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Plano de Curso

Turma: NHZ5016-15 - HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO (48h) - Turma:
DBNHZ5016-15SA (2021.1)

Horário: 3M12 5M34

Pré-Requisitos: Não possui

Ementa:

A educação como processo histórico. Relações entre
educação e história, suas consequências para a prática
educativa atual. Correntes pedagógicas dos momentos
h i s t ó r i cos  passados  e  seus  desdob ramen tos
con tempo râneos .

Matrícula Docente(s)
1746094 MARIA INES RIBAS RODRIGUES - 48h
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Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:

Recursos e Estratégias de Ensino
Os temas propostos na disciplina serão abordados e discutidos por meio das seguintes estratégias de
ensino:
1 Levantamento bibliográfico (assíncrona).
2 Leitura de textos disponibilizados no “Google Classroom” (assíncrona).
 
AS aulas acontecerão via google meeting no link
meet.google.com/ufh-keix-het
Haverá participação pelo Google Sala de aula
3 Atvidades de leitura (assíncrona).
4 Aulas expositivas dialogadas realizadas através da plataforma “Google Meet” (síncrona). 5 Reflexões
críticas sobre as aulas (assíncrona).
6 Elaboração de seminários virtuais  acerca dso temas relacionados no cronograma.
7 Apresentação dos seminários  “vídeoconferência (síncrona) ou vídeo (assíncrona)”, a depender do
andamento das atividades. 
8. Monografia a ser entregue ao final do curso, conforme cronograma.
---
As atividades serão conduzidas por meio da plataforma “Google Classroom” e registradas no SIGAA da
UFABC.
---- Para realização das atividades propostas a (o) estudante deverá dispor de um computador ou
Smartfone com acesso à Internet.
---- Aulas expositivas dialogadas realizadas através da plataforma “Google Meet” (síncrona). No caso de
instabilidade ou problemas de acesso à Internet que impossibilite a participação na aula, o estudante
receberá um ou mais textos sobre os temas abordados na aula para elaborar e entregar ao professor
uma resenha crítica a partir da leitura. Link para acesso à plataforma no dia 22/09: meet.google.com/ybc-
pdgo-tc

Procedimentos de Avaliação
da Aprendizagem:

Avaliação da aprendizagem
Para a composição do conceito na disciplina, estratificamos a avaliação em Avaliação 1 (A1) e Avaliação
2 (A2):
Avaliação 1 (A1): atividades da disciplina. Esta avaliação será estratificada em rendimento Total ou
Parcial, considerando (i) levantamento bibliográfico, (ii) atvidades de leitura e discussões no grupo (iii)
reflexões críticas sobre as aulas.
Avaliação 2 (A2): Apresentação de seminários(S). Esta avaliação será estratificada em rendimento Total
ou Parcial, considerando (i) elaboração de monografia. ; (ii) apresentação de seminário(iii) avaliação da
disciplina e prova dissertativa.
A atribuição dos conceitos em cada avaliação será da seguinte forma:
Conceito A: rendimento Total em todos os itens.
Conceito B: rendimento Parcial em um item e Total nos demais.
Conceito C: rendimento Parcial em dois itens.
Conceito D: rendimento Parcial em todos os itens.
Conceito F: não fez dois ou mais itens.
Para ser considerado aprovado na disciplina, o/a estudante deverá cumprir, simultaneamente, as
seguintes condições: (i) ter realizado, no mínimo, a 75% das atividades do curso; (ii) ter obtido, no
mínimo, o conceito “D” na disciplina.
Recuperação: A recuperação será feita por meio de uma prova dissertativa, individual e sem consulta,
sobre todos os temas abordados na disciplina, apenas para os/as estudantes que tenham conceitos D e F
e no mínimo 75% de frequência. Data da recuperação: 08 de dezembro de 2020.

Horário de Atendimento: Terça-feira das 13h00 às 15h00 pela vídeo conferência ou SIGAA

Cronograma de Aulas

Início Fim Descrição

02/02/2021 02/02/2021 Apresentação

04/02/2021 04/02/2021 Quais os primórdios da Educação?

09/02/2021 09/02/2021 A idade das Trevas?

11/02/2021 11/02/2021 Como a Educação esteve presente no Renascimento

16/02/2021 16/02/2021 Carnaval

18/02/2021 18/02/2021 O Ensino Jesuítico

23/02/2021 23/02/2021 Período Joanino

25/02/2021 25/02/2021 O surgimento da Universidade no Brasil

02/03/2021 02/03/2021 Período Inovador

04/03/2021 04/03/2021 Os diferentes níveis sociais e a Educação.

09/03/2021 09/03/2021 Distribuição dos temas para Seminários

11/03/2021 11/03/2021 Primeiro conjunto de seminários

16/03/2021 16/03/2021 Segundo conjunto de Seminários

18/03/2021 18/03/2021 Terceiro conjunto de seminários

23/03/2021 23/03/2021 Quarto conjunto de seminários

25/03/2021 25/03/2021 quinto conjunto de seminários

30/03/2021 30/03/2021 Sexto conjunto de seminários

01/04/2021 01/04/2021 A Educação para todos e a formação dos professores

06/04/2021 06/04/2021 A Educação Inclusiva

08/04/2021 08/04/2021 Feriado Municipal
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13/04/2021 13/04/2021 O paradigma de gênero na Educação

15/04/2021 15/04/2021 Paradigma de gênero na Educação

20/04/2021 20/04/2021 Orientações para a monografia

22/04/2021 22/04/2021 Avaliação escrita assíncrona

27/04/2021 27/04/2021 Revisão das provas

29/04/2021 29/04/2021 Encerramento e recuperação

04/05/2021 04/05/2021 Recuperação

Avaliações

Data Hora Descrição

23/03/2021 8 1ª Avaliação

22/04/2021 10 2ª Avaliação
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