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PLANO DE ENSINO  
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes e qual 
carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será estimada por 
sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das atividades propostas. 

 

UNIDADE CURRICULAR: PED 6221 GESTÃO EDUCACIONAL: ENTRE PRESCRIÇÕES, FORMAÇÃO DE 
QUADROS E COTIDIANO ESCOLAR 
(Indicar sigla [UCLE, UCFP, etc.], número e nome da UC) 

 

Carga Horária Total da UC:  

• Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 10hs 

• Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 65hs 

Professor(a) Responsável: Celia Maria Benedicto 
Giglio 

 

Contato: celia.giglio@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1º 

Departamentos/Disciplinas participantes: Educação 

OBJETIVOS 

GERAIS: 

Aproximar o futuro docente e/ou pedagogo do campo de atuação profissional na área da gestão 

educacional. 

ESPECÍFICOS: 

1. A partir do contexto da política educacional dos Sistemas de Ensino no Estado de São Paulo, 

confrontar o papel (complementaridade, submissão, interdependência) e a atuação dos 

gestores educacionais que atuam no âmbito de órgãos intermediários e locais (escolas) no 

apoio, assessoria e concretização dos Projetos Pedagógicos das Escolas, previsto na LDB;  

2. Analisar limites e possibilidades da atuação de gestores de redes públicas de ensino, 

identificando fortalezas e fragilidades na estrutura de gestão apresentada. 

3. Conhecer a Teoria da Criação e Gestão do conhecimento na empresa e relacionar com a criação 

e gestão do conhecimento na escola pública, identificando brevemente potencialidades e 

limites e interdições quanto a sua aplicabilidade na gestão escolar pública. 

 

EMENTA 

Compreender e refletir sobre mediações presentes na gestão educacional e sobre tensões existentes 

entre prescrições legais e sua realização no cotidiano escolar; entre autonomia pedagógica e 
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administrativa e a regulação dos sistemas de ensino; entre os objetivos declarados para a formação 

de quadros de gestão escolar e as demandas e políticas institucionais para a oferta de uma educação 

de qualidade. Investigar e comparar como as equipes escolares criam e fazem a gestão do 

conhecimento nas escolas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. A escola de Educação Básica e os sistemas de educação. Aspectos da organização 
administrativa, pedagógica e política. Gestão Escolar Democrática das escolas e dos 
Sistemas de ensino. 

2. A Teoria do Conhecimento Organizacional (A espiral do conhecimento) 
3. Articulação entre política educacional governamental e políticas educativas locais (cotidiano 

escolar): indução de modelos versus autonomia da escola.  
4. Criação e Gestão do conhecimento na escola. Trabalho coletivo, Formação continuada e 

Projeto Pedagógico da escola.  
5. Direção de Escola, Coordenação pedagógica e Supervisão escolar: entre a política 

governamental, a burocracia e o projeto pedagógico da escola. 

6. Crítica e limites à Teoria da Criação do Conhecimento Organizacional aplicado à escola 
pública. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

• Atividades Síncronas: Não haverá 
Observação: devem ocorrer no mesmo dia da semana previsto na grade presencial 
(Indicar dia da semana e horários dos encontros síncronos e uma breve descrição dos tipos de atividades 
propostas) 
 
 

• Atividades Assíncronas: 
(Breve descrição dos tipos de atividades propostas) 

• Leituras orientadas por roteiros e exercícios variados, utilizando envio de materiais, comunicação 
por grupo no WhatsApp (com autorização dos usuários) para retornos dialogados entre todo o 
grupo; 

• Acesso a vídeos 

• Poscasts e lives do professor para exposição de assuntos orientadores de atividades e sobre os 
conteúdos 

• (do professor e dos estudantes) apensados ao WhatsApp da turma. 

• Exposição organizada de conteúdos por meio de powerpoint. 

• Realização - em grupos - de entrevistas a convidados gestores indicados (diretor de escola/ 
coordenador escolar/ supervisor de ensino), sobre seu trabalho e atuação, considerando a criação 
do conhecimento na escola e na atuação profissional própria, a partir da construção de uma pauta 
comum. 

• Apresentação e partilha dos resultados das entrevistas. 
 

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
(Indicar a forma de avaliação das atividades e os critérios que serão levados em conta para que o aluno 
obtenha o resultado “cumprido”) 
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Acompanhamento à realização das atividades (envio de materiais a serem postados, participação nas 
discussões remotas, produção de entrevista) 
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Educação Unisinos volume 12, número 2, maio • agosto 2008 p.73-81 
http://www.portal.santos.sp.gov.br/seduc/e107_files/downloads/transferencias/escola_das_promessas_as
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trabalho pedagógico na escola [e-book] : processos e práticas. Santos (SP): Editora Universitária 
Leopoldianum, 2016. 142 p. https://www.unisantos.br/wp-content/uploads/2016/12/A-
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Paulo : SME / COPED, 2016 https://www.neca.org.br/wp-
content/uploads/Caderno%20de%20Debates_vol2_completo.pdf 

GIGLIO, Celia Maria Benedicto. Projetos Pedagógicos: utopias para fazer caminhar. Educação: Teoria e 
Prática - v. 15, n.27, jul.-dez.-2006, p.37-49 
http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/educacao/article/view/641 

IPEA Casoteca. Práticas de Gestão do Conhecimento. O Caso da Matsushita Eletric. 
http://www.ipea.gov.br/observatorio/casoteca/105-casoteca/casos-de-gestao-do-conhecimento/132-a-
criacao-do-conhecimento-organizacional-o-caso-da-matsushita-electric-industrial-company 

SILVA JUNIOR Celestino Alves da. Organização do Trabalho na Escola Pública: O Pedagógico e o 
Administrativo na Ação Supervisora. Unesp – Univesp. Recurso digital. 
https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/65500/1/u1_d27_v2_t04.pdf 
 
VIDEOS: 
Supervisão Escolar https://www.youtube.com/watch?v=D3l2nrj63Xw 
Como supervisão e administração escolar se relacionam? Qual o papel do supervisor? Por que é importante 
sua participação na vida escolar? Qual a trajetória histórica do supervisor? O programa discute essas 
questões e dá voz a Carlos Monarcha, professor da Unesp, e a Helenice Maria Sbrogio Muramoto, que foi 
supervisora escolar no Estado de São Paulo por mais de 10 anos. UNIVESP  Duração: 12:37  
 
Os equívocos na administração escolar https://www.youtube.com/watch?v=-f1ZkPEx7fE 
O professor da USP Vitor Paro, especialista em administração escolar, comenta sobre o que, em sua opinião, 
podem ser chamados de equívocos da administração. Ele conta que, muitas vezes, a administração escolar 
deixa de lado o mais importante: propiciar condições para o aluno querer aprender. 2013. UNIVESP 
Duração: 07:06 
 
Projeto Político Pedagógico e Gestão Democrática na Educação. 
https://www.youtube.com/watch?v=H8EqhlCy4Is 
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http://www.portal.santos.sp.gov.br/seduc/e107_files/downloads/transferencias/escola_das_promessas_as_incertezas.pdf
http://www.portal.santos.sp.gov.br/seduc/e107_files/downloads/transferencias/escola_das_promessas_as_incertezas.pdf
https://www.unisantos.br/wp-content/uploads/2016/12/A-coordena%c3%a7%c3%a3o-do-trabalho-pedag%c3%b3gico-na-escola-processos-e-pr%c3%a1ticas.pdf
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Entrevista com Regina Estima, coordenadora de projetos do Cenpec, sobre a importância de se ter um 
Projeto Político Pedagógico na escola baseado em uma gestão democrática. Duração: 3:37 
 
Projeto Político Pedagógico https://www.youtube.com/watch?v=hAUmFs_JBDU 
Vídeo desenvolvido para a disciplina 27, "Organização e Gestão da Escola", do curso semipresencial em 
Pedagogia da Unesp/Univesp. Profs Pedro Ganzeli (UNICAMP), Lisete Regina Gomes Arelaro (USP) Produção 
Audiovisual: Univesp TV. Duração: 15: 31 / 2015 
 
Desafio Profissão -- Pedagogia: Coordenador Pedagógico https://www.youtube.com/watch?v=Wh-
mm0WTl88 
Cada programa da série DESAFIO: PROFISSÃO discute uma atividade profissional, com o objetivo de ajudar o 
jovem no seu processo de escolha de carreira. Os convidados são profissionais e professores atuantes no 
mercado de trabalho. Este programa é produzido pela equipe de Orientação Profissional do curso de 
Psicologia em parceria com o NACE- Orientação Vocacional, sendo apresentado pelo professor Silvio Bock. 
Convidadas: Maria Emiliana Penteado - Coordenadora Pedagógica Elvira Aranha - Coordenadora Pedagógica 
TVPUC SP. Duração: 28:07 / 2017 
 
Sala de Aula : A importância do Coordenador Pedagógico 21/03/2018 
 https://www.youtube.com/watch?v=UxRqrxNFVqM 
Sala de aula de hoje vai falar sobre a importância do coordenador pedagógico nas escolas. O programa 
aborda o trabalho do profissional nas escolas públicas e privadas. Prof. Guilherme Prado UNICAMP e 
Heloisa Proença (Coordenadora Pedagógica) TV Câmara Campinas. Duração: 22:41 
 
A universidade pública e a qualidade da educação básica. 
https://www.youtube.com/watch?v=nCsIziV9DHQ  
A preocupação com a formação de professores de ensino básico é relativamente recente na história do país, 
ainda está em andamento um processo de formação em ensino superior de todos os profissionais de 
educação, com grandes avanços nos últimos anos. Em meio a esse debate, a Unifesp se posiciona de forma 
inovadora ao se aproximar das escolas de ensino básico para que, juntas, universidade e escolas, busquem 
um ensino de qualidade e em consonância com as transformações do nosso tempo. Neste documentário, 
professores e alunos da Unifesp falam de suas experiências e reflexões acerca de novos modelos de 
formação de professores, além disso, professores também contam a história da formação de educadores no 
Brasil. 7º episódio da série Unifesp 25 anos: Universidade Pública, Conhecimento Público. Duração: 13:14 

 

COMPLEMENTAR 

Alarcão, I. Escola reflexiva e supervisão. Uma escola em desenvolvimento e aprendizagem. In I. Alarcão (org.) 
Escola reflexiva e supervisão. Uma escola em desenvolvimento e aprendizagem. Porto: Porto Editora. 

ARELARO, Lisete Regina Gomes. O ensino fundamental no Brasil: Avanços, perplexidades e tendências. Educ. 
Soc., Campinas, vol. 26, n. 92, p. 1039-1066, Especial - Out. 2005. 

http://www.scielo.br/pdf/es/v26n92/v26n92a15.pdf 

CANÁRIO, Rui.  A escola como construção histórica . In: O que é a escola ? Um olhar sociológico. Porto: Editora 
Porto, 2005. Capítulo 5: p.59-88 

FULLAN, M.; HARGREAVES, A. A escola como organização aprendente: buscando uma educação de 
qualidade. Porto Alegre: Artmed, 2000 

PIMENTA, S. G. O pedagogo na escola pública. São Paulo: Loyola, 1988. 

https://www.youtube.com/watch?v=hAUmFs_JBDU
https://www.youtube.com/watch?v=Wh-mm0WTl88
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http://www.scielo.br/pdf/es/v26n92/v26n92a15.pdf
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SANTIAGO, A. R. F. Projeto político-pedagógico da escola: desafio à organização dos educadores. In: VEIGA, 
I. P. A. (Org.). Projeto político-pedagógico: uma construção possível. Campinas: Papirus, 1995. 

SENGE P.M. A quinta disciplina: arte, teoria e prática da organização de aprendizagem. 13ª ed. São Paulo: 

Editora Best Seller; 1990. 

SENGE (1998) A Dança das Mudanças. HSM Management. Book Summary 1998, São Paulo, p. 5-21, 2000 

SENGE, P. et. al. (2005). As escolas que aprendem. Portalegre, Brasil: ARTMED 

SILVA Jr., C. A. Supervisão da educação: do autoritarismo ingênuo à vontade coletiva. São Paulo: Loyola, 1984. 

VEIGA, I. P. A. (Org.). Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível. Campinas: Papirus, 
1995. 

NONAKA I. A empresa criadora de conhecimento. In: Harvard Business Review. 4ª ed. Rio de Janeiro: 
Campus; 2000 

NONAKA I, TAKEUCHI H. Criação de conhecimento na empresa. Rio de Janeiro: Campus; 1997. 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Celia M B Giglio Pedagogia Dr. DE 75hs 

     

     

 

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

Opção de organização semanal 

De 03 de agosto a 19 de outubro de 2020 

Semanas Atividades e carga horária  Horas 
/semana 

03 a 08/08 Descrever as atividades síncronas e assíncronas previstas na semana 
com a indicação, para cada uma delas, do tempo de trabalho 
correspondente para o aluno. 
Exemplo ilustrativo: 

− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 04/08/20) 

− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 

− Tempo destinado à realização das atividades: 2h 

− Etc. 
 

 
 
 
 

Exemplo: 
5h 

10 a 15/08   

17 a 22/08   
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24 a 29/08   

31/08 a 05/09   

07 a 12/09   

14 a 19/09   

21 a 26/09   

28/09 a 03/10   

05/10 a 10/10   

10/10 a 17/10   

Total de horas em ADE 52h* 

19/10/2020 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 

*Observação: o número de horas indicado refere-se a um exemplo de Unidade Curricular de 60h, com 
duas aulas presenciais (8h) cumpridas antes da suspensão do calendário acadêmico em 16/03/2020. 
 


