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PLANO DE ENSINO  

 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

 

UNIDADE CURRICULAR:   

UC Sociologia e Educação – ação da escola no Brasil (8185) (Turma B/ NOTURNO) 

Carga Horária Total da UC: 75h 

● 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(a) Responsável:  

Marieta G. O. Penna 

Contato: 

marieta.penna@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: primeiro (noturno) 

Departamentos/Disciplinas participantes: Departamento de Educação 

OBJETIVOS 

GERAIS: A disciplina proporciona uma visão introdutória ao campo da sociologia por meio da discussão de 
questões educacionais. Inclui tanto uma perspectiva macrossociológica quanto às funções da escola no 
Brasil, como a discussão sobre questões de socialização e cultura.  

ESPECÍFICOS: Oferecer condições aos alunos para a aquisição de referenciais básicos a respeito do debate 
sociológico na área de educação, o que lhes permitirá compreender e avaliar os sentidos da escolarização 
em nossa sociedade. 

 

 

EMENTA 

Sociologia da educação e função social da escola; desigualdades educacionais e hierarquias 
culturais; processos de socialização; questões sobre a educação brasileira: disciplina, evasão, democratização, 
trajetórias educacionais de grupos sociais específicos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I.Sociologia da Educação e Função Social da escola 
Escola liberal e meritocracia 
As teorias reprodutivistas 
A escola na contemporaneidade 
 
II. Educação como processo social 
Socialização e instituições sociais 
Agências socializadoras : família e escola 
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Integração e formas de controle social 
O processo socializador na sociedade contemporânea 
 
III.A produção de desigualdades educacionais, 
A cultura escolar e a ação docente 
Práticas culturais e formas de sociabilidade 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

● Atividades Síncronas: 
Com a participação dos alunos em encontros para debate dos textos e filmes via reuniões do Google Meet, 
às terças-feiras, das 20h00 às 21h30 
 

● Atividades Assíncronas: 
- Com o envio de uma questão para o debate a ser realizado nos encontros, para aqueles que não vão 
conseguir participar do encontro on-line (enviar por e-mail até dois dias do encontro) e acesso às sínteses 
dos textos disponibilizadas pela professora. (Google Drive). 
- Leitura de textos e assistir a dois documentários relativos à temática da disciplina 

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” (Critérios que serão levados em conta para 
que o aluno obtenha o resultado “cumprido”): 

● Participação nos encontros virtuais (de forma síncrona; ou assíncrona – enviando as atividades 
requeridas a cada encontro síncrono) – participar de oito dos dez encontros 

● Entregar até dia 06/10 de um trabalho (em grupo ou individual): tecer considerações sobre o filme 
“Escolarizando o mundo”, relacionando-o ao texto de GÓMEZ, Angel I. Pérez. As funções sociais da 
escola: da reprodução à reconstrução crítica do conhecimento.  
Até no máximo 2 laudas. Letra Arial 12, Espaço 1,5. Entrega até 13/10 
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PAIXÃO, Lea P.  (Org.). Socialização na escola. In: PAIXÃO, Lea P.; ZAGO, Nadir (org.) Sociologia da educação: 
pesquisa e realidade brasileira. Petrópolis, Ed. Vozes, 2007, p. 222-244.  
 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Marieta Gouvêa de 
Oliveira Penna 

Pedagogia Doutora DE 75h 

     

 

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

Opção de organização semanal 

De 03 de agosto a 19 de outubro de 2020 

Semanas Atividades e carga horária  Horas 
/semana 

03 a 08/08 Atividades síncronas: Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 
04/08/20) (ou leitura da síntese enviada pela professora: 1h30) 
 
Atividades assíncronas Tempo destinado à leitura dos textos: 2h30; Tempo 
destinado à realização das atividades: 2h00 

 
 
 
 

6h00 

10 a 15/08 Atividades assíncronas: Tempo destinado à realização das atividades (mini 
resenha do filme): 4h00; tempo destinado a assistir ao filme: 2h00 

6h00 

17 a 22/08 Atividades síncronas: Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 
18/08/20) (ou leitura da síntese enviada pela professora: 1h30) 
 
Atividades assíncronas Tempo destinado à leitura dos textos: 2h30; Tempo 
destinado à realização das atividades: 2h00 

6h00 

24 a 29/08 Atividades síncronas: Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 
25/08/20) (ou leitura da síntese enviada pela professora: 1h30) 
 
Atividades assíncronas Tempo destinado à leitura dos textos: 2h30; Tempo 
destinado à realização das atividades: 2h00 

6h00 

31/08 a 05/09 Atividades síncronas: Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 
01/09/20) (ou leitura da síntese enviada pela professora: 1h30) 
 
Atividades assíncronas Tempo destinado à leitura dos textos: 2h30; Tempo 
destinado à realização das atividades: 2h00 

6h00 

07 a 12/09 Atividades síncronas: Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 
08/09/20) (ou leitura da síntese enviada pela professora: 1h30) 
 
Atividades assíncronas: Tempo destinado à realização das atividades: 
leitura da síntese enviada pela professora: 2h00; questão para o debate 
2h00 

5h30 
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14 a 19/09 Atividades síncronas: Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 
15/09/20) (ou leitura da síntese enviada pela professora: 1h30) 
 
Atividades Assíncronas Tempo destinado à leitura dos textos: 2h30; Tempo 
destinado à realização das atividades: 2h00 

6h00 

21 a 26/09 Atividades assíncronas: Tempo destinado à realização das atividades (mini 
resenha): 4h00; tempo destinado a assistir ao filme: 2h00 

6h00 

28/09 a 03/10 Atividades síncronas: Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 
29/09/20) (ou leitura da síntese enviada pela professora: 1h30) 
 
Assíncronas Tempo destinado à leitura dos textos: 2h30; Tempo destinado 
à realização das atividades: 2h00 

6h00 

05/10 a 10/10 Atividades síncronas: Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 
06/10/20) (ou leitura da síntese enviada pela professora: 1h30) 
 
Assíncronas Tempo destinado à leitura dos textos: 2h30; Tempo destinado 
à realização das atividades: 2h00 

6h00 

10/10 a 17/10 Atividades síncronas: Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 
13/10/20) (ou leitura da síntese enviada pela professora: 1h30) 
 
Atividades assíncronas: Tempo destinado à realização das atividades: 
leitura da síntese enviada pela professora: 2h00, questão para o debate 
2h00 

5h30 

Total de horas em ADE 65h 

19/10/2020 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 

 


