
ANEXO I  
 
 

Linha 1 – Política, Planejamento, Gestão e Avaliação da Educação Básica 
 
 
Ementa: Objetiva analisar a política e a gestão da educação básica considerando o contexto 
nacional, regional e local no qual essas se desenvolvem. Neste sentido, são aspectos 
privilegiados de investigação as ações referentes à política, planejamento, financiamento, 
avaliação, legislação, currículo e gestão da educação em seus diferentes níveis e etapas 
(educação infantil, ensino fundamental e ensino médio), modalidades de ensino (educação de 
jovens e adultos, educação a distância e educação profissional). 
 
Eixo temático linha 1: Política, gestão, planejamento e avaliação da educação 
 
Promover investigações da política e da gestão da educação básica considerando o contexto 
nacional, regional e local no qual essas se desenvolvem. Serão objeto dos estudos desenvolvidos 
no eixo as ações referentes à política, planejamento, financiamento, avaliação, legislação, 
currículo e gestão da educação em seus diferentes níveis, etapas e modalidades da Educação 
Básica. A saber: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio e as modalidades de 
ensino, compreendendo a educação de jovens e adultos, educação a distância, educação 
profissional e a educação especial. 
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