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EMENTA

O estágio na formação do professor - discussões e concepções do campo.  A educação escolar 
e seus sujeitos em tempos de isolamento social. A atividade de pesquisa enquanto espaço de 
constituição do estágio como campo de conhecimento. Planejamento e observação 
participante. Elaboração de relatórios com os resultados finais e com a reflexão em torno do 
conjunto das atividades desenvolvidas durante o ensino remoto. 

OBJETIVOS

 Refletir sobre o papel do estágio na formação do professor;
 Identificar e analisar as diferentes concepções sobre o estágio;
 Discutir a concepção de educação em tempos de pandemia;
 Identificar as expectativas, posicionamentos, angústias, dificuldades e possibilidades 

de ensino e aprendizagem dos conteúdos escolares em tempos de pandemia;
 Analisar as práticas educativas “escolares” em tempos de isolamento social;
 Refletir o papel da escola, do aluno e da família na educação em tempos de pandemia;
 Construir um novo olhar sobre os espaços, sujeitos e ações da escola;
 Produzir um relatório reflexivo.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidade I – O papel do estágio na formação docente
Unidade II – O ensino e a aprendizagem remota
Unidade III – A pesquisa no estágio – reflexão e análise das práticas escolares

METODOLOGIA DE ENSINO

Serão assistidas videoconferências e webnários; ouvidos podcasts e lidos textos da 
bibliografia de referência. Além disso, serão realizadas entrevistas e pesquisas e apresentação 
dos resultados. Haverá atividades síncronas e assíncronas. As atividades síncronas serão 
realizadas via Portal Didático ou Google Meet, às terças-feiras, entre 21:00 e 22:50. 
Em caso de autorização por parte das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação para a 
realização do estágio, os alunos farão a observação-participante das diferentes atividades que 
vêm sendo realizadas pelo professor da escola campo. Cita-se, por exemplo: planejamento das 
atividades para o modo remoto; análise dos planos propostos pela Secretaria de Estado da 
Educação – o Plano de Estudos Tutorado – PETs – para as aulas de História; 
acompanhamento e apoio no ensino História no modo remoto; elaboração de relatório 
reflexivo das atividades desenvolvidas no ensino remoto; avaliação e socialização das 
experiências.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação será constante. Em virtude da necessidade de materializar o trabalho avaliativo, 
os créditos serão distribuídos da seguinte forma: 

1 - Resenha dos textos propostos – 20 pontos

2 – Resenha de um dos podcasts ou videoconferência a escolher – 20 pontos

2 – Apresentação e socialização dos resultados da pesquisa, conforme cronograma de 
apresentação a ser construído com a turma – 20 pontos

3 – Relatório com os resultados finais e com a reflexão em torno do conjunto das atividades 
desenvolvidas durante o ensino remoto – 40 pontos
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