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PLANO DE ENSINO  

 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

 

UC Práticas Pedagógicas Programadas I (Linha 1): Significado da escola para estudantes do ensino médio 
de escolas públicas 

Carga Horária Total da UC: 60h 

● Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 7h30 

● Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 52h30 

Professora Responsável:  

Marieta Gouvêa de Oliveira Penna 

Contato: marieta.penna@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: Primeiro/Vespertino 

Departamentos/Disciplinas participantes: Departamento de Educação 

OBJETIVOS: 

1. Debater o Ensino Médio e as desigualdades educacionais no Brasil 

2. Identificar aspectos do significado atribuído à escola por alunos do ensino médio em escolas públicas da 
rede estadual em Guarulhos 

3. Debater com estudantes do EM possibilidades ampliação da escolarização e acesso ao Ensino Superior 

EMENTA: 

Escolarização e relação com conhecimento. Expectativas de estudantes frente ao futuro. Juventude. Ensino 

Médio. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Leitura de textos sobre função social da escola e sobre significado da escolarização para alunos do 
ensino médio 

2. Delimitação dos tópicos a serem trabalhados com os jovens e elaboração da entrevista 
3. Análise dos resultados e debate. 

METODOLOGIA DE ENSINO  

● Atividades Síncronas: 
Participação dos alunos em encontros para debate dos textos, elaboração de roteiro de entrevista, debate 
do filme, apresentação e discussão dos resultados da coleta de dados via reuniões do Google Meet, às 
segundas-feiras, das 14h00 às 15h30 

● Atividades Assíncronas: 
Leitura de textos, assistir documentário, elaborar roteiro de entrevistas, coleta de dados por entrevista 
virtual. 
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AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
Participação nos encontros e realização das tarefas, entrega de um trabalho individual com transcrição da 
entrevista e comentário crítico. 

BIBLIOGRAFIA 

AMIN AUR, B.; CASTRO, J.M. Ensino Médio: proposições para inclusão e diversidade. Brasília, DF: UNESCO, 
2012. Série Debates ED/ Fevereiro de 2012. 

DAYRELL, Juarez. A escola “faz” as juventudes? Reflexões em torno da socialização juvenil. Educação e 
Sociedade, Campinas, vol. 28, n. 100 - Especial, p. 1105-1128, out. 2007. Disponível em 
http://www.cedes.unicamp.br. 

GÓMEZ, Angel I. Pérez. As funções sociais da escola: da reprodução à reconstrução crítica do conhecimento. 
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Porto Alegre: Artmed, 2000, p. 13-26.  
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22, n. 02, p. 345-380,  jul./dez. 2004. 

YOUNG, M. Para que servem as escolas? Educação e Sociedade. Campinas, vol. 28, n 101, p. 1287 – 1302, 
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DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Marieta Gouvêa de 
Oliveira Penna 

Pedagogia Doutora DE 60 

 

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

De 03 de agosto a 19 de outubro de 2020 

Semanas Atividades e carga horária  Horas 
/semana 

10 a 15/08 Atividades síncronas: Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 
10/08/20) (ou atividade assíncrona: leitura da síntese enviada pela 
professora: 1h30) 
 
Atividades assíncronas Tempo destinado à leitura dos textos: 3h00; Tempo 
destinado à realização das atividades: 3h00 
 

7h30 

24 a 29/08 Atividades assíncronas: Tempo destinado à realização das atividades (mini 
resenha do filme): 5h30; tempo destinado a assistir ao filme: 2h00 

7H30 
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31/08 a 05/09 Atividade assíncrona: Elaborar e enviar roteiro da entrevista a ser realizada 
com um aluno do EM via Internet, sobre o sentido da escolarização para os 
jovens (enviar para correção por e-mail). 

7h30 

14 a 19/09 Atividade síncrona: Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 
14/09. Discussão do filme (enviar resenha do filme para debate) e dos 
roteiros de entrevista (6h00) 
OU 
Atividade assíncrona: assistir ao filme e enviar resenha do filme para 
debate e acompanhar a correção da entrevista por e-mail (7h30) 

7h30 

21 a 26/09 Atividade assíncrona: Realização da entrevista on-line com um aluno do 
Ensino Médio (pode ser por E-mail, WhatsApp, Skype e outros) (7H30) 

7h30 

28/09 a 03/10 Atividade assíncrona: transcrever a entrevista e elaborar a apresentação 
(7h30) 
 

7h30 

05/10 a 10/10 Atividade síncrona: Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 
05/10 para apresentação da entrevista à professora e aos colegas e debate 
final. Elaborar e enviar comentários sobre as atividades dos colegas (6h00) 
OU 
Atividade assíncrona: enviar a apresentação da entrevista à professora e 
aos colegas e debate final (7H30) 

7h30 

Total de horas em ADE 52h30 

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

 
 
 

 


