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Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

30 45 ----  

Ementa: Análise do Regimento Escolar; Análise da Proposta Pedagógica; Análise do Plano de 
Gestão ou Anexos do Plano de Gestão; Implementação do projeto desenvolvido; avaliação do 
projeto desenvolvido; observação em ambientes de ensino-aprendizagem; análise de estratégias e 
materiais didáticos. Registro formal de todo o processo (elaboração de Relatório). Regência. 

 

Objetivos Específicos   

1. Possibilitar aos estudantes o contato com o trabalho profissional em diferentes componentes 
curriculares nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Para tanto, os estudantes deverão ler a 
escola a fim de compreender as suas finalidades, conhecer sua organização e dinâmica e, 
sobretudo, preparar com familiaridade e segurança seus projetos de intervenção; 

2. Compreender a relação entre a questão burocrática da escola e as vivências cotidianas que 
são ali instauradas; 

3. Refletir sobre o espaço e o fazer pedagógico, elaborando relatórios e análises escritas sobre a 
prática pedagógica; 

4. Compreender através das leituras sobre a escola e das vivências na escola as condições 
histórico-culturais de produção da aula, os rituais, os modos de participação do professor, os 
modos de participação do aluno, os modos de participação do estagiário, saberes em 
confronto: saberes escolares e saberes não escolares, saberes nascidos do trabalho etc. 

 

Conteúdo Programático   
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1. As relações de ensino e o Estágio supervisionado; 
2. A realidade político educacional nas escolas dos municípios em que o estágio ocorrerá;  
3. Contato com os conhecimentos curriculares trabalhados nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental (4º e 5º ano); 
4. Vivências de estágio; 
5. Elaboração da Caracterização da Unidade Escolar; 
6. Elaboração de Projeto de Atuação Pedagógica a ser desenvolvido na Unidade Escolar; 
7. Elaboração de relatórios sobre o trabalho pedagógico observado. 

 

Metodologia   

O estágio supervisionado está organizado de modo a propiciar a problematização, a análise e o 
redimensionamento das relações de ensino vivenciadas pelas (os) alunas (os) - professoras (res) na 
escola. Nesse sentido, o estágio está articulado com o relato e discussão do encaminhamento da 
parte prática realizada nas escolas-campo, através da escrita e leitura do diário de campo, da 
elaboração dos relatórios, da elaboração da Caracterização da Unidade Escolar, da elaboração do 
Projeto de atuação/intervenção pedagógica e sínteses de textos lidos em interlocução com a 
disciplina de Ensino Fundamental II, correspondentes às 30 horas teóricas. 
Estas ações serão acompanhadas pelos profissionais que atuam no campo de estágio 
(orientadores de estágio) e pelos professores responsáveis pela disciplina na universidade 
(supervisores de estágio). 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem   

A avaliação será contínua tendo em vista os objetivos propostos, observando o interesse, 
envolvimento e empenho nas atividades; a contribuição com a reflexão teórica e prática nas 
discussões coletivas; o compromisso e a assiduidade. 
Nesse sentido o (a) aluno (a) deverá se comprometer com: 

 - Cumprimento obrigatório das horas de estágio supervisionado (75 horas); 

 - Participação efetiva nas discussões propostas; 

 - Registro sistemático do trabalho desenvolvido na escola; 
      - Apresentação dos resultados para o grupo – vivências de estágio; 

   - Elaboração e entrega dos relatórios, da Caracterização da Unidade Escolar, das fichas de 
controle das horas de estágio realizado, da ficha de avaliação do (a) estagiário (a) elaborada pelo (a) 
professor (a) regente, dos documentos para autorização do estágio e do Projeto de Atuação 
Pedagógica, correspondentes às 30 horas teóricas. (Ver as orientações específicas sobre o registro 
sistemático do estágio em documento próprio). 

 
Os relatórios escritos serão sistematicamente avaliados, enquanto produções acadêmicas. Todos os 
trabalhos deverão ser entregues dentro do prazo marcado previamente em cronograma próprio. 
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Cronograma  
Início do semestre letivo: 18/04/2022 
Término do semestre letivo: 18/08/2022 

 

O cronograma segue a frequência da ida dos (as) alunos (as) nas escolas campo de estágio e a 
entrega dos relatórios e documentação exigida ao final do semestre letivo. 
- Abril: Providenciar as documentações necessárias para início do estágio (Termo de compromisso, 
termo de responsabilidade da concedente em atendimento às normas de biossegurança para 
realização de estágio curricular obrigatório presencial no primeiro semestre do ano letivo de 2022, 
Termo de solicitação de estágio, carta de aceite); Início das observações nas escolas-campo do 
estágio; 
- Maio a Julho: Observações nas escolas-campo do estágio; 
- Julho: Desenvolvimento/Aplicação do projeto de Intervenção/Atuação Pedagógica; 
- Agosto: Entrega da documentação do estágio entre os dias 08/08/2022 a 12/08/2022. 
- Devolutiva das escritas do Estágio realizada pela professora Supervisora de Estágio na 
Universidade entre os dias 15/08/2022 a 18/08/2022. 
 
A nota do Estágio levará em conta a avaliação da professora supervisora de Estágio 
(CEUNES/UFES) e a avaliação do (a) professor (a) orientador (a) de estágio da unidade 
concedente. 
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