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- Articular a teoria com a prática na área de gestão de processos educativos, analisando os variados 

instrumentos de trabalho e diferenciadas metodologias de planejamento da práxis pedagógica. 

- Observar, participar, problematizar e questionar a prática vivenciada, utilizando como parâmetros 

as aprendizagens das várias disciplinas do curso.  

- Diagnosticar e analisar as práticas educativas com o olhar de pesquisador.  

Desenvolver habilidades de estudos, de pesquisa e de produção de conhecimentos. 

-Desenvolver o processo de iniciação científica, tendo a educação como objeto de estudos. 

-Desenvolver estudos e leituras analíticas e elaborar fichamentos, resumos, resenhas, dentre outros. 

-Elaborar e vivenciar experiências utilizando metodologias e procedimentos de apresentação e 

divulgação dos conhecimentos produzidos e adquiridos. 

-Assegurar o aprofundamento de estudos e o desenvolvimento de experiências investigativas nos 

campos escolares e não escolares de atuação do pedagogo. 

-Elaborar e desenvolver projetos de estudo de caso e/ou estudos exploratórios a partir de coleta de 

dados e diagnóstico da realidade observada. 

- Articular o conteúdo à temática do Ciclo 1: os sujeitos como fazedores de história. 

 

 

 

 

Metodologia de pesquisa em educação. As práticas educativas na Educação Básica.  Caracterização 

dos principais aspectos da prática educativa: documentos e ações organizadoras do trabalho escolar: 

projeto político pedagógico, regimento escolar, plano de gestão, plano de curso, proposta curricular, 

plano de aula, formação continuada etc. 

 

FICHA DE PIPE 

OBJETIVOS  

EMENTA 



 

Unidade I: Metodologia de pesquisa em educação. 

Importância e Especificidade 

A pesquisa colaborativa na escola e na sala de aula 

 

Unidade II: As práticas educativas na Educação Básica e o trabalho do pedagogo 

Diferentes Campos de Atuação do Pedagogo 

A escola como espaço privilegiado de educação formal 

Os campos de educação não escolar  

Prática pedagógica e atuação do pedagogo em diferentes espaços educativos 

Mapeamento, caracterização e pesquisa diagnóstica da realidade. 

Abordagem teórico-metodológica da prática educativa 

 

Unidade III: A organização do trabalho pedagógico da escola 

Projeto político pedagógico 

Regimento escolar 

Plano de gestão 

Proposta curricular 

Plano de curso 

Plano de aula 

Formação continuada 

 

 

 

Básica: 

ANDRÉ, Marli.(Org.) O papel da pesquisa na formação e na prática dos professores. Campinas, SP: 

Papirus, 2001. 
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LÜDKE, Menga. (Coord.)O professor e a pesquisa. Campinas, SP: Papirus, 2001. 
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Campinas. SP: Papirus, 1997. 

FREIRE, Paulo. A educação na cidade. São Paulo: Cortez, 2001. 

GARCIA, Regina Leite. (Org.) Método, métodos, contramétodo. São Paulo: Cortez, 2003. 

GIROUX, Henry. Os professores como intelectuais. Porto Alegre: Artes Médicas,1997. 

HERNÁNDEZ, Fernando. Cultura visual, mudança educativa e projeto de trabalho. Porto Alegre: 

Artes Médicas Sul, 2000. 
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