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EMENTA
As políticas educacionais no contexto das políticas públicas; organização do sistema de ensino no Brasil; a LDB 9394/1996 e a
estrutura da educação brasileira; impasses e perspectivas das políticas atuais em relação à educação.
OBJETIVOS
•
•
•

Compreender o contexto, o significado e a importância histórica da legislação educacional brasileira;
Conhecer a ordenação legal da organização da educação brasileira;
Discutir as implicações pedagógicas do ordenamento legal e das políticas públicas educacionais.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

I – A ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NACIONAL
Política educacional e o contexto histórico das políticas públicas
A LDB 9394/96 e os princípios educacionais
Limites e perspectivas das políticas educacionais
Abordagens do ciclo de políticas: análise das questões do ciclo utilizando como exemplo a BNCC
II – MAPEAMENTO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS
- A escola pública ao longo dos 20 anos
- o sistema de avaliação das políticas públicas.
- Pesquisar algumas políticas de impacto federal, estadual e municipal
III - AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS: ASPECTOS SOCIOPOLÍTICOS E HISTÓRICOS
O Plano Nacional de Educação -2011-2020
Políticas públicas educacionais e seu impacto na/para organização escolar: Destaque para as políticas de financiamento em
educação: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF; Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.

METODOLOGIA DE ENSINO E RECURSOS AUXILIARES
Nas aulas síncronas serão propostas atividades:
a) Aulas expositivas dialogadas;
b) Realização de Debate sobre: filmes, vídeos e lives indicados e previamente selecionados;
c) Atividades interativas com o uso de App, como Jamboard, Mentimeter entre outros.
Nas aulas assíncronas serão propostas atividades de:
a) Leitura de livros e/ou artigos científicos em torno do tema a ser abordado em aula;
b) Assistir filmes, vídeos e lives selecionados e que serão trabalhados em grupo;
c) Realização de atividades: Estudo dirigido; participação em fórum, elaboração de Wiki, participação em QuiZ;
®

As aulas síncronas serão realizadas pelo Meet disponível na plataforma Google .

FORMA E CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO

O conceito final será o resultado da média aritmética das seguintes atribuições:
a) 01 autoavaliação dissertativa (10pts )
b) 03 trabalhos em grupo (um por unidade, sendo 10 ponto em cada)
c) Realizar 75% das atividades do portal
Conforme artigo 11 da Res. 007/2020 do CONEP/UFSJ será considerado infrequente o aluno(a) que não cumprir com a as atividades
propostas e será aprovado o aluno que obtiver pontuação maior ou igual a 6,0. (Reg. Geral - Art. 65).
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