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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:   

[eletiva} 	:	O	currículo	da	cidade	e	a	escola	pública:	paisagem	e	território	na	formação	de	
professores	dos	anos	iniciais	do	ensino	fundamental		

 

 

Carga Horária Total da UC:  

● Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 10h 

● Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 65h 

Professor Responsável: Jorge Luiz Barcellos da Silva 

 

Contato: 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1º 

Departamentos/Disciplinas participantes: 

OBJETIVOS 

Identificar  como o currículo da cidade impacta a escola, os saberes dos professores e suas práticas pedagógicas 

Refletir criticamente sobre o papel civilizatório da escola, suas relações com o surgimento dos Estados Nacionais e 
seus desdobramentos atuais na escola pública 

Identificar e problematizar o conhecimento produzido na escola e as leituras e escritas  das disciplinas escolares : para 
quem? quais racionalidades? Para quais escolas? 

Apresentação de elementos a respeito de mapeamentos e  a compreensão do mapa como fator de construção 
identitária/alteridade e representações de poder (es) 

 Mapear outros espaços públicos no entorno de escolas 

Estabelecer fundamentos para a construção de leituras e escritas da/sobre a cidade  relacionadas  ao reconhecimento 
de quem  é  o professor , o aluno e de qual  escola pública estamos falando.  

 

EMENTA 

Escola projeto civilizatório. Curriculo da Cidade e Escola Pública. Leitura da Cidade a partir da relação entre os 

conceitos paisagem e território e a formação de professores na/da escola pública. Mapeamentos como  fundamentos 

da construção discursiva, reconhecimento social e do desenvolvimento cognitivo enquanto prática escolar. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

● A Cidade, a Urbe e suas escolas.  
● Nacionalismos, nações e Estados-Nacionais  e o ler e escrever e ( reflexões sobre ) o papel das escolas e 

disciplinas escolares na construção de identidades do território  e da nação 
● Cidade,  Escola e a construção de conhecimentos : para quem? Qual ( is ) racionalidade(s) ?Como? 
● Leituras e escritas da/sobre cidade: como a escola lê a cidade ( aproximações) 
● Leituras e escritas da/sobre a trama do urbano: mapeamentos de espaços públicos no entorno de escolas 

públicas  
● Relação com o saber e com a escola entre professores que atuam na periferia 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

● Atividades Síncronas: 

Observação: devem ocorrer no mesmo dia da semana previsto na grade presencial  

Encontros síncronos dialogados no Google Meeting institucional, que ficarão gravados e serão postados no Google 
Class room  e/ou AVA Moodle da disciplina. 
 
07/08      14h30 15h30 
14/08      14h30 15h30 
21/08      14h30 15h30 
28/08      14h30 15h30 
04/09      14h30 15h30 
11/09      14h30 15h30 
18/09      14h30 15h30 
25/09      14h30 15h30 
02/10      14h30 15h30 
 

● Atividades Assíncronas: 

Leitura de textos acadêmicos sobre os temas centrais , acessíveis em periódicos online e outros materiais   (texto de 
divulgação científica, reportagens jornalísticas ) disponibilizados para download. 

Indicação de Link a vídeos correlatos aos temas centrais – no Youtube. Os links serão postados no Google Classroom  
e/ou AVA Moodle da disciplina 

Assistir vídeos e  ouvir podcasts indicados relacionados aos temas da disciplina  que estão disponibilizados  no Youtube 
e/ou disponibilizados para download. 

Acessar Google Earth, bancos de dados disponibilizados em órgãos/entidades  como  Portal do Professor Ministério 
da Educação e Cultura ( MEC) ,  Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE). Instituto Sócio Ambiental 
(ISA), Centros de Estudos da metrópole ( CEM) e documentos curriculares da Secretaria de Educação da  Prefeitura de 
Guarulhos.  

 
Participar das atividades propostas sobre os temas centrais da disciplina e desenvolvimento dos encontros virtuais, 
por meio de fóruns de discussão do AVA Moodle e/ou Google Classroom.  

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
 
Forma de avaliação:  

envio de sínteses curtas de textos, vídeos  e/ou podcasts indicados,  
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elaboração de  vídeos e/ou podcasts (3 a 5 min)   a partir das problematizações resultantes dos encontros síncronos e 
assíncronos  e materiais disponibilizados   

construção de mapa(s) a partir de orientação disponibilizada nos encontros síncronos e assíncronos   

produção de produção escrita autoral fundamentada  a partir de leituras indicadas,  vídeo  e/ou podcast  
correlacionado ao desenvolvimento da ADE 

 
Critérios de avaliação:  

a) Participação e desempenho nas atividades propostas.  

b) Assiduidade nos acessos ao ambiente de aprendizagem da disciplina: Google Classroom e/ou Moodle. 

b) Participação nos debates proporcionados pela disciplina. 

c) Qualidade das intervenções realizadas nas atividades interativas. 

d) Qualidade das produções propostas pela unidade curricular realizada por meio de atividades Domiciliares 
Especiais (ADE). 
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Jorge Luiz 
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Pedagogia Doutor DE 75h 

     

     

 


