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EMENTA
Análise da instituição escolar e do seu projeto político pedagógico. Orientação na elaboração de propostas
alternativas vinculadas ao projeto pedagógico da unidade campo do estágio supervisionado, e a serem
desenvolvidas sob o acompanhamento do professor supervisor
OBJETIVOS
- Acompanhar atividades voltadas organização do trabalho escolar, desempenhadas pelo gestor educacional
na instituição do estágio tais como reuniões pedagógicas com pais ou professores, reuniões de colegiado,
Conselho de Classe, Orientações educacionais de alunos.
- Elaborar e desenvolver, juntamente, com o gestor educacional, um projeto de trabalho para a instituição.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- O estágio supervisionado e a prática escolar.
- Projeto Político Pedagógico (PPP) escolar: elaboração, organização e implementação.
- Aspectos da gestão educacional: organização do trabalho e o cotidiano escolar.

METODOLOGIA DE ENSINO
- Leitura e discussão de textos, filmes e outros recursos relacionados ao estágio supervisionado e situações do
cotidiano escolar.
- Discussão sobre as atividades desenvolvidas pelos gestores nas instituições de ensino: observação (registro),
planejamento e intervenção.
- Orientações individuais e/ou coletivas com discussões sobre as atividades desenvolvidas nas instituições de
ensino.
- Orientações individuais e/ou coletivas para a elaboração do relatório final de estágio.
- Apresentação do relatório final de estágio no formato a ser discutido com a professora de estágio.
Conforme resolução CONEP-UFSJ nº 003, de 23 de fevereiro de 2022, em atenção à Instrução Normativa
SGP/SEDGG nº 90/2021, a presente Unidade Curricular será ofertada em formato remoto, sendo que, 30%
das atividades ocorrerão por meio de encontros síncronos às sextas-feiras (pelo google meet), às 19h,
conforme cronograma disponibilizado no portal didático, e 70% serão desenvolvidas por meio de atividades
assíncronas, postadas no portal didático.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
- Apresentação do plano/projeto de trabalho: 40 pontos (entregar antes do início do estágio).
- Apresentação do Estágio (documentação, participação, cumprimento de prazos, outros) 20 pontos.

- Relatório final de estágio: 40 pontos (entregar no fim da disciplina).
Média Final: soma das três notas.
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