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EMENTA 

Evolução histórica da legislação educacional e o cenário atual da educação brasileira. As esferas educacionais e suas responsabilidades. Os
direitos sociais e educativos de acordo com a Constituição e o financiamento da educação pública. As incumbências dos professores

estabelecidas na legislação. Lei de Diretrizes de Base (LDB) da educação nacional. O Plano Nacional de Educação (PNE) e suas metas. O
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e suas ações.

                                                                                                              PROGRAMA/UNIDADES

 

1. Evolução histórica da legislação educacional e o cenário atual da educação brasileira.

Educação e direito à educação no Brasil: histórico das constituintes brasileiras

Educação e Constituições Nacionais

Do Direito à Educação e Federalismo

2. As esferas educacionais e suas responsabilidades

Estrutura do sistema educacional brasileiro

Constituição dos sistemas de ensino: níveis administrativos e competências

3. Os direitos sociais e educativos de acordo com a Constituição e o financiamento da educação pública

Direitos de aprendizagem e desenvolvimento na Base Nacional Comum Curricular

FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

4. As incumbências dos professores estabelecidas na legislação

Artigo 13 da LDB 9394/96

5. Lei de Diretrizes de Base (LDB) da educação nacional

6. O Plano Nacional de Educação (PNE) e suas metas

7. O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e suas ações
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OBJETIVO GERAL

Analisar criticamente aspectos legais da educação básica brasileira, com base na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional nº 9.394/96 e no novo Plano nacional de Educação.

 

OBJETIVO ESPECÍFICO

1. Compreender a legislação educacional no percurso histórico brasileiro discutindo suas implicações no sistema educacional e contexto
escolar

2. Refletir sobre a situação da educação brasileira, relacionando ao contexto sócio-econômico-político, visando a formação técnico-política
do futuro educador.

3. Relacionar política e educação no contexto da atual política educacional brasileira.

4. Discutir a organização, a gestão e o financiamento da educação brasileira, identificando as atribuições e competências de cada esfera
de governo.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

Poderão ser utilizados os seguintes procedimentos metodológicos: aulas expositivas, leitura e discussão de artigos e ou livros, resumos
comentados de artigos e/ou livros; trabalhos em grupo e ou individuais; atividades de investigação; pesquisa de campo, sempre seguidas de
discussão.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

Em cada unidade será realizada avaliação valendo 100 pontos. Ao final será realizada a soma das notas obtidas nas unidades e média
simples. A avaliação, em cada unidade, poderá ser um resumo, uma síntese, questionário ou outra, a critério da docente. Trabalhos /
atividades apresentadas fora do tempo não serão aceitos. 

O aluno será aprovado quando obtiver uma nota superior ou igual a 70 (setenta) na média final.

O aluno que não atingir a média final de aprovação (sete) poderá fazer o exame final, desde que tenha a frequência mínima exigida e não
tenha média inferior a 4,0.

"Art. 96. No exame final serão aprovados na disciplina os que obtiverem grau numérico igual ou superior a cinqüenta (50) na média aritmética
entre o grau do exame final e a média do conjunto das avaliações realizadas" (RESOLUÇÃO Nº 37/97 - CEPE).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)

BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases. Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm.

BRASIL. Lei 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm. Acesso em 10 mar 2017.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: a educação é a base. 2017. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-
content/uploads/2018/12/BNCC_19dez2018_site.pdf. Acesso em 18 fev 2019

MEC. Planejando a Próxima Década. Conhecendo as 20 Metas do Plano Nacional de Educação. Presidência da República. Ministério da
Educação. Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino, 2014. Disponível em:
http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf. Acesso em 22 ago 2016.

SAVIANI, Dermeval. A nova lei da educação: LDB. Trajetória, limites e perspectivas. 12 ed. Campinas. Autores associados, 2015.

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1º DE JULHO DE 2015. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos
de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. Disponível
e m http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17719-res-cne-cp-002-03072015&category_slug=julho-
2015-pdf&Itemid=30192. Acesso em 18 fev 2019.

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

CARNEIRO, Moaci Alves. LDB fácil: leitura crítico - compreensiva artigo por artigo. 13. ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2006.

CURY, Carlos Roberto Jamil. Educação e Direito à Educação: um histórico pelas Constituições. Coleção Pensar a Educação, Pensar o
Brasil 1822-2022. Belo Horizonte: Mazza edições, 2014.

FÁVERO, Osmar (org). A educação nas constituintes brasileiras 1823-1988. 2 ed. Campinas - SP: Autores Associados, 2001.

LIBÂNEO, José. Carlos.; OLIVEIRA, João. Ferreira.; TOSCHI, Mirza. Seabra. Educação escolar: políticas, estrutura e organização. 10. ed.
São Paulo: Cortez, 2011. p. 341-361 / p. 409-429 / p. 145-166.

VIEIRA, Sofia Lerche. A educação nas constituições brasileiras: texto e contexto. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Brasília, v.
88, n. 219, p. 291-309, maio/ago. 2007
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                                *OBS: ao assinalar a opção CH em EAD, indicar a carga horária que será à
distância.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL ANGELA SPECK, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 01/12/2021, às 09:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 4070779 e
o código CRC 1BEB0448.
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