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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

 

Departamento Responsável: Departamento 
de Educação, Política e Sociedade 

Curso: Licenciatura Letras Italiano EaD 

Docente: Rosemeire dos Santos Brito LINK do Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/3539192483058949 

Disciplina: Gestão da Educação Básica Código: EAD 13321 

Pré-requisito: Não há 

Carga horária: 60h Crédito: 4 

 
 Carga horária TEL 

Teórica Exercício Laboratório 
 60h   

 
Ementa: 

Administração escolar à gestão educacional: questões teórico-conceituais; Garantia do direito à educação no âmbito 
da gestão escolar; Gestão e organização de sistemas de ensino e das instituições de educação básica; Gestão dos 
recursos financeiros, do espaço físico e do patrimônio da escola; Projeto político-pedagógico e o planejamento do 
currículo escolar; Mecanismos de gestão democrática (órgãos colegiados, representação e processos decisórios); 
Planejamento participativo e a organização do cotidiano da escola de educação básica; Avaliação institucional e em 
larga escala; Articulação entre escola, família e comunidade. 
 

 
Objetivos: 
 Proporcionar fundamentos teóricos e políticos sobre gestão democrática da educação; 

 Fomentar reflexão crítica sobre a importância da gestão democrática para atendimento pleno do direito à 

educação;  

 Analisar mecanismos de gestão democrática da educação;  

 Discutir a importância da articulação entre escola, família e comunidade.  
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Conteúdo Programático: 

 

Aula 1 
Tensões e contradições na crise da democracia;  
Diferenças entre administração empresarial e gestão escolar 
 
Aula 2 
Teorias de administração e as especificidades da gestão escolar 

 
Aula 3 
Gestão democrática da escola 

 
Aula 4 
Concepções de direito à educação 
Relações entre direito à educação e gestão democrática da escola 

 
Aula 5 
Gestão democrática dos sistemas de ensino 

 
Aula 6 
Formas de gestão democrática nos diferentes sistemas de ensino 

 
Aula 7 
Condições de trabalho docente e gestão democrática da escola 
 
Aula 8 
Condições de trabalho docente e gestão democrática da escola no estado do Espírito Santo 
 
Aula 9 
Fundamentos teóricos de planejamento educacional e projeto político-pedagógico 
 
Aula 10 
Relação entre projeto político-pedagógico e processos decisórios na escola 
 
Aula 11 
Conselhos e espaços decisórios da educação nacional 
 
Aula 12 
Fundamentos teóricos sobre Conselhos Escolares 
 
Aula 13 
Diferentes atores sociais e mecanismos de gestão democrática da escola 
 
Aula 14 
Planejamento participativo ascendente 
 
Aula 15 
Avaliação institucional em larga escala e gestão democrática da escola 
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 Metodologia: 

 
As aulas serão gravadas de forma expositiva (utilizando textos indicados para leitura prévia) pelo professor e por 
meio de atividades avaliativas, tais como: fóruns de discussão, vídeos produzidos pelos estudantes, glossário e 
elaboração de diário auto avaliativo.    

 

Serão utilizados capítulos de livros e artigos científicos disponíveis online.   

Avaliação: 

O aluno será avaliado durante todo o processo de ensino-aprendizagem, por meio de atividades programadas e 
provas realizadas nos polos.  
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O cronograma do curso está disponível nos mapas de atividades semanais. 
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