
 

 

 

PLANO DE ENSINO 
             

CURSO: Licenciatura em Matemática                    MODALIDADE: Presencial 

DISCIPLINA: Educação e Mundo do Trabalho                     CÓDIGO: NPED 04 

SÉRIE / FASE DO CURSO: 2º ano - 3ª fase 

TURMA(S): 3ª fase da Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE LETIVO: 2017 

CARGA HORARIA SEMESTRAL/ SEMANAL: 30 horas/2 horas 

PRÉ-REQUISITOS: ---------------------------------------------------- 

PROFESSORA: BRUNA DONATO RECHE 

 

I- EMENTA 

As inter-relações entre Educação e Trabalho. Trabalho e produção capitalista. Educação e crise. Os 

movimentos sociais, o rural e o urbano, a cultura afro-brasileira, a questão indígena, no campo 

educacional. 

 

II- OBJETIVO GERAL: 

Refletir criticamente sobre a relação homem e sociedade, por meio da análise dos modelos 

econômicos de produção e suas incumbências à Educação, especialmente a partir do 

Neoliberalismo, de modo a compreender a Educação como agente transformadora da sociedade. 

 

III- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Refletir sobre as relações homem e natureza, por meio da análise da Ontologia do Ser Social 

proposto por Karl Marx, a fim de compreender suas influências na sociedade. 

 Estudar o conceito de Trabalho nos sistemas Feudalismo, Fordismo e Toyotismo para 

compreender os impactos dos sistemas econômicos na sociedade. 

 Compreender o papel que se apela à educação como meio de ascensão social na sociedade 

meritocrática e seu reflexo nas desigualdades sociais. 

 Entender o papel da Educação na perspectiva neoliberal. 

 Refletir sobre o papel da Educação como meio de transformação social. 

 

IV- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

Mês/ 

Unidades 
Conteúdos 

Procedimentos Carga-

horária 

T/P
1
 

I – 

fevereiro/ 

Março/ abril 

Reflexão sobre a relação homem 

e natureza. 

Estudo sobre o conceito de 

Trabalho nos sistemas 

econômicos Feudalismo, 

Fordismo e Toyotismo. 

Leitura e reflexão por meio de 

aulas expositivas e dialogadas. 

Discussões e debates em torno 

dos conteúdos propostos. 

7T 

 

Fev. = 14, 21. 

Mar. = 7, 14, 

21, 28 

Abr. = 7 

                                                           
1
 T = Carga Horária Teórica. P = Carga Horária Prática. 

 



 

 

 

II – 

abril/maio 

Reflexão sobre o papel paradoxal 

da Educação na sociedade regida 

pelo sistema econômico 

capitalista e a Educação como 

meio de transformação social. 

Leitura e reflexão por meio de 

aulas expositivas e dialogadas. 

Discussões e debates em torno 

dos conteúdos propostos. 

Levantamento de manchetes 

nos variados meios de 

comunicação sobre os 

impactos do sistema 

econômico capitalista no 

mundo e discussões sobre essa 

temática. 

7 T/15 P 

 

Abr.11, 18, 25. 

Mai. = 2, 9, 

16
2
, 23. 

 

III – 

junho/julho 

Prática como componente 

curricular: 

1- Pesquisas de campo 

relacionadas ao Trabalho 

Educacional promovido por 

entidades (ONGs, instituições de 

apoio, etc.) sobre cultura afro-

brasileira, indígena e/ou do 

campo. 

2- Apresentação de um 

trabalho em formato acadêmico 

referente à pesquisa. 

Alunos divididos em duplas ou 

trios, pesquisar em alguma 

entidade (ONG, instituições de 

apoio, etc.) atividades 

educacionais relacionadas à 

cultura afro-brasileira, indígena 

e/ou do campo de modo a 

perceber a Educação como 

agente transformador da 

realidade. 

6 T/15 P 

 

Mai. = 30 

Jun. = 6, 13, 

20, 27. 

Jul. = 4. 

 

V-  METODOLOGIA DE TRABALHO 
Aulas expositivas e dialogadas, leituras de textos-base, discussões em grupos, análise de 

manchetes/reportagens e elaboração de trabalhos acadêmicos que poderão ser inscritos na Jornada 

Acadêmica das Licenciaturas e seminários. 

Recursos: projetor, computador, lousa, livros da bibliografia, laboratório de informática, caderno, 

canetas, etc. 

 

VI- AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

A avaliação ocorrerá ao longo das aulas: 

 Por meio da observação e coleta de dados sobre os tópicos trabalhos na disciplina. PESO 1 

 Por meio da apresentação de trabalhos acadêmicos: reflexões sobre manchetes/reportagens 

fundamentadas na teoria estudada e pesquisa atividades educacionais relacionadas à cultura afro-

brasileira, indígena e/ou do campo em entidades educacionais. PESO: 6 

 Por meio da prova: PESO 3 

 

VII- BIBLIOGRAFIA 
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2
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milênio. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 204 p. (379.81 M527c) 
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Rio do Sul, SC, 08 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

-----------------------------------     ------------------------------------------- 

          Professora                                                                          Coordenador de Curso 


