
PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Licenciatura em Química - campus João Pessoa 

DISCIPLINA: Gestão Escolar CÓDIGO DA DISCIPLINA: QUI.064 

PRÉ-REQUISITO:  Estrutura e Funcionamento da Educação Básica 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ] SEMESTRE:6º 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 33 hs PRÁTICA: --  EaD: -- 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 hs CARGA HORÁRIA TOTAL: 33 hs 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Márcia de Lourdes Bezerra dos Santos Lima 

 

EMENTA 

 

Gestão educacional: conceitos, funções e princípios básicos. A função administrativa da unidade 

escolar e do gestor: contextualização teórica e tendências atuais. A dimensão pedagógica do cotidiano 

da escola e o papel do administrador escolar. Levantamento e análise da realidade escolar: o projeto 

político pedagógico, o regimento escolar, o plano de direção, planejamento participativo e órgãos 

colegiados da escola. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral 

Analisar as políticas educacionais e a gestão escolar, reconhecendo seus princípios básicos, elementos 

constitutivos, desafios, dilemas, funções e paradigmas, no contexto de escola e sala de aula, 

possibilitando a aquisição de referenciais teóricos e práticos indispensáveis ao exercício de gestor 

escolar no sentido de construir um referencial para uma escola cidadã. 

 

Específicos 

-Identificar as políticas educacionais na gestão escolar, conceituando-as e verificando seus princípios 

básicos, elementos constitutivos, desafios, dilemas, funções e paradigmas; 

- Conceituar gestão escolar sob à luz da escola democrática e participativa buscando sua eficácia 

escolar; 

- Discutir, criticamente, as tendências atuais de gestão escolar, suas principais características, 

fundamentos, princípios e funções; 

- Verificar a função administrativa da unidade escola e do gestor, contextualizando-as a partir da teoria 

e das tendências atuais; 

- Averiguar os reflexos do fenômeno da gestão escolar na construção do projeto político pedagógico 

como base para a construção da cidadania, na escola de educação básica. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Globalização e exclusão.  

2. A Política e a gestão da educação no contexto da globalização.  

3. Fundamentos, princípios e mecanismos da gestão democrática.  

4. Políticas públicas de gestão voltadas para a educação.  

5. Reconstrução educacional no Brasil.  

6. Fundamentos do Projeto Político Pedagógico e da gestão democrática. 

 

 

 



METODOLOGIA DE ENSINO 

 

O componente curricular será apresentado utilizando-se estratégias como: 

- Aulas dialógicas, em sala de aula. 

- Leituras e debates de textos e vídeos visando sua interpretação. 

- Apresentação dos resultados de possíveis investigações realizadas, fazendo uso dos mais variados 

suportes (textos, cartazes e painéis, fotografias, vídeos, exposições, apresentações orais e usos dos 

recursos de informática – produções multimídia), seguidos de discussões quando possível. 

- Pesquisa sobre os temas trabalhados no plano da unidade curricular. 

- Análise de situações relativas aos temas tratados na disciplina. 

- Exercícios individuais sobre os temas tratados na disciplina. 

- Trabalhos de grupo sobre temáticas da unidade curricular, escritos, e apresentados em plenárias 

(seminários). 

- Estudos dirigidos. 

- Projetos. 

- Atividades e estudos realizados na World Wide Web (no modo síncrono e assíncrono). 

- Estudos de caso. 

- Júri explorando e associando casos do cotidiano aos pressupostos teóricos da disciplina. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

[ x ] Quadro 

[ x ] Projetor 

[ x ] Vídeos/DVDs 

[ x ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[    ] Equipamento de Som 

[] Laboratório 

[   ] Softwares:______________________________________________________ 

[   ] Outros:_________________________________________________________ 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação da aprendizagem fará uso de uma ou mais estratégias listadas abaixo: 

- Participação do discente nas atividades dentro e fora de sala de aula. 

- Presença e participação nas atividades de campo. 

- Relatórios, individuais ou em grupo, sobre os conteúdos dos vídeos exibidos em sala de aula. 

- Trabalhos individuais, escritos. 

- Trabalhos em grupo, e sua apresentação em sala de aula ou não (texto, multimídia, música, fotografia, 

teatro, etc.). 

- Prova escrita, individual, sem consulta. 

- Trabalhos interdisciplinares. 

- Projetos. 

- Itens adicionais: pontualidade, participação, interesse e assiduidade. 
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