
 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Licenciatura Em Matemática 

DISCIPLINA: Gestão Educacional CÓDIGO DA DISCIPLINA: 56 

PRÉ-REQUISITO: NÃO HÁ 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [X]  Optativa [ ] Eletiva  [ ]    SEMESTRE: 5º 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 34h PRÁTICA: 33h EaD1: Não 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4h 

CARGA HORÁRIA TOTAL:  67h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Marcia 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: uma possibilidade de 

democratização escolar. O regimento escolar, o plano de direção, planejamento 

participativo e órgãos colegiados da escola. 

 

OBJETIVOS 

Geral: 
Compreender os fundamentos, estruturas e práticas da gestão educacional 

 

Específicos:  
 Refletir sobre o lugar da escola na sociedade contemporânea à luz dos 

princípios da Gestão Educacional; 
 

 Conhecer os aspectos teóricos e práticos da organização escolar e de sua 

gestão; 
 

 Relacionar os princípios da gestão educacional com o desenvolvimento das 

relações ensino-aprendizagem 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I  
1 – O lugar da escola na sociedade democrática: a escola que temos e a que 

queremos 

2 – Democratização do espaço escolar e qualidade da educação. 

3 – Diferenças entre as escolas: aspectos sociais e rendimento escolar 

4 – A organização da escola sob a perspectiva da gestão democrática. 

 

Unidade II  
5 – Fundamentos e princípios da gestão escolar 

                                                           
1 Para a oferta de disciplinas na modalidade à distância, integral ou parcial, desde que não ultrapasse 20% (vinte por cento) da 
carga horária total do curso, observar o cumprimento da Portaria MEC nº 1.134, de 10 de outubro de 2016.  



 

6 – Gestão democrática e participativa: uma gestão de pessoas no cotidiano escolar  
7 – O papel do Diretor Escolar: entre perspectivas e práticas 

 

Unidade III 

 

8 – A gestão escolar e as relações de poder na escola: buscando uma gestão 

colaborativa 

9 – Avaliação institucional da escola e da aprendizagem: o diálogo necessário 

10 – Gestão educacional: um desafio para a formação docente 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

As aulas, as atividades e o material complementar serão postados no ambiente da 

Plataforma Moodle, (via Internet), tendo esse ambiente como suporte para interação: 
fóruns, e-mail e chats. Assim, a metodologia desenvolvida para essa disciplina consiste 

em buscar construir o diálogo a partir do contato no ambiente virtual da sala de aula. A 
disciplina será desenvolvida em 03 unidades, distribuídas em 01 unidade com 04 aulas 

por temática e 02 unidades com 03 aulas por unidade temática.  
Nessa perspectiva, teremos um período para postar e desenvolver cada unidade, 
definindo prazos para realizar as atividades concernentes a cada unidade trabalhada.  
Ainda postaremos, no ambiente virtual, textos complementares à leitura e compreensão 

do conteúdo trabalhado. Criaremos fórum a partir de questões desenvolvidas dentro do 

conteúdo proposto, buscando, assim, a participação efetiva de cada aluno. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

[   ] Quadro 

[   ] Projetor 

[   ] Vídeos/DVDs 

[X] Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[X] Equipamento de Som 

[X] Laboratório 

[   ] Softwares2 

[   ] Outros3 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo, mediante participação em atividades 
no ambiente virtual de aprendizagem e presencial, propostas durante a execução do 
componente curricular. 
Todas as atividades serão avaliadas, embora nem sempre pontuadas, tendo em vista a 
importância da avaliação contínua para o processo de ensino e aprendizagem. 

A composição da avaliação será realizada da seguinte forma: a avaliação do componente 
curricular totaliza 300 pontos, divididos em três categorias, sendo 100 pontos para as 

Atividades Colaborativas (no AVA), 100 pontos para as Atividades Individuais (no 
AVA) e 100 pontos para Atividades Presenciais. Estas categorias têm pesos 

diferenciados: 
Categoria I – Atividades Individuais - 100 pontos (peso 2): serão realizadas 2 

atividades semestrais. 

                                                           
2 Especificar 
3 Especificar 



 

Categoria II – Atividades Colaborativas - 100 pontos (peso 2): serão realizadas 3 

atividades semestrais. 

Categoria III – Atividades Presenciais - 100 pontos (peso 6): será realizada 1 

atividade semestral. 
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4 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar. 


