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PLANO DE DOCÊNCIA POR ATIVIDADE REMOTA 

DOCENTE: Professora Doutora Rosangela Aparecida Hilário 

CURSO: Pedagogia 

DISCIPLINA: Políticas Públicas e Legislação de Ensino 

CARGA HORÁRIA: 80 horas CRÉDITOS: 04 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 13 de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 
 

EMENTA: A pandemia decretada pela  Organização Mundial de Saúde (OMS) em função do novo 
coronavírus (COVID 19) tem sido responsável por um processo de reflexão coletiva com vistas a 
ressignificar, reordenar e reorganizar as rotinas escolares: professoras têm tido de reinventar suas rotinas e 
fazer docente, objetivando manter encharcadas de esperanças 1,5 bilhão de estudantes sem aulas 
presenciais em 160 países atingidos pelo fechamento  de escolas em todo mundo.  As comunidades 
escolares tateiam em busca de criar novas metodologias com uso de tecnologias digitais e reflexão de quais 
papeis serão exercidos pelas professoras e professores diante do processo de ressignificação de tempos e 
espaços escolares. Faz-se necessário entender porque os gestores públicos demoraram tanto em produzir 
respostas que tirassem da angustia e desesperança as comunidades escolares com a criação de políticas 
emergenciais que viessem ao encontro das necessidades de um fenômeno nunca antes vivenciados. A 
Universidade Pública, responsável por formar pessoas comprometidas o suficiente com o mundo para se 
sacrificar por ele para além dos discursos e teorias. Nesta perspectiva, a disciplina de Politicas Públicas 
excepcionalmente junta a ementa tradicional a uma proposta de reflexão/provocação sobre por qual motivo 
as politicas em ação não foram capazes de promover respostas que colocassem em segurança todas as 
crianças seja do ponto de vista de alimentação, seja do ponto de vista de segurança alimentar ou ainda de 
retorno em segurança para o “novo normal” ,ao que tudo indica, por meio de sistema hibrido. Seria temerário 
que as disciplinas e debates da universidade pública estivessem ausentes. Para tanto, é que se propõe esta 
exceção neste momento histórico. Buscar novas teorias que atendam esse novo tempo parece ser a principal 
função de disciplinas e teorias que compõe a matriz curricular das licenciaturas. 
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DATA/AULA CONTEÚDO 
 

ATIVIDADE FERRAMENTA 
(MEIOS 

EDUCACIONAIS) 

DESCRIÇÃO DA 
EXECUÇÃO 

(SÍNCRONA OU 
ASSÍNCRONA) 

19/10/2020 I- Retomada das 
aulas em tempos 
de isolamentos 
social 

 
II- Covid 19, Formação 
Docente, Legislação de 

Ensino e produção de 
respostas para fenômenos 
complexos 

 
Exposição 

dialogada e roda 
de conversa. 

 Google meet 
 Propostade leitura para 
após a exposição 
dialogada. 
Texto: Construindo 
movimentos:uma 
proposta em tempos de 

pandemia. Angela 
Davis(formato digital) 

 Sincrona e assincrona: roda de conversa 
por meio do google meet e leitura de textos 
com referência a esse momento especifico 
vivenciado por diferentes estudantes em 
todo o mundo. 
As atividades sincronas terão o tempo de 

duas horas com dez minutos de intervalo 
entre uma atividade e outra. 
05 horas no total 

26/10/2020 O Ensino de nove anos e o 

“novo normal”: uma 
pandemia como indutor de 

politica pública 

Exposição 

dialogada e roda 
de conversa.  

Professora Dra. 
Regina 

Marques/UFMT 

 Video postado no 

SIGAA  
Leitura do texto: 
Os desafios da docência 
em tempos de pandemia 
de covid-19: um “soco” 
na formação de 
professores 

Sincrona e assincrona: roda de conversa 

por meio do google meet e leitura de 
textos com referência a esse momento 
especifico vivenciado por diferentes 
estudantes em todo o mundo. 
As atividades sincronas terão o tempo de 

duas horas com dez minutos de intervalo 
entre uma atividade e outra. 
05 horas no total. 

 
02/11/2020 

BNCC e políticas de 
letramento: desafios e 

possibilidades para o pós 

pandemia 

Exposição 
dialogada e roda 

de conversa. 

Professor Dr. 
Ivan 

Siqueira/USP/ 
CNE 

 O video desta encontro 
estará disponível no 
SIGAA para ser assistido 

posteriormente. 
Texto de apoio: 
EDUCAÇÃO E COVID-
19: A ARTE DE 
REINVENTAR A 
ESCOLA MEDIANDO 
A APRENDIZAGEM 

“prioritariamente” 
PELAS TDIC 
https://ojs.ifes.edu.br/ind

Sincrona e assincrona: roda de conversa 
por meio do google meet e leitura de 
textos com referência a esse momento 

especifico vivenciado por diferentes 
estudantes em todo o mundo. 
As atividades sincronas terão o tempo de 
duas horas com dez minutos de intervalo 
entre uma atividade e outra. 
05 horas no total 
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ex.php/ric/article/view/7
13 

 
09/11/2020 

Diversidade social, cultural e 
econômica como 

condicionante de qualidade 

do ensino remoto e 
determinantes das 

oportunidades escolares.  

 Exposição 
dialogada e roda 
de conversa. 

 Video ficará disponível 
no SIGAA para consulta 
posterior 

Texto de apoio: 
Educação remota 
emergencial: elementos 
para políticas públicas na 
educação brasileira em 

tempos de Covid-19 
 
https://www.aunirede.or
g.br/revista/index.php/e
mrede/article/view/621 

Sincrona e assincrona: roda de conversa 
por meio do google meet e leitura de 
textos com referência a esse momento 

especifico vivenciado por diferentes 
estudantes em todo o mundo. 
As atividades sincronas terão o tempo de 
duas horas com dez minutos de intervalo 
entre uma atividade e outra. 
05 horas de atividades no total 

16/11/2020 Covid 19, Reconfigurações, 

reordenamento e novas 
perspectivas docentes: 
diálogos sobre o novo 

normal e os processos de 
gestão escolar. 

Exposição 

dialogada e roda 
de covnersa. 
Professora Dr.ª 
Marina 
Mello/UNIFESP 
 

 Video disponível 

noSIGAA para consulta 
posterior 
 Texto de apoio: 
REFLEXÕES 
INTERDISCIPLINARE
S SOBRE A 
PANDEMIA DA 

COVID-19: UM 
RELATO DE 
EXPERIÊNCIA DO 
CICLO DE 
PALESTRAS ONLINE 
 

Sincrona e assincrona: roda de conversa 
por meio do google meet e leitura de 

textos com referência a esse momento 
especifico vivenciado por diferentes 
estudantes em todo o mundo. 
As atividades sincronas terão o tempo de 
duas horas com dez minutos de intervalo 
entre uma atividade e outra. 

05 horas no total 

23/11/2020 Os impactos do Covid 19 nos 
processos de formação de 

professores: novos desafios 
para o ensino hibrido 

Sala de aula 
virtual  

Texto de apoio: 
Educação não formal: 
Direitos e aprendizagens 
dos cidadãos (âs) em 
tempos do coronavírus 

 

Sincrona e assincrona: roda de conversa 
por meio do google meet e leitura de 
textos com referência a esse momento 
especifico vivenciado por diferentes 
estudantes em todo o mundo. 
As atividades sincronas terão o tempo de 
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duas horas com dez minutos de intervalo 
entre uma atividade e outra. 
05 horas no total 

30/11/2020 Covid 19, Política 
Educacional, Qualidade de 

Ensino e Gestão Escolar 

 
Sala de aula 
virtual com roda 

de conversa 

 Texto de apoio: 
IMPACTOS DA 
PANDEMIA DA 

COVID-19 NA 
EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA E SEUS 
REFLEXOS NAS 
POLÍTICAS E 

ORIENTAÇÕES 
CURRICULARES 

Sincrona e assincrona: roda de conversa 
por meio do google meet e leitura de 
textos com referência a esse momento 

especifico vivenciado por diferentes 
estudantes em todo o mundo. 
As atividades sincronas terão o tempo de 
duas horas com dez minutos de intervalo 
entre uma atividade e outra. 

05 horas no total 

  
06/12/2020 Problematização: O que 

mudou nas rotinas das 
comunidades escolares com 
o ensino remoto? 

 Sala de aula 

virtual. 

 Texto de apoio:  

COVID-19 e (in) 
segurança alimentar e 
nutricional: ações do 
Governo Federal 
brasileiro na pandemia 
frente aos desmontes 

orçamentários e 
institucionais 

Sincrona e assincrona: roda de conversa 

por meio do google meet e leitura de 
textos com referência a esse momento 
especifico vivenciado por diferentes 
estudantes em todo o mundo. 
As atividades sincronas terão o tempo de 
duas horas com dez minutos de intervalo 

entre uma atividade e outra. 
05 horas no total 

13/12/2020 Estudos Individuais   Produção de uma 
resenha/ perfilar de um 
relatório sobre o 

conteúdo estudado até 
este momento. 

Sincrona e assincrona: roda de conversa 
por meio do google meet e leitura de 
textos com referência a esse momento 

especifico vivenciado por diferentes 
estudantes em todo o mundo. 
As atividades sincronas terão o tempo de 
duas horas com dez minutos de intervalo 
entre uma atividade e outra. 
05 horas no total 
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20/12/2020  
 Avaliação I 

  Entregue até as 23h59 minutos valerá 
quarenta pontos de 100 possiveis. 

27/12/2020 Relatório de Monitoramento 
da Plano Estadual de 

Educação: revisão de metas 
e objetivos tendo como pano 
de fundo a pandemia do 
covid 19 

 Roda de 
conversa e 
debates abertos. 

Texto de apoio: 
EDUCAÇÃO 

ESCOLAR NO 
CONTEXTO DE 
PANDEMIA 

Sincrona e assincrona: roda de conversa 
por meio do google meet e leitura de 
textos com referência a esse momento 

especifico vivenciado por diferentes 
estudantes em todo o mundo. 
As atividades sincronas terão o tempo de 
duas horas com dez minutos de intervalo 
entre uma atividade e outra. 

05 horas no total 

31/12/2020  Entrega do relatório de 
produção da continuidade do 
semestre I/2020. 

  Se entregue até as 23h59 minutos de 
Rondônia:  
05 horas e 20 pontos de cem possiveis. 

 
 

OBJETIVOS: 
 

• A disciplina objetiva  compreender, por meio de leituras de material produzido, rodas de conversa e debates por meio do google meet (sala 

de aula virtual necessária para manter o isolamento social) os desafios e implicações das adaptações necessárias na politica educacional 

para garantir a segurança santária e continuidade das rotinas pedagógicas ressignificadas; 

• Identificar os principais conceitos relacionados ao sistema e processos educacionais articuando-os com esse momento excepcional na vida 

das comunidades escolares; 

• Estudar aspectos relacionados as Políticas Públicas e a relação entre a legislação escolar, gestão escolar e as rotinas pedagógicas do “novo 

normal”; 
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• A relação entre as metas propostas no PNE 2014/2024 e os impactos do isolamento social do covid 19: será necessário uma revisão? 

AVALIAÇÃO 
 

• A  avaliação será desenvolvida de forma processual e contínua, tal e qual previsto na legislação especifica da Universidade Federal de 

Rondônia a resolução 242/97, com base nos seguintes critérios, adaptados para esse momento especifico de aulas remotas em função do 

isolamentos social necessário para vencer ao desafio imposto pela pandemia da covid 19. Assim as avaliações seguirão a seguinte 

organização: 

• Três critérios com os resultados convertidos em notas 

• Avaliação de Disciplina: todas as atividades desenvolvidas são convertidas em uma pontuação; 

• AS: resultado da pontuação obtida no conjunto das atividades desenvolvidas em sala de aula; 

• AF: Avaliação formal resultado de um momento formal e especifico e com correção convertida em forma de nota; 

• Monitoramento permanente das atividades desenvolvidas neste momento de exceção por meio de atividades assincronas e síncronas; 

• Nota final composta pela média aritmética obtida pelos critérios avaliativos. 

• O  material de apoio foi organizado de acordo com o desafios impostos pela epidemia da covid 19: são textos contidos no scielo e que 

debatem propostas , limites e contradições sobre o “novo normal”, que será preciso organizar para esperançar comunidades esco lares sobre 

o futuro a ser organizado  de maneira hibrida e ubiqua. 

Obs. Apresentado em Reunião Extraordinária do Colegiado do Departamento de Ciências da Educação em 06/10/2020 

O Plano de Ensino pode ser modificado no processo em função da dinâmica das necessidades do sistema de ensino remoto adotado em função do 

isolamento social exigido pela pandemia do covid 19. 

 
 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

Núcleo de Ciências Humanas - NCH 

End: Br 364, Km 9,5 Sentido Rio Branco-ACRE. 
CEP: 76801-059 – Porto Velho/RO 

Educação. Arte. Cultura. Memória. História. Linguagens. Diversidade. 

NCH UNIR. GESTÃO: AgoraWal. Walterlina Brasil. Diretora. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Professora Doutora Rosangela Aparecida Hilário 
Ministrante da Disciplina 

 

 


