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COORDENADORIA DO CURSO DE PEDAGOGIA 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina:  Estágio Supervisionado em Gestão Educacional I Período: 7o 

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: 36h C.H. Assíncronas: 24h 

 

C. H. Síncrona: 12h Grau: Licenciatura Ano: 2020 

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 

 

Ao final do Estágio Supervisionado de Gestão Educacional I, o aluno deverá ser capaz de: 

a) Ter uma visão global da organização do trabalho escolar e sua prática social; 

b) Analisar os componentes curriculares: conteúdos, avaliações, métodos e objetivos de ensino e 

sua inserção no Projeto Pedagógico da Unidade Campo de Estágio ( Instituição pública ou privada) 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

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

II. Propostas alternativas de atuação do Gestor Educacional. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Nas aulas síncronas serão propostas atividades: 1 encontro virtual semanal de 2 horas. Total de 12 
encontros  para elaboração e discussão coletiva dos instrumentos de coleta de dados a serem 
desenvolvidos, a posteriori, de forma remota nas instituições relacionadas pelos alunos.  
 
As aulas síncronas acontecerão às segundas- feira, no horário de 19 às 21h. 
 
Nas atividades assíncronas serão propostas atividades de: leitura de textos, participação em fórum 
temático-  analise de documentos, entrevista com gestores educacionais, participação em atividades de 
gestão realização elaboração de relatório final. Total= 24h horas 
 
As aulas síncronas serão realizadas em plataforma específica disponibilizada pelo NEAD-UFSJ (Moodle) ou 
Google Meet. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA 

 
O controle de frequência será feito através da presença nos encontros virtuais síncronos, na participação 
no fórum temático e pontualidade na entrega e apresentação dos trabalhos. 
O aluno-estagiário será avaliado através: 
a) Participação no fórum temático- 20 pts; 
b) Relatório escrito analítico do PPP da escola , entrevista com gestor e outras atividades  - 80 pts. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BRASIL. Constituição República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, Centro 

gráfico, 1988. 

_____. Ministério da Educação e Cultura. Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional, 

nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Brasília, 1996. 

BUFFA, Ester; ARROYO, Miguel; NOSELLA, Paolo. Educação e cidadania: quem 

educa o cidadão?. São Paulo: Cortez, 2003. 94 p.  

DEMO, Pedro. Politica social, educação e cidadania. São Paulo: Papirus, 1994. 124 p. 

GADOTTI, Moacir. Escola cidadã: uma aula sobre a autonomia da escola. São Paulo: 

Cortez, 1992.  

PARO, Vitor Henrique. Administração escolar: introdução critica. São Paulo: Cortez, 

1986. 175 p. 
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