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EMENTA

História da Educação: objetos, métodos e abordagens. Historiografia Educacional Brasileira. Educação Jesuítica. As Reformas

Pombalinas. A Educação Brasileira no século XIX. A Educação na Primeira República. A Escola Nova. A Educação no Estado Novo.

Aspectos do Sistema Paulo Freire. As Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. História da Educação Matemática no Brasil.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR

(Geral e Específicos)

GERAL

Apresentar os elementos para a identificação e análise dos principais objetos históricos da Educação brasileira e da Colônia ao

período republicano, como forma de reflexão sobre a constituição da identidade profissional do educador no Brasil.

ESPECÍFICO

Refletir sobre história cultural e educação.

Conhecer a educação brasileira e o seu processo de constituição como campo de pesquisa.

Conhecer a educação colonial e a presença jesuítica.

Conhecer a educação brasileira no período joanino, a educação na Constituição de 1824 e no Ato Adicional de 1834.

Conhecer as reformas e instituições educacionais no Império e a educação na Primeira República.

Conhecer os fundamentos e práticas da Escola Nova, a educação no Estado Novo.

Conhecer Paulo Freire e o nacionalismo desenvolvimentista.

Conhecer os aspectos das LDBs 4024/61 e 5692/71. A educação nos rumos da nova LDB (9394/96).

CONTEÚDO PROGRAMATICO



História e História da Educação;

O que é educação;

A educação na antiguidade;

Introdução a História e Educação no Brasil;

Educação Indígena e Educação Jesuítica;

A educação na Primeira República Brasileira; Reformas educacionais no período populista de Vargas;

Educação no Brasil  durante o período de 1964: reformas educacionais e avanço da educação tecnicista;

Educação de bases emancipadoras;

Conhecendo elementos sobre História da Educação Matemática.

METODOLOGIA DE ENSINO

O curso será desenvolvido através de aulas expositivas, fóruns e seminários, leitura e discussão de textos e outras atividades a

critério do docente. A avaliação será realizada continuamente, considerando a participação e o envolvimento dos alunos nos

seminários e debates, provas de aproveitamento, avaliação de grupo e produção de artigo, bem como por meio da realização de

atividades individuais e coletivas. 

RECURSOS DIDÁTICOS

[X ] Quadro

[X ] Projetor

[X ] Vídeos/DVDs

[X ] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[X ] Equipamento de Som

[  ] Laboratório

[X ] Softwares²: ferramentas google

[ ] Outros³

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A unidade curricular é composta por duas notas que serão intituladas, respectivamente, Nota 1 e Nota 2.

A Nota 1 será composta por duas atividades principais, mencionadas abaixo:

1ª Atividade avaliativa: atividade desenvolvida de modo colaborativo correspondendo a 40 pontos; tal atividade terá um sentido de

socialização de ideias e aprendizagens em formato de fórum;

2ª Atividade avaliativa: atividade individual primando por observar produção de textual de caráter analítico e reflexivo,

correspondendo a 60 pontos;

A Nota 2 será composta por duas atividades principais, mencionadas abaixo:  

3ª Atividade avaliativa: atividade desenvolvida de modo colaborativo correspondendo a 40 pontos; para sua construção haverá uma

interação em grupos de estudo e pesquisa e promoção de rodas de debate e diálogos para produção de conteúdo final das equipes de

estudantes engajadas;

4ª Atividade avaliativa: atividade individual primando por observar produção de textual de caráter analítico e reflexivo,

correspondendo a 60 pontos.

A atividade de recuperação final será desenvolvida através de exercício de verificação da aprendizagem baseada em produção textual

analítico reflexiva envolvendo o conteúdo ministrado.

ATIVIDADE DE EXTENSÃO⁴⁴
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