
 

   
 

 
 

FICHA 2 
PERÍODO ESPECIAL-II 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA 
 

Disciplina: Organização do Trabalho Pedagógico na Escola Código: EP074 

Natureza: obrigatória e semestral 

Pré-requisitos: Não há  Co-requisitos: Não há   Créditos: 03  

Modalidade: ERE II 

Carga horária Assíncrona: 40h (incluindo a carga horária de estágio) 

Carga horária Síncrona: 10h 

Carga Horária de Consulta Individual: 10h 

Carga horária a ser realizada com atividades remotas: 60h 

Período das atividades didáticas remotas: 03/11/2020 a 18/12/2020 

  
 

EMENTA 
 

  A organização do trabalho pedagógico na educação básica e 
profissional. As formas de gestão escolar e os desafios implicados na gestão 
democrática. Elementos postos na cultura escolar que intervém na 
organização da escola: projeto político-pedagógico, currículo, planejamento, 
avaliação, usos do tempo/espaço/corpos na escola. Os sujeitos da escola e as 
dimensões coletivas do trabalho escolar; a identidade do trabalho docente. 

 
 

JUSTIFICATIVA PARA A OFERTA DA DISCIPLINA NA MODALIDADE 
REMOTA EMERGENCIAL 

 
 Disciplina obrigatória ofertada no modo remoto no Período Especial-II - 4º 

Ciclo. 
 
 

PROGRAMA 
 

EIXO 1) Função social da escola: em tempos de pandemia e pós-
pandemia 
 



 Trabalho Docente, formação pedagógica, escola em tempos de pandemia 
e pós-pandemia.  

 Equipe pedagógica, professores e comunidade escolar tempo/espaço na 
escola em tempos de pandemia e pós-pandemia. 

 Atribuições do professor e do professor-pedagogo na rede pública de 
ensino. 

 
EIXO 2) Organização e Gestão Escolar 

 O trabalho da equipe pedagógica e o papel dos sujeitos escolares tempos 
de pandemia e pós-pandemia. 

 Levantamento e análise de experiências vivenciadas pela comunidade 
escolar em tempos de pandemia. 
 

EIXO 3) Formas de organização do trabalho pedagógico  

 Projeto Político Pedagógico 

 Plano de Trabalho Docente 

 Regimento Escolar 

 Proposta curricular 
 

 
OBJETIVOS GERAIS 

 
• Refletir sobre a função social da escola, o caráter do trabalho docente e 
os impactos da pandemia na educação. 
• Analisar os desafios, exclusões e participações dos sujeitos na escola 
em tempos de pandemia e pós-pandemia. 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Conhecer as atribuições do pedagogo na escola, discutindo sobre as 
formas de organização do trabalho pedagógico e o tempo e o espaço na 
escola no contexto da pandemia e pós-pandemia. 
• Discutir sobre o papel do professor e da escola diante da exposição das 
atividades remotas e os desafios postos diante da educação centrada em 
múltiplas modalidades.  
• Analisar documentos escolares: estudos sobre o Projeto Político 
Pedagógico e o Plano de Trabalho Docente. 
 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
• As atividades didáticas síncronas serão realizadas em plataformas 
virtuais com aulas expositivas e dialogadas conduzidas pela professora 
regente, assim como por meio de debates e palestras realizadas por 
professoras/pesquisadoras convidadas. 
• As atividades assíncronas serão realizadas mediante leituras de textos, 
análises de lives, realização de estudos documentais e entrevistas virtuais 
com os sujeitos escolares, atividades didático-pedagógicas dirigidas. 



• As atividades serão preferencialmente assíncronas, propiciando 
flexibilidade os/as alunos/as quanto ao momento de sua realização.  
• O Plano será desenvolvido a partir de três eixos, contabilizando 60h de 
atividades remotas orientadas. 
• As orientações contidas na Resolução 65/2020- UFPR/ CEPE serão 
rigorosamente levadas em consideração. Destacando que o controle de 
frequência será somente por meio da realização, de forma assíncrona, de 
trabalhos e exercícios domiciliares desenvolvidos pelas/pelos estudantes. 
• Os sistemas de comunicação se darão por ferramentas virtuais, tais 
como: whatsapp, e-mail, chat, Microsoft Teams, Meet, dentre outros. 
 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação se dará a partir da análise documental, realização de entrevistas, 
entrega dos trabalhos propostos e participação dos estudantes em atividades 
síncronas e assíncronas. 
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Professor(a) da disciplina: Mariana Haviaras 
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Assinatura: 
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CRONOGRAMA DETALHADO DA DISCIPLINA  
CURSO 

 
PLANO DETALHADO DE ATIVIDADES 

 

Disciplina: Organização do Trabalho Pedagógico na Escola                                                                                             
Natureza: Obrigatória 
Professor(a): Mariana Haviaras 
Contato: marianahaviaras@gmail.com 

Dia e Horário das aulas síncronas: Segundas-feiras das 19h às 20h30 

Horas em aulas síncronas: 10h 
Horas em atividades remotas: 40h                                                  Carga horária total: 60h 
Horas em consulta individual: 10h 

 
Ciclo do Período Especial: 
ERE II 

 
Número de turmas:  
2 

 
Número de vagas: 
20 

Data Tema Atividades e procedimentos 

09/11 Apresentação do programa e da 
disciplina. 
Função social da escola em tempos 
de pandemia e pós-pandemia 

Aula expositiva e dialogada 

16/11 Atribuições do professor e do 
pedagogo escolar  

Aula expositiva e dialogada 
 

16/11 Avaliação Eixo 1  Entrega da avaliação proposta para o 
Eixo 1 
 

20/11 O trabalho da equipe pedagógica e o 
papel dos sujeitos escolares tempos 
de pandemia e pós-pandemia  

Live com profissionais da escola 
* Horário a confirmar. 
 

30/11 O papel dos sujeitos escolares 
tempos de pandemia e pós-
pandemia  
 

Levantamento e análise de 
experiências vivenciadas pela 
comunidade escolar em tempos de 
pandemia 

30/11 Avaliação Eixo 2  Entrega da avaliação proposta para o 
Eixo 2 
 

07/12 Formas de organização do trabalho 
pedagógico 

Aula expositiva e dialogada 

14/12 Formas de organização do trabalho 
pedagógico  
Avaliação geral da disciplina 

Aula expositiva e dialogada 

14/12 Avaliação Eixo 3 Entrega da avaliação proposta para o 
Eixo 3 
 

18/12 Exame Final Entrega da avaliação proposta para os 
Eixos 1, 2 e 3 

 
 
 
 

 


