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OBJETIVOS DA DISCIPLINA

Objetivos Gerais:
·

Compreender crítica do processo de constituição e reformulação da educação brasileira.

·

Analisar a legislação educacional brasileira.

·

Analisar as políticas educacionais e suas implicações na gestão da educação.

·

Compreender o papel do professor frente a organização e gestão do trabalho na escola.

Objetivos das atividades vinculadas ao PIPE:
Situar o papel do professor frente às políticas educacionais e a gestão e organização do trabalho
no cotidiano escolar

EMENTA

A educação enquanto fenômeno históricosocial. A organização da educação brasileira a partir
dos anos de 1960. A educação brasileira frente às reformas educacionais e seus impactos nas
políticas educacionais e na gestão da educação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Brasileira e suas implicações na organização do trabalho escolar. O professor frente à
organização e gestão da escola na atualidade.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

Conteúdo pr ogr amático:
Unidade I: A educação como construção histór icosocial
1.1 Ideologia, educação e legislação: produção da educação e seus condicionantes sócio
históricos.
Unidade II: Or ganização da educação brasileir a mo per íodo militar .
2.1 A primeira L.D.B. (lei 4024/61).
2.2 Reformas do ensino no Regime Militar:
2.3 Reforma Universitária  Lei n°. 5540 /
2.4 Reforma do ensino de 1°. e 2°. graus  Lei n°. 5692 / 71
2.5 A gestão da escola no contexto da organização educacional no período limitar
Unidade III: Contexto sóciocultur al das políticas educacionais nos anos de 1980 e 1990.
3.1 Reforma da Reforma : Lei n°. 7044 / 82
3.2 Educação na Constituição de 1988
3.3 A crise dos anos 1970/1990 e o projeto educacional
3.4 Movimentos Sociais da década de 1980/1990
3.5 A política neoliberal para América Latina
3.6 A gestão da escola frente às políticas educacionais nos anos de 1980 e 1990
Unidade IV: As políticas educacionais e suas implicações na gestão da escola
4.1 Gestão e organização do trabalho escolar: fundamentos e perspectivas contemporâneas
4.2 Gestão democrática da escola: princípios e instrumentos
4.3 O professor e sua atuação na organização do trabalho escolar na perspectiva da gestão
democrática
Atividades vinculadas ao PIPE:
Ao longo da disciplina, em articulação com outras disciplinas e componentes curriculares do
período, o aluno desenvolverá um levantamento de dados sobre a compreensão dos professores
da área frente às políticas educacionais na atualidade e sobre o papel do professor na
organização do trabalho escolar na atualidade, especialmente no que se refere à construção da
gestão democrática na escola. As atividades vinculadas ao PIPE serão desenvolvidas em
horário complementar ao turno em que o aluno cursa a carga horária teórica das demais
disciplinas e componentes curriculares.
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