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Disciplina: Fundamentos de Supervisão Escolar II     Código da Disciplina: EDU 338  

Curso: Pedagogia                                             Semestre de oferta da disciplina: 7º 

Faculdade responsável: Pedagogia 

Programa em vigência a partir de: agosto de 2015  

Número de créditos: 5                     Carga Horária: 75                           Hora aula:90 

EMENTA: 

Implicações da função Supervisora nos diferentes campos de atuação, na perspectiva de 

um trabalho coletivo, tendo como eixo a produção de um projeto político-pedagógico 

no processo educativo. 

OBJETIVO GERAL (Considerar habilidades e competências das Diretrizes Nacionais) 

Desenvolver estudos sobre a ação e a função da supervisora para o desenvolvimento da 

prática pedagógica na escola, na produção do projeto político pedagógico no processo 

educativo a fim de reconhecer a importância do trabalho coletivo e participativo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Identificar as atribuições do supervisor escolar pertinentes à organização do trabalho 

pedagógico reconhecendo sua influência no trabalho coletivo enquanto fundamento 

para ações pedagógicas participativas. 

- Reconhecer a importância das ações da supervisora na produção do projeto político 

pedagógico da escola de modo a perceber o envolvimento de todos os sujeitos da 

escola na produção desse documento. 

CONTEÚDO (TÓPICOS): 

1. Conceitos: a identidade do supervisor na Educação Básica 

1.1 A estrutura e princípios da Educação Básica 

1.2 Atuação do supervisor através do Projeto Político Pedagógico 

1.3 A cultura escolar e o Projeto Político Pedagógico 



 

 

 

2. As áreas de atuação do supervisor 

2.1 O supervisor escolar e a coordenação do trabalho pedagógico 

2.2  A coordenação do trabalho pedagógico junto aos professores 

2.3  O conselho de classe 

2.4  A formação continuada em serviço dos trabalhadores da educação  

2.5  A articulação da escola com a comunidade local 

3. O Supervisor como agente de mudanças 

3.1 Plano de ação do supervisor 

3.2 As estratégias para execução do trabalho coletivo 

3.3 Mecanismos de supervisão 

4 Supervisão e a construção do projeto político pedagógico 

4.1 Conceito de Projeto Político Pedagógico 

4.2  A metodologia de elaboração do Projeto Político Pedagógico 

4.3  O processo de elaboração e aplicação do Projeto Político Pedagógico 

4.4  O marco referencial, o diagnóstico, a programação, o plano de ação, o controle, 

a avaliação e replanejamento. 

METODOLOGIA 

Para facilitar a aprendizagem dos estudantes, ou seja, para conduzi-los em direção aos 

objetivos da aula, os conteúdos propostos serão  desenvolvidos por meio de:                     

 Aulas expositivas e dialogadas utilizando: quadro-giz e multimídias  

 Seminários para apresentação de trabalhos de pesquisa; 

 Resolução de exercícios; 

 Estudos dirigidos em sala de aula; 

 Pesquisas; 

 Situações-problema; 

 Entre outros. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

A avaliação cumulativa e contínua, individual e em grupo sobre as atividades propostas 

na sala de aula, a saber: análise, produção e interpretação de textos, participação na sala 

de aula das simulações de situações problemas no cotidiano do supervisor. 
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