
   
 

 

 

 

 

 

COORDENADORIA DO CURSO DE PEDAGOGIA 

PLANO DE ENSINO 

Unidade curricular: Estágio Supervisionado nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental II 

 

Período: 7º Currículo: 2010 

Docente (qualificação e situação funcional): Profa. Dra. Giovana 
Scareli 

Unidade Acadêmica: Pedagogia 

Pré-requisito: não tem Co-requisito: - não tem  

C.H. Total: 72h C.H. 
Prática: 36h 

 

C. H. Teórica: 
36h 

Grau: 
Licenciatura -
Graduação 

Ano: 2023 Semestre: 1º 

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 o exercício 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 

 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 II; 
 Propiciar a vivência do processo educativo quanto aos aspectos: organização, planejamento, 

desenvolvimento e aplicação de atividades; 
 Elaborar e aplicar um projeto de intervenção em uma das turmas dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, promovendo a articulação entre teoria e prática. 
 Propiciar diferentes experimentações estéticas com produções culturais, (re)conhecendo suas 

linguagens específicas, desenvolvendo a leitura dessas produções e do impacto delas em si próprio. 
  

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO 

 Fundamentos do Estágio nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 
 Instrumentos para a construção de dados: observação e registro; 
 Discussão sobre ao uso de diferentes recursos para auxiliar na observação e análise do ambiente 

escolar; 
 Reflexão sobre a importância do estágio na formação de professores; 
 Levantamento de temas para discussão durante o estágio; 
 Elaboração de um projeto de intervenção pedagógica; 
 Orientação dos Projetos de Intervenção que deverão ser realizados nas escolas; 

 Orientação sobre a escrita e apresentação do Relatório Final. 

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 no formato a ser discutido com a professora de estágio; 



Previsão de até 20% da carga horária da disciplina no portal didático. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação irá considerar como instrumentos de avaliação: a frequência e o envolvimento nas atividades 
propostas em sala de aula; o projeto de intervenção, as atividades realizadas nas instituições de ensino 
(registros e reflexões); o relatório final de estágio e sua apresentação. 
 
Critérios: 
Participação (com base na frequência) – 1,0 
Relatório Final (Projeto de Intervenção: 2,0 + Descrição da Atividades: 2,0 + Análise fundamentada: 2,0 + 
introdução e conclusão: 2,0) 
Apresentação do estágio – 1,0 
Média Final: soma das três notas. 
 

 Não haverá prova. (Indicar data de previsão de data para a prova em segunda chamada, respeitando o art. 14 da 
Resolução nº 022 de 06 de outubro de 2021). 

 

 Caso o estudante não possa entregar o relatório no prazo indicado, poderá entregá-lo em, no máximo, 4 dias. (Indicar 
data de previsão de avaliação substitutiva, respeitando o art. 15 da Resolução nº 022 de 06 de outubro de 2021). 

 
Nenhuma avaliação deve valer mais de 40% do total.  
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BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 
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PASOLINI, Píer Paolo. Gennariello: a linguagem pedagógica das coisas. In: Jovens infelizes. São Paulo: 
Brasiliense, 1990. 

SILVA, Haíla I.; GASPAR, Mônica. Estágio Supervisionado: a relação teoria e prática reflexiva na formação 
de professores do curso de licenciatura em Pedagogia. Rev. Bras. de Estudos Pedagógicos. Brasília. V. 
99, n. 251, p. 205-221, jan./abr. 2018. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/rbeped/v99n251/2176-6681-
rbeped-99-251-205.pdf Acesso 21 de ago. 2019. 
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