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 CURSOS DISCIPLINA 

LICENCIATURA EM 
QUÍMICA 

Estrutura e Funcionamento do Ensino Básico 

 

C.H. C.H. SEMANAL SÉRIE ANO/EXERCÍCIO 

30 HORAS 2 aulas - 2018.2 

 

EMENTA 

Retrospectiva histórica da educação no Brasil. Sistema educacional brasileiro. Constituições 

brasileiras e a relação com as leis de diretrizes e bases da educação: 4.024/61, 5.692/71, 9.394/96 

– PCN. Questões da escolarização básica. Democratização da escola pública. Aprofundando 

questões referente a função social da educação, o direito à Educação, cidadania, diversidade e 

direito à diferença (classes, idade, gênero e etnia). 

 

OBJETIVO 

GERAL:  
 

Identificar as Leis de diretrizes e Bases da Educação brasileira, como direcionamento teórico prático 
do trabalho docente na dinâmica do processo de ensino escolar brasileiro. 
 
ESPECÍFICOS:  
 

1. Articular o cenário político, social, econômico, cultural e educacional com o cotidiano escolar; 
2. Interpretar a evolução histórica do processo educacional escolar através das Leis de 

diretrizes e Bases da Educação Nacional: LDB nº 4.024/61, 5.692/71 e 9.394/96; 
3. Relacionar criticamente a LDB em vigor (9.394/96) e sua vivência na dinâmica escolar do 

ensino local; 
4. Analisar a relação teórico-prática da função do professor na Legislação em vigor e na 

dinâmica do ensino brasileiro. 
5. Debater questões referente a função social da educação, o direito à Educação, cidadania, 

diversidade e direito à diferença (classes, idade, gênero e etnia). 

 

PROGRAMA 

1. Retrospectiva histórica da educação no Brasil: 1ª República, 2ª República, Ditadura Militar e 
Atualidade. Cenário político, econômico, social, cultural e educacional de cada época.  

2. Constituições brasileiras e a relação com as Leis de Diretrizes e Bases da Educação: 
4.024/61, 5.692/71 e 9.394/96. 

3. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: nº9.394/96 
4. Cenário Político econômico, social e educacional da atualidade; 
5. LDB atual; 
6. Diretrizes: conceito de educação, princípios e fins; 
7. Bases da educação: educação básica, educação profissional, noções da organização do 
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ensino superior. 
8. Gestão de recursos financeiro com analise dos Fundos de Desenvolvimento da atualidade; 
9. Escolarização Básica e democratização da Escola pública; 
10. Perspectivas docente na legislação em vigor; 
11.  A função Social da Educação; 
12. Ciidadania, diversidade e direito à diferença 

 

 

METODOLOGIA 

A disciplina será semipresencial. Serão realizados 4 encontros presenciais e as demais atividades 
vão ser realizadas no ambiente moodle.  
Os encontros presenciais estão divididos em: 

1. Apresentação da disciplina – 01/10/2018 
2. Avaliação presencial com questões objetivas e subjetivas – 17/12/2018 
3. Seminários - 18/02/2019 
4. Seminários - 25/02/2019   

No que se refere ao ambiente moodle, serão disponibilizados textos, resolução de questões, 
sugestão de vídeo aulas, chat, fórum e web Quest. 
É importante esclarecer que as atividades de chat, fórum e exercícios referentes ao tema trabalhado 
contam como presença na disciplina, ou seja, se o aluno não participa ele leva falta e cada 
atividade dessa tem 1h30min, o que equivalem a duas faltas. Por isso, ressalto a importância de 
vocês acompanharem a agenda da disciplina disponível no ambiente moodle. 
Por fim, os alunos que necessitarem fazer avaliação final, os mesmos irão fazer presencialmente no 
dia 11/03/2019. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

- TV 
- Notebook 
- Ambiente Moodle 

 

 
INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A primeira avaliação será uma prova objetiva valendo 0 a 7 pontos sobre artigos da LDB 9394/96 
presenciais e uma web Quest no ambiente moodle valendo de 0 a 3 pontos. A soma das duas 
atividades perfaz a primeira nota da disciplina. 
A segunda avaliação será um seminário em grupo de 3 a 5 pessoas. Cada grupo irá passar para 
mim o nome das pessoas que compõem o grupo e eu vou informar o tema de cada grupo 
posteriormente. A nota será dividida em duas etapas: uma web Quest no ambiente moodle valendo 
de 0 a 3 pontos e a apresentação presencial valendo de 0 a 7. 
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