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EMENTA

  A escola  como  espaço  sociocultural.  Cultura  e  cotidiano  escolar:  sujeitos,  saberes,  espaços,  tempos  e  formas  de
organização. Autoridade e do poder nas relações escolares. Relação escola comunidade. Gestão escolar na perspectiva
democrática. Projeto político pedagógico e Autoavaliação institucional.

OBJETIVOS

 I. Compreender as relações entre Gestão e Cotidiano escolar, de modo a problematizar o papel social da educação na 
sociedade contemporânea. 

II. Analisar a escola como organização social e espaço sociocultural interativo. 

III. Possibilitar o estudo sobre as relações de autoridade e poder na escola e suas implicações para o trabalho pedagógico.

IV. Promover a compreensão da gestão escolar em perspectiva democrática, focalizando a dimensão participativa e

colaborativa do processo educativo. 

V. Focalizar o Projeto político-pedagógico como plano global das instituições escolares e a autoavaliação institucional
    como instrumento da gestão democrática.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – Princípios da gestão escolar 
Gestão escolar à luz da legislação educacional.
Gestão escolar, cultura e educação popular.
Princípios da gestão democrática.
O conceito de democracia e a realidade educacional na atualidade.

UNIDADE II – A relação entre a gestão e o cotidiano escolar: conceito de liderança
Funções, perfis e práticas dos gestores escolares.
Os cargos de gestão escolar e o papel político pedagógico da liderança: diretor escolar, coordenador pedagógico e  
supervisor de ensino.
Conceitos e práticas acerca da práxis dialógica.
Conceitos e práticas acerca do compromisso ético.
A gestão democrática e a liderança no projeto educativo: possibilidades e realidades.

UNIDADE III – O Projeto Político Pedagógico e a organização do trabalho escolar
As possibilidades e os limites de desenvolvimento da gestão democrática no cotidiano escolar.
Planejamento participativo. Assembleias.
Documentos oficiais: Projeto Político-Pedagógico. Regimento escolar. 
Mecanismos e ações da gestão democrática no cotidiano escolar: órgãos colegiados: conselho de escola; instituições   
financeiras escolares; grêmio estudantil. 

   Avaliação do projeto educativo e a autovaliação institucional como instrumentos da gestão democrática.

METODOLOGIA DE ENSINO

   Aulas expositivas dialogadas. Estudos teóricos e documentais sobre as temáticas abordadas. Leituras e debates em sala   
de aula. Fóruns de discussões. Mesas redondas. Seminários teóricos. Aulas pelo portal didático: até 20%.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

     
     O conceito final será o resultado da somatória aritmética das seguintes atribuições:
     02 Avaliações individuais: provas escritas no valor de 2.0 pontos cada;
     03 Avaliações em grupo: seminários teóricos no valor de 2.0 pontos;
    01 avaliação substitutiva (individual): valor de 10 pontos. Será aplicada após as cinco etapas de avalição e terá o
objetivo de recuperar notas de atividades avaliativas anteriores. Caso a nota dessa avaliação seja maior do que a soma das
avaliações aplicadas, passará a contar como nota final do semestre.
    Em relação à segunda chamada de avaliação, serão seguidos os critérios estabelecidos na Seção VII – Da Segunda 
Chamada de Avaliação – constante na resolução Nº 012, de 4 de abrile de 2018.
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