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Ementa: 
A organização do trabalho na escola numa perspectiva inclusiva. Planejamento, avaliação e trabalho pedagógico coletivo entre os 
profissionais da escola. Processos formativos de profissionais da educação básica em escolas da cidade e do campo. 

 
Objetivos: 
 

 
 Analisar a construção do discurso sobre a diversidade e suas práticas; 
 Refletir sobre a diversidade humana na escola regular, a partir da formação do professor e de propostas teórico/práticas 

inclusivas. 
 Imergir nas questões relativas do trabalho pedagógico coletivo e processos de formação de professores da cidade e do 

campo. 

 
Metodologia: 

  Os conteúdos e práticas de exercícios implicados na disciplina serão abordados por meio de: 
- Aulas expositivas dialogadas, a partir de experiências docente e discentes e levantamento de informações a respeito da temática 
selecionada. 
- Leitura e discussão analítica de textos selecionados a partir de questões geradoras e discussão de situações-problema. 
- Atividades em grupo (discussão de textos, observações do cotidiano escolar, relatos de experiências, análise de fatos, elaboração e 
apresentação de sínteses); 
- Produção e execução de projetos, materiais de coleta de dados e/ou de intervenção pedagógica. 

 
Avaliação: 
Apresentação de texto/tese/dissertação: Os alunos apresentarão em dupla/trio o livro, artigo, tese e/ou dissertação(selecionada) 
elencando seus pontos principais, bem como, agregar a estes outros textos e possibilidades de imersão a partir da lógica de 
aprofundamento da discussão de sua temática.  Valor da atividade: 10,0. 
 
Apresentação proposta de intervenção: A partir da vivência com a temática realizada com os textos e teses apresentadas, a/o 
aluna/o realizará proposta de intervenção a partir de perspectiva inclusiva. Valor da atividade: 10,0. 
 
A nota final será composta a partir da média das 2 atividades avaliativas. 
 

 
 



Cronograma: 
02/04/19  

Apresentação do plano de ensino, dinâmica da disciplina, alunos e professor. Aula inaugural: Uma 
conversa sobre inclusão. Divisão de atividades. Curta metragem: EX Et 

16/04/19  
Tema: Perspectivas inclusivas do trabalho pedagógico. Textos de apoio:  
 

a) Pedagogia da diversidade normalizar o outro e familiarizar o estranho(artigo). 
b) Diálogos com professores: práticas e reflexões sobre a inclusão escolar(livro). 
c) Educação especial: cidadania, memória e história(livro). 

 07/05/19  
Tema: Trabalho pedagógico coletivo. Textos de apoio:  
 

a) Hora de trabalho pedagógico coletivo em busca da qualidade na educação(artigo). 
b) Aula de trabalho pedagógico coletivo: atividade crítica de colaboração? (dissertação). 
c) A coordenação pedagógica em questão: diálogos nos círculos de debate (tese). 

 
 

21/05/19 
 

 
Tema: Processos formativos I: Formação de professores na educação campo. Textos de apoio: 
 

a) Formação de professores para a escola do campo (artigo) 
b) A docência em uma escola do campo: narrativas de seus professores(tese). 
c) A Formação de professores na educação do campo: Uma reflexão a partir do processo 

formativo na Escola Núcleo Seráfico Palha do Amaral (dissertação). 
 

04/06/19   
Tema: Processos formativos II: Formação de professores na educação básica. Textos de apoio: 
 

a) O atual cenário do processo formativo de professores para o magistério da educação básica no 
Brasil (artigo). 

b) Formação de professores em serviço: contradições da prática pedagógica (tese). 
c) A pesquisa sobre formação de professores e multiculturalismo no Brasil: tendências e desafios 

(tese). 

18/06/19  
Filme: Quid pro quo. Debate sobre o filme e orientações sobre a atividade/proposta de intervenção. 

02/07/19  
Apresentação da proposta de intervenção I 

16/07/19  
Apresentação da proposta de intervenção II 
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