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Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica  Exercício  Laboratório  

40h  -  60h 

Ementa  
Análise do Regimento Escolar; análise da Proposta Pedagógica; análise do Plano de 
Gestão ou anexos do plano de gestão; elaboração do projeto a ser desenvolvido na 
unidade escolar; observação em ambientes de ensino e aprendizagem; registro 
formal de todo o processo (elaboração de relatório). 

 Objetivos 

Caracterizar uma escola de ensino médio, relacionando aspectos educacionais e de 
infraestrutura relacionados ao quadro de profissionais (administrativo, professores, 
auxiliares, etc.); analisar aspectos educacionais com ênfase na disciplina Química; 
acompanhar eventos administrativos da escola visando detectar situações-problema 
e formas aplicadas pela administração da escola para contorná-las, além de 
prioridades a serem trabalhadas; observar os ambientes de ensino e aprendizagem; 
registrar todo o processo em um diário de campo; elaborar projeto; elaborar relatório 
com análise crítica de todo o processo de estágio supervisionado 

http://lattes.cnpq.br/7902369154196006
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Conteúdo Programático   

Aspectos políticos, pedagógicos e administrativos das escolas públicas. Situações-
problema e prioridades a serem trabalhadas. Pesquisa como princípio educativo. 

  

  

Metodologia  

Caracterização da escola concedente do estágio. 
Levantamento dos aspectos político-educacionais da escola concedente do estágio. 
Levantamento de situações-problema e prioridades a serem trabalhadas; 
Registro formal de todo o processo. 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem  

Freqüência e participação nos seminários de reflexão teórica;  
Elaboração de diário de campo; 
Elaboração de projeto; 
Elaboração de relatório final. 
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Cronograma (Inserir a distribuição dos conteúdos programáticos a serem 

desenvolvidos nas aulas) 

Mês Atividade 

Agosto Orientações para o estágio; 

Escolha da escola e contato com o professor; 

Início estágio na escola;  

Orientações para o Estágio. 

Setembro 
Observação: promover a familiarização dos(as) estagiários(as) com o 

cotidiano escolar e a problematização de situações dentro e fora da sala 

de aula. A atividade de observação deverá ser registrada em um caderno 

de campo, como relatos. A cada encontro os relatos serão comentados 

no grupo. Ao final do período destinado exclusivamente à observação, 

deverá ser entregue à professora orientadora o Relato de Observação. 

Este documento é uma síntese das anotações feitas no caderno de 

campo. 

Coparticipação: os(as) estagiários(as) deverão planejar e executar, sob 

a supervisão do(a) professor(a), um projeto didático, envolvendo 

atividades diversificadas.  

Planejamento: os planos de aula e as atividades de coparticipação serão 

elaborados/avaliados nos encontros semanais.  

Seminários de reflexão teórica: a partir da experiência do estágio, cada 

estagiário(a) deverá selecionar uma situação e problematizá-la. As 

questões suscitadas pela situação-problema serão discutidas em 

Seminário conforme cronograma estabelecido no decorrer da disciplina. 

Cada estagiário(a) ficará responsável pela condução da discussão, em 

sistema de revezamento, durante os encontros presenciais da turma. O 

Seminário constitui-se do relato da situação observada e das reflexões 

feitas pelo(a) o(a) estagiário(a) amparadas pela leitura de artigos e outros 

textos que tratem do tema identificado na situação relatada. 
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Outubro Observação  
Coparticipação 
Planejamento 
Seminários de reflexão teórica 

Novembro Observação  
Coparticipação 
Planejamento 
Seminários de reflexão teórica 

Dezembro Entrega do relatório final contendo o registro de todas as atividades 

desenvolvidas no estágio.  
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