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PROPOSTA DE OFERTA DE DISCIPLINA 
RETOMADA CALENDÁRIO ACADÊMICO 2020 

 
Dados da Disciplina: 

Disciplina: OTPE - Organização do Trabalho Pedagógico na Escola Código: EP074 

Pré-requisitos:  No de vagas:20 Carga horária semanal: 4h 

Carga horária total: 60h 

Data de início: 3 DE MAIO Data de término: 9 DE AGOSTO 

Dias e horários das atividades remotas síncronas Turma de QUÍMICA:  
Maio: 3,17,31. Junho: 14 e 28. Julho: 5 e 12. Agosto: 2 . 

Meios de interação entre docente e discentes: 
Zoom, Edmodo e YouTube. 

Docente: Andréa Cordeiro E-mail: otpandreacordeiro@gmail.com 

 

EMENTA (Unidade Didática)  
A organização do trabalho pedagógico na educação básica e profissional. As formas de gestão escolar e os 
desafios implicados na gestão democrática. Elementos postos na cultura escolar que intervém na organização 
da escola: projeto político-pedagógico, currículo, planejamento, avaliação, usos do tempo/espaço/corpos na 
escola. Os sujeitos da escola e as dimensões coletivas do trabalho escolar; a identidade do trabalho docente. 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
Eixo 1 – Escrita de si, tempos e espaços na escola – 18h (6h síncronas + 12h assíncronas) 
1.1 Reflexões sobre si e sua formação pedagógica, articulada com a discussão sobre a função social da escola 
na contemporaneidade; Escola em tempos de pandemia. 
1.2 Registros de memórias escolares como ferramenta de formação pedagógica e como escrita de si.   
1.3 A organização do trabalho pedagógico e as relações de poder/saber na escola; 
1.3 A organização do trabalho pedagógico e as relações espaço/tempo na escola; 
1.4 Percepções sobre os deslocamentos do tempo e do espaço da escola na contemporaneidade, 
especialmente em tempos de pandemia. 
 
Eixo 2 Sujeitos e diversidade na escola – 18h (6h síncronas + 12h assíncronas) 
2.1 Quem são os sujeitos escolares: pedagogas/os, professoras/es, diretoras/es e demais profissionais da 
escola, estudantes, família; 
2.2 A/O licenciada/o e as relações de diversidade na escola: desafios contemporâneos; 
2.3 Sujeito, diversidade (gênero, sexualidade, raça, classe, juventude...) e inclusão na escola; 
2.4 A/O licenciada/o frente à atuação da/o pedagoga/o e aos desafios da escola democrática. 
 
Eixo 3 – Gestão democrática e Organização do Trabalho Pedagógico - 16h (4h síncronas + 12h assíncronas) 
3.1 Finalidades da  educação básica  em seus diferentes níveis e modalidades de ensino; 
3.2 O trabalho da/o licenciada/o em relação ao Projeto Político-Pedagógico da escola;  
3.3 Planejamento, currículo e avaliação na escola para a democratização do conhecimento; 
3.4 A escola como espaço de qualificação continuada do/a educador/a. 
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OBJETIVO GERAL 
 
Oferecer subsídios para que a/o licenciada/o compreenda criticamente a realidade escolar oferecendo-lhe 
temas de estudo em escola para a análise e compreensão do processo pedagógico, bem como do trabalho 
da/do licenciado/a na escola. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Possibilitar uma compreensão crítica da realidade escolar oferecendo subsídios para a análise e 
compreensão de uma escola democrática, de qualidade e comprometida com a diversidade; 
2. Oportunizar a visualização das formas de gestão e planejamento escolar contribuindo para a 
formação de licenciadas/os capazes de construir uma prática pedagógica comprometida com os princípios 
democráticos e com a qualidade do ensino; 
3. Oferecer subsídios para a concretização do projeto político pedagógico como construção coletiva e 
expressão teórico-metodológica da escola; 
4. Oferecer subsídios para que a/o licenciada/o compreenda cientificamente o planejamento, o 
currículo e a avaliação como processos pedagógico-administrativos fundamentais para a qualidade do 
trabalho escolar; 
5. Proporcionar à/ao licenciada/o a percepção da escola como espaço de trabalho e de qualificação do 
educador. 
6. Proporcionar reflexão crítica em relação à concepção, organização e desenvolvimento das 
tecnologias da informação e da comunicação aplicadas ao processo didático-pedagógico escolar.  

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
1) As atividades serão divididas entre aulas síncronas e atividades assíncronas, com maior carga horária às 
últimas para propiciar maior flexibilidade às/aos estudantes em relação ao momento de sua realização, bem 
como tentar mitigar os efeitos da precarização de equipamentos e internet, itens indispensáveis para o bom 
andamento de aulas síncronas.  
 
2) Os encontros síncronos serão realizados em plataforma defina pelo/a docente no mesmo dia e horário 
previstos para a disciplina. Os encontros em tempo real serão utilizados como momento para compartilhar 
ideias, indagações e para proceder a análise e orientação dos temas em estudo, através das atividades 
assíncronas. 
      
3) Os momentos estabelecidos para a realização de atividades assíncronas configuram o tempo de trabalho 
intelectual, orientado ao estudo individualizado e de forma independente, a partir dos encaminhamentos e 
referenciais apresentados a cada encontro síncrono.  Desse tempo farão parte os estudos dirigidos, segundo 
solicitações e orientações da/do docente, bem como os  estudos independentes, que complementam, 
ampliam ou servem de pré-condição para a realização do que for solicitado pelas/os professoras/es. 
      
4) As atividades assíncronas, realizadas por meio da plataforma definida pelo/a docente, consistem em 
exercícios domiciliares, atividades de pesquisa, atividades escritas, participação em lives com especialistas 
(em tempo real ou via gravação), elaboração de trabalhos que serão encaminhados e orientados pelos 
respectivos professores/as da área, em plataforma a ser definida pelo/a docente em acordo com as/os 
estudantes. Além disso, as atividades assíncronas também consistem em leituras, fichamentos, organização 
de material realizadas de forma independente pelas/os estudantes, tanto para se preparem para as aulas 
síncronas, como para realizar os estudos dirigidos 
 
5) Defendemos um processo de construção dialogada e em reciprocidade com as/os estudantes, conduzido 
mediante práticas de: leitura, escrita, pesquisa, devolutivas, análise de respostas sobre temas pesquisados, 
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levantamento de materiais publicados nos meios midiáticos, produções acadêmicas com uso de tecnologias 
e mídias digitais, entre outras possibilidades. 
 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

1) A avaliação acompanha as dinâmicas entre os momentos síncronos e assíncronos das aulas semanais. A 
partir daí serão orientadas e acordadas com as/os estudantes um conjunto de atividades em cada eixo 
temático que serão utilizadas no acompanhamento de sua participação (frequência) e como estratégia de 
acompanhamento diagnóstico e processual das produções acadêmicas. 
 
2) Entre as possibilidades: exercícios domiciliares, pesquisa,  produções escritas, elaboração de trabalhos, 
leituras, fichamentos, organização de material realizado de forma independente pelas/os estudantes, 
levantamento de materiais publicados nos meios midiáticos, produções com uso de tecnologias e mídias 
digitais, entre outras possibilidades.  
 
3) Desse conjunto, acordaremos com as/os estudantes uma produção principal em cada um dos eixos 
programáticos, encaminhadas a partir das atividades assíncronas, que podem ser realizadas individualmente 
ou em grupos menores. Essas serão consideradas na composição da nota da disciplina.  
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 
COSTA, M. V. Escola básica na virada do século: cultura, política e currículo. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2000. 
 
DAYRELL, J. et all. Família, Escola e Juventude: Olhares Cruzados Brasil-Portugal. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2012. 
  
DUBET, Françoise. O que é uma escola justa". https://www.scielo.br/pdf/cp/v34n123/a02v34123.pdf 
MORAES, Antônio Luiz; VEIGA-NETO, Alfredo. Disciplina e controle na escola: do aluno dócil ao aluno flexível. 
In: Anais do IV Colóquio LusoBrasileiro sobre Questões Curriculares Florianópolis: UFSC, 2008. P.1-18. ISBN: 
978-85-87103-39-0. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 
DAYRELL, J. T. A escola como espaço sócio-cultural. In: Dayrell, J. (Org.). Múltiplos olhares sobre educação e 
cultura Belo Horizonte: UFMG, 1996.  
 
ESTEBAN, Maria Teresa. O que sabe quem erra? Reflexões sobre avaliação e fracasso escolar. 3ª Ed.. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2002. 
 
KUIAVA, José; SIERRA, Jamil Cabral; WIACEK, Juslaine de Fatima Nogueira. A escrtia de si na formação 
acadêmica e a possibilidade de inventariar-se em memórias-histórias de vida. In: Revista de Literatura, 
História e Memória. Vol. 5, n.6, Unioeste/Cascavel, 2009. 
 
LOURO, Guacira Lopes. Gênero, Sexualidade e Educação. Uma perspectiva pós-estruturalista. Petrópolis-RJ: 
Vozes, 1997. 
 
PINEAU, Pablo. Como a noite engendra o dia e o dia engendra a noite revisando o vínculo da produção mútua 
entre escola e Modernidade. Pro-Posições [online]. 2008, vol.19, n.3 [cited  2021-04-15], pp.83-104.  
 

https://www.scielo.br/pdf/cp/v34n123/a02v34123.pdf
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SOUZA, Rosa Fátima de. Templos de civilização: a implantação da escola primária graduada no Estado de 
São Paulo (1890-1910). São Paulo: UNESP, 1998, p. 26-39. 
 
SOUZA, A. R.; (org). Coleção Gestão e avaliação da escola pública - Caderno 2. Planejamento e trabalho 
coletivo. Curitiba: UFPR, 2007. Acesso em 15/05/2015. 
http://www.cinfop.ufpr.br/pdf/colecao_1/caderno_2.pdf  
 
VARELA, Julia. Categorias espaço-temporais e socialização escolar: do individualismo ao narcisismo. In: 
COSTA, Marisa Vorraber (Org.). Escola básica na virada do século: cultura, política e currículo. São Paulo: 
Cortez, 1999. p. 73-106. 
 
VEIGA-NETO, Alfredo. Espaços, tempos e disciplinas: as crianças ainda devem ir à escola. In: CANDAU, Vera 
Maria (Org.). Linguagens, espaços e tempos no ensinar e no aprender. 2 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 
 

 
Professor da Disciplina:  
 
Assinatura:  
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: 
 
Assinatura:  
 

 
Cronograma detalhado de execução: 
 

Disciplina: OTPE - Organização do Trabalho Pedagógico na Escola – EP074 - Obrigatória 
Professor(a):  
Dia e Horário: 

 

Eixo 1 – Escrita de si, tempos e espaços na escola 

AULA C/H DATA ATIVIDADES  Recurso 

1 2h  Aula Síncrona - Escrita de si, tempos e espaços na escola 
 

 

2 4h  Atividades Assíncronas - Escrita de si, tempos e espaços na escola 
 

 

3 2h  Aula Síncrona - Escrita de si, tempos e espaços na escola 
 

 

4 4h  Atividades Assíncronas - Escrita de si, tempos e espaços na escola 
 

 

5 2h  Aula Síncrona - Escrita de si, tempos e espaços na escola 
 

 

6 4h  Atividades Assíncronas - Escrita de si, tempos e espaços na escola 
 

 

Total: 6h aulas síncronas + 12h de atividades assíncronas = 18h 

 

Eixo 2 - Sujeitos e diversidade na escola 

AULA C/H DATA ATIVIDADES  Recurso 

1 2h  Aula Síncrona - Sujeitos e diversidade na escola 
 

 

2 4h  Atividades Assíncronas - Sujeitos e diversidade na escola 
 

 

3 2h  Aula Síncrona - Sujeitos e diversidade na escola 
 

 

http://www.cinfop.ufpr.br/pdf/colecao_1/caderno_2.pdf
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4 4h  Atividades Assíncronas - Sujeitos e diversidade na escola 
 

 

5 2h  Aula Síncrona - Sujeitos e diversidade na escola 
 

 

6 4h  Atividades Assíncronas - Sujeitos e diversidade na escola 
 

 

Total: 6h aulas síncronas + 12h de atividades assíncronas = 18h 

 

Eixo 3 – Gestão democrática e Organização do Trabalho Pedagógico 

AULA C/H DATA ATIVIDADES  Recurso 

1 2h  Aula Síncrona - Gestão democrática e Organização do Trabalho 
Pedagógico 

 

2 4h  Atividades Assíncronas - Gestão democrática e Organização do 
Trabalho Pedagógico 

 

3 2h  Aula Síncrona - Gestão democrática e Organização do Trabalho 
Pedagógico 

 

4 4h  Atividades Assíncronas - Gestão democrática e Organização do 
Trabalho Pedagógico 

 

4 4h  Atividades Assíncronas - Gestão democrática e Organização do 
Trabalho Pedagógico 

 

Total: 4h aulas síncronas + 12h de atividades assíncronas = 16h  

 

Trabalho Final  

 8h  Atividades assíncronas – Trabalho Final 
 

 

Total: 8h de atividades assíncronas 

 

 

Total Geral 

Horas síncronas: 
Eixo 1 – 6h 
Eixo 2 – 6h 
Eixo 3 – 4h 
 
Horas assíncronas: 
Eixo 1 – 12h 
Eixo 2 – 12h 
Eixo 3 – 12h 
Trabalho Final – 8h 
 
Total Geral: 16 horas síncronas - + 44 horas assíncronas = 60h 

 


