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EMENTA

Orientação na elaboração de projetos com atividades teórico-práticas a serem desenvolvidos, com
acompanhamento do professor supervisor, em instituições de educação infantil.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL:

 Propiciar a vivência do processo educativo quanto aos aspectos: organização, planejamento,
desenvolvimento e aplicação de atividades;

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Promover o contato com as escolas de educação infantil;
 Favorecer o contato com educadores, educandos e demais funcionários de uma Instituição de

Educação Infantil;
 Compreender a observação enquanto recurso prioritário para o desenvolvimento de atividades na

Educação Infantil;
 Elaborar e aplicar um projeto de intervenção em uma turma de Educação Infantil, buscando

desenvolver a articulação entre teoria e prática;
 Elaborar e redigir o relatório final do Estágio.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE 1 - Introdução ao Estágio Supervisionado em Educação Infantil II;

UNIDADE 2 - Orientação sobre a elaboração do projeto de intervenção;

UNIDADE 3 - Discussão e acompanhamento da intervenção;

UNIDADE 4 - Orientação sobre a escrita do Relatório Final

METODOLOGIA DE ENSINO

 Aulas expositivas e dialogadas;
 Exibição de filmes e debates;
 Oficinas;
 Orientações individuais e coletivas.

Importante: O Portal Didático é considerado como ambiente de ensino-aprendizagem e instrumentalizará o
desenvolvimento da proposta pedagógica da unidade curricular aqui apresentada.
Previsão de até 20% da carga horária da disciplina no Portal Didático.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO



Serão utilizados os seguintes critérios de avaliação:

Plano de Intervenção - 4,0
Apresentação do Estágio - 2,0
Relatório Final - 4,0
Média Final: soma das três notas.

Critérios de avaliação do Relatório de Estágio:
1. Cumprimento de todas as etapas estipuladas para o desenvolvimento do Estágio

Supervisionado em Educação Infantil (escolha da escola, observação e intervenção);
2. Qualidade do projeto de intervenção e sua adequação à faixa etária trabalhada;
3. Articulação entre teoria e prática;
4. Clareza na exposição das ideias;
5. Apresentação: formatação;
6. Documentação Correta;
7. Apresentação para a classe (Power Point, banner, vídeo, fotografia - a ser definido).

Conforme a resolução CONEP nº 12, de 04 de abril de 2018, fica prevista uma avaliação
substitutiva abrangendo todo o conteúdo trabalhado durante o semestre. Para ter direito à
avaliação substitutiva o aluno, além de frequente à unidade curricular, precisará ter nota no
semestre compreendida no intervalo 4 ≤ nota < 6. Ao aluno que fizer uso da substitutiva, se
computado rendimento satisfatório nessa avaliação, terá registro do valor máximo de 6 (seis)
pontos como nota final do semestre.
Será aprovado o aluno que obtiver pontuação final maior ou igual a 6,0 pontos e frequência de
75% da carga horária da unidade curricular. (Reg. Geral - Art. 65).
OBS.: o cronograma de atividades pedagógicas/avaliativas é uma projeção e, em execução, levará
em consideração o desenvolvimento da turma sendo flexível às circunstâncias.
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