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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:   

8581 - [PED] SOCIOLOGIA E EDUCAÇÃO: AÇÃO DA 

ESCOLA NO BRASIL - VESPERTINO 

Carga Horária Total da UC: 75h 

● Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 10h 

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

Professor(a) Responsável:  

Rosario Silvana Genta Lugli 

Contato: genta.lugli@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1 

Departamentos/Disciplinas participantes: Departamento de Educação 

OBJETIVOS 

GERAIS: A disciplina proporciona uma visão introdutória ao campo da sociologia por meio da 

discussão de questões educacionais. Inclui tanto uma perspectiva macrossociológica quanto às 

funções da escola no Brasil, como a discussão sobre questões de socialização e cultura. 

ESPECÍFICOS: Oferece condições aos alunos para a aquisição de referenciais básicos a respeito do 
debate sociológico na área de educação, o que lhes permitirá compreender e avaliar os sentidos 
da escolarização em nossa sociedade. 
 

EMENTA 

Sociologia da educação e função social da escola; desigualdades educacionais e hierarquias 
culturais ; processos de socialização; questões sobre a educação brasileira: disciplina, evasão, 
democratização, trajetórias educacionais de grupos sociais específicos. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I.Sociologia da Educação e Função Social da escola 
Escola liberal e meritocracia 
As teorias reprodutivistas 
A escola na contemporaneidade 
 
II. Educação como processo social 
Socialização e instituições sociais 
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Agências socializadoras : família e escola 
Integração e formas de controle social 
O processo socializador na sociedade contemporânea 
 
III.A produção de desigualdades educacionais, 
A cultura escolar e a ação docente 
Práticas culturais e formas de sociabilidade 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

● Atividades Síncronas: 
Encontros quinzenais com os alunos por meio do google meet, no horário da aula presencial, sexta-feira 
 

● Atividades Assíncronas: 
Leitura de textos propostos, Roteiros de leitura, Fóruns de discussão e de Pergunta/ Resposta, 
disponibilização de vídeos para colaborar na compreensão dos conceitos essenciais.  
 
 
 

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
Para que o aluno obtenha o conceitos cumprido, será necessário que participe de pelo menos 80% dos fóruns 
e que obtenha rendimento satisfatório na atividade final.	
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DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 
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Rosario S. Genta 
Lugli 

Pedagogia Doutora Dedicação 
Exclusiva 

75 h 
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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 Apresentação do curso (roteiro de atividades, critérios de 
avaliação, sugestão de ritmo de estudo, familiarização com o 
ambiente virtual): 1h	
Leitura de texto: 2 h 
Elaboração de roteiro de leitura: 2h	

 

 
 
 

5h	

10 a 15/08 Leitura de texto: 2h 
Elaboração de roteiro de leitura: 2h 
Participação no fórum: 1h 

 
5h 

17 a 22/08 Encontro síncrono pelo google meet: 2h (21/08)	
Participação no fórum: 1h 
Análise de material complementar: 2h 

5h 

24 a 29/08 Leitura de texto: 2h 
Elaboração de roteiro de leitura: 2h 
Participação no fórum: 1h 

 
 

5h	

31/08 a 05/09 Encontro síncrono pelo google meet: 2h (21/08)	
Participação no fórum: 1h 
Análise de material complementar: 2h 

 
5h 

07 a 12/09 Leitura de texto: 2h 
Elaboração de roteiro de leitura: 2h 
Participação no fórum: 1h 

5h 

14 a 19/09 Encontro síncrono pelo google meet: 2h (21/08)	
Participação no fórum: 1h 
Análise de material complementar: 2h 

 
 

5h	

21 a 26/09 Leitura de texto: 2h 
Elaboração de roteiro de leitura: 2h 
Participação no fórum: 1h 

 
5h 

28/09 a 03/10 Leitura de texto: 2h 
Elaboração de roteiro de leitura: 2h 
Participação no fórum: 1h 

5h 

05/10 a 10/10 Encontro síncrono pelo google meet: 2h (21/08)	
Participação no fórum: 1h 
Análise de material complementar: 2h 

5 h 

10/10 a 17/10 Atividade de avaliação 5 h 

Total de horas em ADE 55h*	

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


