FATEB – Faculdade de Telêmaco Borba
PROGRAMA DE DISCIPLINA

Curso: Pedagogia
Ano:
Período: 3º
Disciplina: Pedagogia em ambientes não
escolares

Aulas Teóricas: 72
Aulas Práticas: 00
Carga Horária: 72
Docente:

EMENTA DA DISCIPLINA
Compreender as mudanças econômicas e sociais contemporâneas que afetam a política educacional
e neste contexto, a reformulação do curso de Pedagogia em 2006. Identificar as possibilidades de
atuação do pedagogo em espaços não escolares, os quais estão voltados para a educação ao longo
da vida.

OBJETIVOS
GERAIS
Pensar criticamente o processo educativo em suas dimensões: ética, cultural, política e social na
sociedade contemporânea considerando a necessidade da aprendizagem ao longo da vida e nos
espaços sociais como educativos.
Refletir sobre as questões que envolvem a Pedagogia em Ambientes não escolares, como um novo
campo do conhecimento, atuação e intervenção do Pedagogo.
Identificar a importância e a atuação do Pedagogo em Ambientes não Escolares.
ESPECÍFICOS
Compreender as características da educação continuada em espaços não escolares e sua relação com
a sociedade: suas necessidades e perspectivas futuras.
Identificar a concepção de educação formal, não formal e informal.
Compreender a evolução histórica na formação de pedagogos no Brasil e o surgimento de atuação
deste profissional em hospital e empresas.
Identificar o papel e atribuições do Pedagogo em hospitais.
Identificar o papel e principais atribuições do Pedagogo no âmbito empresarial.
Conhecer o surgimento e evolução histórica da Pedagogia Social no mundo e no Brasil.
Reconhecer a amplitude e importância da Pedagogia Social na sociedade contemporânea.
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TEMAS DE ESTUDO
1. Educação não escolar
1.1 Conceito, características de educação em espaços não escolares.
1.2 Concepção de cidadania e educação ao longo da vida: os quatro pilares da educação para
o século XXI.
1.3 Conceitos e dimensões sócio políticos na estrutura de ambientes de educação nãoformal.
1.4 Princípios e práticas pedagógicas no processo de Organização de Instituições e espaços
educativos não-formais.
1.5 Os espaços de educação não escolar: empresas, terceiro setor, fábricas, hospitais, ONG’s,
sindicatos, associações, outros.
1.6 Cultura(s) de espaços educativos formais e não-formais.
1.7 Meio ambiente e educação sustentável para a saúde e qualidade de vida.
2. Atuação do Pedagogo em espaços não escolares
2.1 Perfil do pedagogo para atuar em espaços nos escolares.
2.2 Pedagogia Empresarial: principais características, campos de atuação e atribuições.
2.3 Pedagogia Hospitalar: principais características e atribuições em hospitais, centros de
recuperação, asilos e clínicas.
2.3 Pedagogia social: concepção e atuação: pedagogia de rua, ONG, sindicatos, associações,
movimentos sociais, asilos, abrigos, orfanatos, outros.
2.4 A elaboração e implantação de projetos pelo pedagogo.
3. Seminário Integrador: principais características da sociedade do conhecimento e a
importância da atuação do pedagogo em espaços não escolares para o desenvolvimento
social e cultural.

FORMAS DE AVALIAÇÃO
A avaliação será efetuada mediante realização de uma prova específica sobre a matéria ministrada
no bimestre com peso 4,0, uma avaliação interdisciplinar por bimestre com peso 3,0 e trabalhos
individuais, ou em grupo, com peso 3,0, totalizando nota 10,0.

METODOLOGIA
A metodologia adotada contemplará aulas expositivas dialogadas; Debates; Leitura crítica de livros,
filmes, músicas e textos; trabalhos individuais; trabalhos em grupos; exercícios e demonstrações.
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