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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 Práticas Pedagógicas e Pesquisa – Linha 5 -Pedagogia da 

Alternância e Gestão do conhecimento escolar. Estudo de caso em escola média urbana (Noturno) 
(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): 4hs 

• Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 56hs 

Professor(a) Responsável: Celia Maria Benedicto 
Giglio 

 

Contato: celia.giglio@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1º 

Departamentos/Disciplinas participantes: Educação 

OBJETIVOS 

GERAIS: 

Conhecer de forma inicial a Pedagogia da Alternância e formas de Gestão do conhecimento em experiência 

local por meio de Estudo de Caso com análise documental. 

ESPECÍFICOS: 

1. Desenvolver habilidades para a pesquisa e análise dirigida de corpus documental (cadernos 

escaneados de realidade dos estudantes envolvidos na experiência); 

2. Produzir conhecimento sobre a visão de estudantes de ensino médio envolvidos na experiência por 

meio produção de análise da sistematização de informações colhidas por grupos de PPP anteriores. 

EMENTA 

Conhecer de forma inicial a Pedagogia da Alternância – uma forma de organização de escolas do campo que 

prevê períodos de internato na escola e períodos de aprendizagem nas comunidades e pequenas 

propriedades rurais - e formas de Gestão do conhecimento inspiradas nessa pedagogia em ambiente urbano 

de área metropolitana. Será feito Estudo de Caso com análise documental dos cadernos de realidade dos 

estudantes envolvidos na experiência entre 2006 e 2007 em escola estadual média localizada na Zona Leste 
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de São Paulo. O objetivo é levantar a visão de estudantes de ensino médio envolvidos na experiência por meio 

da produção e sistematização de informações colhidas a partir de categorias de análise produzidas pela turma 

de 2019. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Pedagogia da Alternância e experiências em ambientes urbanos e no campo. 

• Estrutura da Educação Básica com destaque para o Ensino Médio 

• Gestão escolar e gestão do conhecimento em escola de Ensino Médio 

•  Estudo de Caso por meio de análise de pesquisa documental realizada por estudantes do curso de 

Pedagogia entre 2017-2019. Apreciação: das fontes, metodologia para análise dos documentos 

(catalogação) e sistematização de informações relevantes para indicar a visão dos estudantes 

envolvidos na experiência. 

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 meio de E-mails ou WhatsApp (com autorização dos usuários) para retornos dialogados entre 
todo o grupo*; 

• Acesso a vídeos 

• Podcasts 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 (se houver). 

• Exposição organizada de conteúdos por meio de powerpoint. 

• Realização de exame de material de pesquisa enviado 

• Elaboração de considerações sobre a experiência e sobre o relatório de pesquisa de 2019. 
*Há um único aluno matriculado até a data de hoje 3/7/20 

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”) 

• Elaboração de considerações sobre a experiência e sobre o relatório de pesquisa de 2019. 
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RELATÓRIO DE PESQUISA 2019. PPP UNIFESP. 
 
CADERNOS DE REALIDADE DOS ESTUDANTES DA EE FILOMENA MATARAZZO 2006-2007 (AMOSTRA -ESCANEADOS) 
 
VIDEOS: 
https://www.youtube.com/watch?v=3byeH-W-qK4 Jean Claude Gimonet.  Sesión de Formación del Equipo 
Técnico-Pedagógico de la AIMFR Mayo de 2012 - Centre National Pédagogique (C.N.P.) Chaingy - Francia 
Disertarte: Jean Claude Gimonet (Ex Director del C.N.P. y Asesor de los CEFFAs de Latinoamérica) (Contém 
tradução simultânea em espanhol) 2013. Duração: 1:17:59 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pP7oFtb9EAQ  Você sabe o que é pedagogia da alternância? Ela foi 
criada por camponeses da França em 1935, e só veio a ser implantada no Brasil em 1969 no Espírito Santo. 
Recentemente foi aprovado na Comissão de Justiça da Câmara um projeto que introduz a pedagogia da 
alternância na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O objetivo é reduzir a evasão escolar e garantir ao jovem 
do campo uma educação que respeite as especificidades de sua região. O autor do projeto é o deputado 
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo. TV Vâmara Duração: 11:08 /2017 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KoYiv3dJSw0 Casas familiares rurais: a Pedagogia da Alternância em 
favor dos jovens rurais. Veja um pouco do trabalho realizado pelas Casas Familiares Rurais de Alpestre 

e Frederico Westphalen, no Norte do Rio Grande do Sul. Duração: 5:08 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z802MowGzjA A relação escola comunidade. Vídeo mostra o trabalho 
desenvolvido na Escola Família Agrícola de São Mateus (ES), que encontrou na pedagogia da alternância 
uma maneira de aproximar o ambiente escolar do ambiente social. TV Futura Duração: 21:37 BlogEducação 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RuO7nh-HxqM PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA - TRABALHO, ESTUDO 
E LIBERDADE - São Gabriel da Palha 2011. SINOPSE – Pedagogia da Alternância - um modelo de 

educação onde escola e família trabalham juntos em prol de todos. Duração: 15:52 
 
https://www.youtube.com/watch?v=k7gO3oMpGL8 Escola Família Agrícola Dom Fragoso. Este vídeo 
relata uma experiência de educação no campo partindo de dois fundamentos: A Pedagogia da Alternância e 

http://www.ia.ufrrj.br/ppgea/conteudo/conteudo-2010-2/Educacao-MII/2SF/Alternancia.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022008000200002
https://www.youtube.com/watch?v=3byeH-W-qK4
https://www.youtube.com/watch?v=pP7oFtb9EAQ
https://www.youtube.com/watch?v=KoYiv3dJSw0
https://www.youtube.com/watch?v=Z802MowGzjA
https://www.youtube.com/watch?v=RuO7nh-HxqM
https://www.youtube.com/watch?v=k7gO3oMpGL8
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a Educação contextualizada. Através destes dois métodos é perfeitamente possível que o homem do campo 
se realize no próprio campo como sujeito e protagonista de seu destino. Duração: 17:10 
 
https://www.youtube.com/watch?v=m2V08Xu7WiI EFA DOM FRAGOSO PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA 
2018. Duração: 2:37 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UoxhATOqbnI Educação no Campo. O Pará tem aproximadamente 
dois milhões de estudantes. A maioria no meio rural. De todas as escolas do estado, setenta por cento estão 
no campo. Assentados, extrativistas e agricultores lutam pelo direito à educação. Vamos conhecer uma 
escola, em Castanhal, que só foi construída em função da luta do Movimento dos Sem Terra e, que hoje, 
atende aos moradores vizinhos que nunca tiveram escola nas proximidades. Nossa viagem pela educação do 
campo continua, dessa vez pelo Rio Arapiuns, a caminho da Reserva Extrativista Tapajós/Arapiuns. Lá, na 
comunidade de Anã, vamos ver como a escola vai além do currículo básico tentando se integrar com a 
cultura local. Uma das alunas ganhou o prêmio de redação na Olimpíada da Língua Portuguesa. De lá, vamos 
conhecer a Casa Familiar Rural de Altamira, onde a educação se dá através da pedagogia da alternância, um 
método criado para que o homem do campo permaneça no meio rural. Um dos alunos acaba de realizar seu 
maior sonho: ser aprovado no vestibular para engenharia agronômica. Duração: 14:35 
 
http://g1.globo.com/espirito-santo/jornal-do-campo/videos/v/conheca-a-pedagogia-de-alternancia-
aplicada-na-escola-agricola-do-mepes-no-es/3674135/ Conheça a pedagogia de alternância aplicada na Escola 
Agrícola do Mepes, no ES 2014 Duração: 5:24. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WmWwPeKu4Ys IBELGA E A PEDAGOGIA DE ALTERNÂNCIA Fomos a 
Vargem Alta para conhecermos o trabalho do CEFFA Flores, que trabalha com a pedagogia da alternância. 
Filhos de agricultores levam o conhecimento adquirido na escola para suas casas. Duração 05:02 
 
https://www.youtube.com/watch?v=V17eqZAihPYPedagogia da alternância Duração: 01:04 (Há 
continuidade automática: Instrumentos pedagógicos 
 

COMPLEMENTAR 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=m2V08Xu7WiI
https://www.youtube.com/watch?v=UoxhATOqbnI
http://g1.globo.com/espirito-santo/jornal-do-campo/videos/v/conheca-a-pedagogia-de-alternancia-aplicada-na-escola-agricola-do-mepes-no-es/3674135/
http://g1.globo.com/espirito-santo/jornal-do-campo/videos/v/conheca-a-pedagogia-de-alternancia-aplicada-na-escola-agricola-do-mepes-no-es/3674135/
https://www.youtube.com/watch?v=WmWwPeKu4Ys
https://www.youtube.com/watch?v=V17eqZAihPY
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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   

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. 
 


