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COORDENADORIA DO CURSO DE

PEDAGOGIA

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais
do Ensino Fundamental II

Período:

Docentes (qualificação e situação funcional): Profa. Dra.
Rosângela Branca do Carmo - DE

Unidade Acadêmica: DECED

Pré-requisito: não há Co-requisito: não há

C.H. Total:
72h

C.H. teórica:36h C. H. Prática: 36h Grau: Licenciatura Ano: 2023

EMENTA

- Orientações gerais sobre a unidade curricular Estágio Curricular Supervisionado II.
- Discussão fundamentada e contextualizada de situações de ensino e aprendizagem nos anos
iniciais do ensino fundamental.
- Envolvimento do estagiário no trabalho pedagógico da escola/instituição campo, oportunizando
a análise do seu “fazer pedagógico”, bem como oexercício da função docente.
- Elaboração de planos de aula.
- Regência em turmas nos anos iniciais do ensino fundamental (BIA- Bloco Integrado de
Alfabetização – 1º e 2º séries) da região.
- Relato de experiências. Registro formal de todo o processo (elaboração do Relatório
das atividades realizadas)

OBJETIVOS

Ao final do Estágio Supervisionado nos Anos do Ensino Fundamental, o aluno deverá ser capaz de:
- Desenvolver Projeto de Intervenção no âmbito da avaliação nos anos iniciais do
ensinofundamental.

- Elaborar planos de aula

- Desenvolver Projeto de Intervenção para desenvolvimento nas salas de aula

- Elaborar relatorios parcial e final das práticas desenvolvidas durante o estágio.

CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO

I. Plano de trabalho do aluno estagiário e descrição das suas atividades;

II. Propostas alternativas de atuação demandadas pelo professor- regent, conforme, período

remoto .
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 trabalhos em grupo e/ou individuais;
 debates;
 aula expositiva dialogada;
 apresentação dos relatórios
 Previsão de até 20% da carga horária da disciplina no portal didático.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação será feita através das seguintes atividades;
- Apresentação do projeto parcial de trabalho ( 3pts);
- Relatório final de estágio (4 pts)
- Resenha de texto (3 Pts) .
-Previsão de avaliação substitutiva no final do semestre, respeitando o art. 15 da Resolução n
022 de 06 de outubro de 2021
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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