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EMENTA
Conhecer, observar e atuar no processo de ensino-aprendizagem dos anos iniciais do Ensino Fundamental,
posicionando-se de forma crítica e competente frente às situações cotidianas.
OBJETIVOS
•
•
•
•

Desenvolver o estágio na perspectiva de uma atividade de pesquisa que articula teoria e prática;
Conhecer as características do trabalho docente, de formas diversificadas e em diferentes instituições
se possível;
Compreender a organização do trabalho pedagógico nos anos iniciais do Ensino Fundamental, por
meio do contato com educadores, educandos e demais funcionários de uma Instituição Escolar;
Compreender a observação enquanto recurso fundamental para o desenvolvimento de atividades no
Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental I.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

•
•
•
•

Fundamentos do Estágio nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental;
Instrumentos para a coleta de dados: observação e registro;
Discussão sobre as possibilidades do uso de recursos variados para auxiliar na observação e análise
do ambiente escolar;
Elaboração de uma proposta de intervenção pedagógica.
METODOLOGIA DE ENSINO

•

Leitura e discussão de textos, filmes e outros produtos culturais relacionados ao estágio
supervisionado e situações do cotidiano escolar;
• Discussão sobre as atividades desenvolvidas pelos alunos e alunas nas instituições de ensino em
todas as etapas do estágio: observação (registro), planejamento e intervenção pedagógica;
• Discussão de temas registrados no diário de campo a partir das anotações das atividades realizadas,
dos encontros, (des)encontros, conexões com as leituras, com os filmes e demais produções,
pensamentos, ideias que possam surgir;
• Elaboração do Relatório Final, articulando as discussões, as leituras, o trabalho tanto em sala de aula,
quanto no campo de estágio;
• Apresentação do trabalho final de estágio.
Previsão de até 20% da carga horária da disciplina no portal didático ou no SIGAA.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação terá os seguintes instrumentos de avaliação:
• Frequência e o envolvimento nas atividades propostas em sala de aula (1,0);
• Relatório parcial (2,0);
• Relatório final de estágio (5,0)
• Apresentação do estágio (2,0).
A nota final será o somatório das atividades do semestre, totalizando 10,0 pontos.
Haverá avaliação substitutiva e/ou de segunda chamada para aqueles que não atingirem a pontuação mínima para
aprovação ou para aqueles que perderem alguma avaliação (desde que apresentem as justificativas previstas nas normas
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