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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:   
Leitura de Clássicos da Educação e Experiências Educacionais Inovadoras 

 

Carga Horária Total da UC: 60 

Professor(a) Responsável: Márcia Aparecida 
Jacomini 

Contato: jacominimarcia@gmail.com 
(11)97133 3777 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 2º SEMESTRE 

Departamentos/Disciplinas participantes: Departamento de Educação 

OBJETIVOS 
1- Introduzir a leitura de autores clássicos da educação. 
2- Conhecer experiências educacionais inovadoras. 
3- Analisar experiências educacionais atuais à luz de clássicos da educação. 
4- Refletir sobre o significado e a importância destes tipos de experiências para o pensamento 

educacional. 
 

EMENTA 
Estuda autores clássicos do pensamento educacional e pedagógico. Pesquisa experiências 
educacionais inovadoras voltadas à democratização da escola e da educação escolar. Analisa 
experiências educacionais atuais à luz de pensadores clássicos da educação. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Desenvolvimento e aprendizagem 
• Participação e processo educativo 
• Princípios de uma educação democrática 
• Educação e trabalho 

METODOLOGIA DE ENSINO  

• Atividades Síncronas: 
Observação: devem ocorrer no mesmo dia da semana previsto na grade presencial 
Encontros quinzenais às segundas-feiras das 14 às 16 horas. 
 

• Atividades Assíncronas: 
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Atividades semanais de leitura, fichamento e sínteses analíticas dos textos. Entrevista virtual com 
gestores de escolas públicas.  
 

• Disponibilização de Material: 
(Indicação do modo/recurso/repositório dos materiais) 

O material da disciplina será disponibilizado num drive do gmail, cujo acesso será concedido aos 
estudantes matriculados na UC. 
 

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”) 
Serão avaliados a leitura e participação nos encontros síncronos, os fichamentos e sínteses dos textos 
e a apresentação do seminário. 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
(Para a realização das ADEs, a Bibliografia, excepcionalmente, poderá ser adaptada, resguardada 
a legislação dos direitos autorais. Indicar, preferencialmente, recursos virtuais disponíveis, livres, 
ebooks, sites)   

Básica 
FREINET, C. Ensaio de Psicologia Sensível. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
______. Para uma escola do povo. São Paulo: Martins Fontes, 2001.  
______. A educação do trabalho. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
KORCZAK, J. Como amar uma criança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 
______. Quando eu voltar a ser criança. São Paulo: Summus, 1981. 
MAKARENKO, A. Poema Pedagógico. São Paulo: Ed. 34, 2005. 

 
Complementar 
PARO, Vitor Henrique (Org.). A administração escolar à luz dos clássicos da pedagogia. São 
Paulo, Xamã, 2011. 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de 
Trabalho 

Carga Horária 

Márcia Aparecida 
Jacomini 

Pedagogia Doutora em 
Educação 

Dedicação 
Exclusiva 

40 horas 
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Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

Opção de organização semanal 

De 18 de novembro/2020 a 02 de março/2021 (Recesso 23/12/20 a 03/01/2021) 
ATENÇÃO – OS FERIADOS NÃO ESTÃO COMPUTADOS 

Semanas Atividades e carga horária  Horas 
/semana 

30/11 a 05/12/20 Apresentação do programa. Cronograma de leituras. Metodologia de 
trabalho. Formas avaliação.  
 

 
 

Encontro 
síncrono 
2h00 – 

30/11/2020 
Leitura, 

fichamento 
e sínteses 
analíticas 
dos textos 

– 4h00 
Total - 
6h00 

 
 

14 a 19/12/20 Desenvolvimento e aprendizagem: organização do trabalho 
pedagógico 
 
Leitura sugerida 
FREINET, Celestin. Ensaio de Psicologia Sensível. São Paulo: 
Martins Fontes, 1998. 
 

Encontro 
síncrono 
2h00 – 

14/11/2020 
Leitura, 

fichamento 
e sínteses 
analíticas 
dos textos 

– 6h00 
Total - 
8h00 

 
21 a 22/12/20 Democratização da Educação e da Escola 

 
Leitura sugerida 
FREINET, Celestin. Para uma escola do povo. São Paulo: Martins 
Fontes, 2001.  
 

Encontro 
síncrono 
2h00 – 

21/12/2020 
Leitura, 

fichamento 
e sínteses 
analíticas 
dos textos 

– 6h00 
Total - 
8h00 
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04/01 a 09/01/21 Educação e trabalho no processo educativo  

Leituras sugeridas 
FREINET, Celestin. A educação do trabalho. São Paulo: Martins 
Fontes, 1998. 
 
 

Encontro 
síncrono 
2h00 – 

04/01/2021 
Leitura, 

fichamento 
e sínteses 
analíticas 
dos textos 

– 6h00 
Total - 
8h00 

 
11/01 a 16/01/21 Participação da criança no processo educativo 

 
Leitura sugerida 
KORCZAK, J. Como amar uma criança. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1997. 
 

Encontro 
síncrono 
2h00 – 

11/01/2021 
Leitura, 

fichamento 
e sínteses 
analíticas 
dos textos 

– 6h00 
Total - 
8h00 

 
01/02 a 06/02/21  

A criança no processo educativo: sentimentos e necessidades 
 
Leitura sugerida 
KORCZAK, J. Quando eu voltar a ser criança. São Paulo: Summus, 
1981. 
 

Encontro 
síncrono 
2h00 – 

01/02/2021 
Leitura, 

fichamento 
e sínteses 
analíticas 
dos textos 

– 6h00 
Total - 
6h00 

 
08/02 a 13/02/21 O coletivo na organização do trabalho pedagógico 

 
Leituras sugeridas 
MAKARENKO, A. Poema Pedagógico. São Paulo: Ed. 34, 2005. 
 

Encontro 
síncrono 
2h00 – 

08/02/2021 
Leitura, 

fichamento 
e sínteses 
analíticas 
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dos textos 
– 6h00 
Total - 
8h00 

 
22/02 a 27/02/21 Seminário – Apresentação da entrevista com gestores em diálogo 

com a leitura dos clássicos 

Avaliação da UC 

Encontro 
síncrono 
2h00 – 

22/02/2021 
Leitura, 

fichamento 
e sínteses 
analíticas 
dos textos 

– 4h00 
Total - 
6h00 

 
Total de horas em ADE 60 

10/03/2021 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 
 
 


