
   
 

 
  

 

 

 

COORDENADORIA DO CURSO DE PEDAGOGIA 

PLANO DE ENSINO 

 Unidade curricular: Estágio supervisionado em ed. infantil I  Período: 1 Currículo: 2010 

 Docente (qualificação e situação funcional): Fernanda Omelczuk  Unidade Acadêmica: DECED 

 Pré-requisito: Não há Co-requisito: - Não há 

 C.H. Total:  72  C.H. Prática: 
36 

C. H. Teórica:  36 Grau: Lic.  Ano: 2023 Semestre: 1 

 EMENTA 

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

 OBJETIVOS 

  
 Aproximar as futuras professoras do campo da educação infantil;  

 Desenvolver um olhar atento, crítico, cuidadoso e articulado com as teorias e práticas 
em educação infantil;  

 Conhecer formas diversificadas de pedagogias em diferentes instituições de 
educação infantil ; 

 Observar e estudar diferentes acontecimentos que atravessam a Educação Infantil; 
 Subsidiar reflexões e pensamentos para uma formação docente crítica e inventiva 

em educação infantil.  
 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  
 Introdução a prática de Estágio Supervisionado em Educação Infantil; 
 Estágio, cartografia e aprendizagem da atenção cartográfica;  
 Pedagogias e transcriação em educação infantil;  
 A escrevivência da experiência do estágio, transcriação  e apresentação do Relatório 

final. 

 METODOLOGIA DE ENSINO 

 Exposição e leitura comentada dos textos e filmes do dia juntamente com a turma. Estudo 
coletivo sobre textos e demais sugestões de leituras, filmes e estudos propostos por toda 
turma a partir das leituras e realizados em sala e/ou em casa.  
Previsão de até 20% da carga horária da disciplina no portal didático. 
 

 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 Nenhuma avaliação deve valer mais de 40% do total.  
 

Três trabalhos ao longo do curso serão propostos para avaliação. Os dois primeiros com 
valor de 3 pontos cada (3/10 + 3/10), um sendo apresentação oral da experiência e o 
último 4 pontos (4/10), sendo um relatório final escrito da prática cartográfica de estágio. A 
média final será o somatório dos três trabalhos (3 +3 +4 =10). Os trabalhos serão 
questões/perguntas sobre temas estudados até as semanas anteriores nas aulas e 
exercícios inventivos com imagens.  

A frequência será computada mediante presença em sala de aula e no cumprimento das 
horas de estágio na instituição específica.  Será aprovado na UC  alunes que tiverem 
frequência igual ou superior a 75% e nota final igual ou superior a 6,0, consideradas todas 
as avaliações previstas no PE. As atividades de segundas chamadas serão realizadas até 
duas semanas após a data prevista inicialmente para entrega dos trabalhos. As atividades 
substitutivas serão realizadas até duas semanas antes do término do calendário oficial 
das aulas da graduação.  
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 SUGESTÕES DE LEITURA 

 Referências extras, tais como: artigos, livros, filmes etc. que não estão nas referências aprovadas no 

PPC do curso.  

 

DIAS, R. Cartografias do estágio supervisionado I. Disponivel em: 
http://www.infancia-juventude.uerj.br/pdf/rosi/cartografiasdoestagio.pdf 

 

DIAS, R. Pesquisa-intervenção, cartografia e estágio supervisionado na formação 
de professores. Fractal, Rev. Psicol. 23 (2) • Ago 2011. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/fractal/a/TBjM5h3cMcRq5xMH3rnWwjD/?lang=pt.   

 

   FREIRE, Madalena. Observação, registro e reflexão. Instrumentos Metodológicos I. 2ª ED. 
São Paulo : Espaço Pedagógico, 1996.   

 
 

ITARD, Jean. Relatório II. Em: BANKS-LEITE, L.; GALVÃO, I. A educação de um 
selvagem: as experiências pedagógicas de Jean Itard. São Paulo: Cortez, 2001. 

 
Filmografia Básica: 
 
Sementes do nosso quintal. Direção:  Fernanda Heinz Figueiredo. Brasil. 2012.   
O Garoto selvagem. Direção: François Truffaut. França. 1969.  
O milagre de Anne Sulivan. Direção: Arthur Penn. EUA. 1962. 
Ser e ter. Direção: Nicolas Philibert. França. 2002. 
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Docente Responsável 
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