
PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Licenciatura em Educação Física 

DISCIPLINA: Política e Gestão Educacional CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: Nenhum 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [x]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE:4º 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 60 PRÁTICA:  EaD
1
:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Valmiza da Costa Rodrigues Durand 

 

EMENTA 

 

Política, Estado e Democracia: relações com a educação. Síntese histórica do processo escolar brasileiro. 

Legislação, reformas e políticas educacionais. Planejamento, gestão e financiamento da educação. 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

Possibilitar analise que articule criticamente as inter-relações existentes entre Estado, sociedade, escola e 

democracia. 

 

Específicos: 

- Propiciar a aquisição de uma visão histórica a respeito da constituição dos sistemas de ensino no Brasil, 

tendo em vista os desafios postos para a democratização da escola (e da sociedade) em cada momento 

analisado; 

- Oportunizar o estudo e a problematização da legislação educacional recente, em suas implicações com a 

configuração atual do ensino e com os problemas vivenciados no cotidiano escolar; 

- Analisar criticamente as políticas educacionais recentes destinadas à educação básica e profissional, as 

formas de planejamento, financiamento e gestão, tendo em vista os desafios postos para a democratização 

da educação. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1 1. Estado e Educação 

1.1.Apresentação sintética sobre a organização da educação 

brasileira 

1.2.O papel do Estado frente ao direito à educação 

1.3.Legislação Educacional 

1.4 Constituição Federal 

1.5 LDB 

1.6 ECA 

EaD[ ] Presencial [x ] 

                                                 
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.  



2 2. Planejamento e Gestão da Educação: das reformas educacionais 

ao Plano Nacional de Educação 

EaD[ ] Presencial [x ] 

3 3. Financiamento da Educação EaD[ ] Presencial [x ] 

4 4. Políticas de Avaliação: o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica 

EaD[ ] Presencial [x ] 

5 5. Políticas para os profissionais da educação. EaD[ ] Presencial [x ] 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

A metodologia será mediada pelo diálogo, problematização, discussão e reflexão de temas, realidades e 

diferentes abordagens teóricas. Pretende-se dinamizar as aulas através de: debates, produções textuais, 

rodas de conversa, aulas expositivas dialogadas, entrevistas e questionários, leituras dirigidas, trabalhos 

de pesquisa, atividades avaliativas individuais e em grupo. 

RECURSOS DIDÁTICOS 

[ x ] Quadro 

[x ] Projetor 

[  x] Vídeos/DVDs 

[ x ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[    ] Equipamento de Som 

[    ] Laboratório 

[    ] Softwares
2
:______________________________________________________________ 

[    ] Outros
3
:_______________________________________________________________ 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Para efeito de aprovação, deverão ser realizadas, no mínimo, três verificações da aprendizagem, sendo 

considerado aprovado no final o graduando que obtiver média igual ou superior a sete, numa escala de 

zero a dez. Também será exigida frequência mínima obrigatória de 75% do total da carga horária.  

Além disso, o desempenho do aluno será avaliado durante todo o curso através de sua frequência, 

pontualidade, envolvimento e interesse nas atividades previstas para cada unidade do programa. O seu 

desempenho será também avaliado através de três provas escritas.  

No final do semestre, o aluno terá três notas e cada uma delas será o resultado obtido em:  

- frequência e pontualidade: valor igual a 1 ponto;  

- trabalhos intra e extraclasse: valor igual a três pontos;  

- Provas escritas: valor igual a 6 pontos.  
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Bibliografia Complementar: 

 

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



FAGUNDES, Gustavo M.; FRAUCHES, Celso Da Costa. LDB anotada e comentada. Digital Books 

Ebook, 2013. 

HORA, Dinair Leal. Gestão democrática na escola. 11. ed. São Paulo: Papirus, 2014. 

LÜCK, Heloísa. A gestão participativa na escola. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2010. 

OLIVEIRA, Ramon (ORG.). Jovens, ensino médio e educação profissional: políticas públicas em debate. 

1. ED. CAMPINAS: PAPIRUS, 2012 

VEIGA, ILMA P.; AMARAL, A. Formação de Professores: Políticas e Debates. 5.ED. CAMPINAS: 

PAPIRUS, 2014. 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 


