
 
 

PLANO DE ENSINO 

Dados do Componente Curricular 

Nome do Componente Curricular : ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA 
Curso: LICENCIATURA EM FÍSICA 
Disciplina/Semestre: 3º 
Carga Horária: 50h/r Horas Teórica: 50h/r Horas Prática: 
Docente Responsável: 

 

Ementa 

 
Estudo da organização da educação brasileira: dimensões históricas, políticas, sociais, 
econômicas e educacionais. Educação e Desenvolvimento. A Constituição de 1988 e os 
movimentos sociais e sindicais. O Estatuto da Criança e do Adolescente. O significado da Lei 
de Diretrizes e Bases da educação nacional e as reformas educacionais. O estudo dessas 
relações será baseado em enfoques teóricos diversos tendo em vista a análise das políticas 
educacionais e suas perspectivas em relação às problemáticas da educação brasileira. 
 

Objetivos 

 
Geral 

• Estudar as políticas educacionais no Brasil à luz dos contextos político, econômico, 
social e cultural. 
 
Específicos 

• Fomentar a prática de pesquisa em política educacional; 
• Analisar as políticas para o ensino superior, suas tendências e perspectivas; 
• Discutir a organização e o funcionamento do ensino básico em relação às políticas 

educacionais desencadeadas no Brasil; 
• Discutir as políticas educacionais locais: a Paraiba, Campina Grande e região. 

 

Conteúdo Programático (O que se pretende ensinar?) 

 
1. O Sistema Educacional Brasileiro 
1.1 Esfera Federal 
1.2 Esfera Estadual 
1.3 Esfera Municipal 
1.4 As escolas particulares 
2. A legislação de Ensino 
2.1 A constituição brasileira de 1988; 
2.2 Lei Federal 9394/96 
2.3 Estatuto da criança e do adolescente Lei nº. 8.069/90 
2.3.1 Importância e desafios 
2.3.2 Atribuições da escola e do professor frente ao ECA 
2.3.3 Conselho tutelar; 
2.3.4 Leis, decretos, deliberações, resoluções, pareceres, portarias. 
3. Características da escola do Ensino Fundamental e Médio 
3.1 O Ensino Fundamental e Médio no sistema educacional brasileiro; 
3.2 Os objetivos ( Lei de Diretrizes e Bases da Ed. Nacional 9394/96); 
3.3 A articulação com o Ensino Básico e o superior 
3.4 O acesso ao Ensino Superior 
4. O currículo do Ensino Básico. 
4.1 Parte comum e parte diversificada 
 

Metodologia de Ensino (Como se pretende ensinar?) 



Os trabalhos serão desenvolvidos a partir do estudo e discussão de referência bibliográfica 
proposta que possibilite a construção de conceitos e a sua respectiva articulação à prática 
investigativa das políticas educacionais. Tais atividades serão mediadas pelas seguintes 
estratégias:  

• Leitura e discussão de textos; 
• Aulas expositivas; 
• Problematização e discussão de temas emergentes da educação; 
• Discussão em pequenos grupos; 
• Orientação individual de leitura; 
• Produção de textos; 
• Seminários; 
• Levantamento de documentos; 
• Estudo de documentos (leis, programas governamentais, planos de educação, etc); 
• Visita a instituições de ensino e a centros de práticas educativas alternativas às 

oficiais. 
 

Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

 
A avaliação será realizada ao longo do semestre, considerando a evolução do desempenho do 
aluno(a) em relação aos objetivos da disciplina. Assim, as atividades desenvolvidas levarão em 
consideração; Concatenação das idéias, o desenvolvimento da argumentação e síntese das 
leituras e discussões travadas; A consolidação de conceitos; O envolvimento com as atividades 
planejadas. 
 

Recursos Necessários 

 
Quadro branco, Pincéis Coloridos, Projetor multimídia, internet, livros, artigos e jornais. 

 

Pré-Requisito 
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