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A Política Educacional e a legislação da Educação Básica no Brasil. Empreendimentos 
locais e globais no setor educacional. Análise histórico-crítica da estrutura e 
funcionamento do ensino e das instituições educativas no Brasil. As políticas públicas, os 
projetos, programas e financiamentos relacionados ao setor público privado no Brasil. 
Políticas focalizadas e a Legislação educacional.  
 

 

 

 OBJETIVO GERAL 
 

Analisar a Política Educacional Brasileira à luz da sua Legislação, atualizando-a no tempo 
e no espaço, numa perspectiva crítica, cultural e social, bem como sua relação com o 
sucesso e o fracasso escolar no Sistema Educacional Brasileiro.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
Compreender a estrutura e o funcionamento da Educação Brasileira à luz da legislação 
vigente;  
 
Discutir sobre a abordagem à Educação Básica e Superior na Constituição Federal, 
considerando o seu processo histórico;  
 
Estudar a essência filosófica e antropológica da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB 9.394/1996, seu processo histórico e o Direito de aprender na Escola – 
uma questão de cidadania;  
 
Analisar as estruturas de funcionamento de diferentes escolas públicas, privadas, 
filantrópicas e as questões políticas à elas vinculadas;  



 
Discutir sobre as Políticas de Governo e de Estado; o financiamento da Educação 
Brasileira, bem como seus programas e projetos; 
 
Compreender a dinâmica do Financiamento da Educação Pública no Brasil e o 
Federalismo na perspectiva do Regime de Colaboração; 
 
Discutir sobre as Conferências de Educação e os Planos Decenais, bem como os seus 
resultados para a qualidade da educação no Brasil. 

 
 

 

METODOLOGIA 
 

 
Partindo da ideia de que uma metodologia acontece no percurso, cabe aqui apontar 
estratégias que poderão ser forjadas para a construção do conhecimento. Dentre eles 
elegemos: 

 Investigação e resolução de questões; 

 Estudo de caso; 

 Criação de modelos de artefatos pedagógicos  

 Pesquisas estruturadas; 

 Visitas Técnicas 

 Estudo articulado da teoria e da prática. 

 Aula expositiva 

 Prática de seminários 
 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

 

I Unidade –Políticas Públicas Educacionais: Histórias e Contextos: 
A Política educacional no Brasil – desafios de ontem e de hoje; 
A educação na Constituição Federal: Princípios e Finalidades; 

Estrutura e Funcionamento da educação à luz da LDB 9.394/1996. 

Educação, Cidadania, Escola e o Direito de Aprender. 

 

 II Unidade – Financiamento da Educação na Constituição Federal e na 

LBD: 
Economia Brasileira e financiamento da Educação Pública Básica e Superior; 
O FUNDEF/FUNDEB – essência, funcionamento e impactos na garantia da oferta da 
Educação pública nos diferentes contextos sociais; 
Quem paga a educação privada no Brasil? 

  

III Unidade – Educação, contemporaneidade e legislação: impactos 
sociais e cidadania:  

O Ministério da Educação e as novas demandas da educação brasileira; 

O Regime do Colaboração  e os Sistemas de Ensino; 
Programas e Projetos educacionais: “estado e governos”  
Planos Decenais de Educação e participação popular na perspectiva de uma educação 
democrática; 



  
 

  
 
 

AVALIAÇÃO 
 

Partindo da premissa de que a Avaliação é um processo e não fim em si mesma, mas 
impulsiona para ações futuras, destacamos o início: onde será feito um levantamento de 
expectativas, onde o docente procura compatibilizar as expectativas dos estudantes com 
as propostas pelo campo de conhecimento. Durante o processo, utilizando-se dos 
instrumentos avaliativos: trabalhos práticos individuais e em grupos, simulações, oficinas, 
estudo de casos, seminários, questionários, outros, objetivando validar e aperfeiçoar a 
competência sócio-comunicativa e de gestão, em que todos avaliam e se avaliam: 
estudantes e professores. Na finalização do semestre, através da aferição dos resultados 
do processo avaliativo e da sistematização dos Indicadores de Aprendizagem. 

Assim, considerar-se-á aprovado o/a estudante que tiver frequência às atividades 
escolares igual ou superior a 75% da carga horária total da unidade curricular e Nota Final 
igual ou superior a 7,0 (sete), consideradas todas as avaliações previstas neste programa.  
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