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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
- Construir coletivamente a proposta de Estágio Supervisionado, tomando-a como um processo de estudo, sistematização
de conhecimentos e constante avaliação da prática gestora.
- Conhecer e analisar a realidade da unidade campo, fundamentando-se na análise de seu projeto politico-pedagógico.
- Pensar sobre a prática dos(as) gestor(as) e sobre a própria formação, posicionando-se como profissional da educação em
constante transformação.
-Planejar, implementar e analisar proposta de intervenção na unidade campo do estágio supervisionado.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- O estágio supervisionado e a relação teoria-prática no campo da gestão educacional democrática.
- O Projeto Político Pedagógico: construção coletiva e identidade da escola.
- Planejamento, implementação e análise de proposta de intervenção na unidade campo do estágio supervisionado.
- Elaboração de relatório de Estágio, por meio de descrição e reflexão crítica sobre a intervenção realizada na unidade
campo.

METODOLOGIA DE ENSINO
O movimento metodológico se organiza a partir da criação de um espaço dialógico, no qual os estudantes realizem uma
reflexão problematizadora do cotidiano da gestão democrática fundamentada na relação teoria-prática. Estão previstos
estudos em grupo com apresentações por meio de seminários e dinâmicas com recursos didáticos diversos; discussão
sobre o projeto de intervenção a ser desenvolvido nas unidades campo; orientações individuais e/ou coletivas sobre as
atividades desenvolvidas nas instituições de ensino e relativas à elaboração do relatório final de estágio; apresentação do
relatório final do estágio em forma de seminário.
Previsão de até 20% da carga horária da disciplina no portal didático.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Avaliação Tipo Valor
Elaboração de projeto de intervenção Individual 20 pontos
Produção do relatório de estágio Individual 40 pontos
Seminário de apresentação do relatório de estágio Coletiva 20 pontos
Autoavaliação Individual 10 pontos

- Segunda chamada de avaliação: serão seguidos os critérios estabelecidos no art.14 da Resolução Nº 022, de
06 de outubro de 2021. Previsão de data: Junho de 2023.

- Avaliação Substitutiva: serão seguidos os critérios estabelecidos no art. 15 da Resolução n. 22, de 06 de outubro
de 2021. As atividades substitutivas serão realizadas ao final do semestre, para os casos devidamente
justificados ou para aqueles que não conseguirem atingir a nota necessária para aprovação.
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