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Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

15 45 0  

Ementa: Observação da prática cotidiana dos gestores escolares e dos coordenadores 
pedagógicos. Conhecimento e análise da elaboração e implementação do Projeto Político 
Pedagógico, do Plano de Gestão Escolar e dos projetos e sub-projetos pedagógicos das 
unidades escolares. Conhecimento da legislação normativa brasileira, dos demais 
instrumentos e dispositivos legais-normativos sobre o funcionamento das unidades 
escolares e de suas instâncias internas e externas de participação e sua prática efetiva. 

 

Objetivos Específicos   

 

1. Observar a prática cotidiana dos gestores escolares e dos coordenadores 
pedagógicos;  

2. Compreender a estrutura organizacional dos contextos escolares tendo como 
parâmetro a legislação vigente;  

3. Compreender o papel do pedagogo em contexto escolar;  

4. Compreender o papel do gestor escolar em contexto escolar;  

5. Encontrar formas de intervir em situações incompatíveis com as praticadas em 
gestão democrática;  

6. Conhecer e analisar o PPP, do plano de gestão escolar e dos projetos e subprojetos 
pedagógicos das unidades escolares;  

7. Conhecer da legislação normativa brasileira, dos demais instrumentos e dispositivos 
legais-normativos sobre o funcionamento das unidades escolares; 
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8. Elaborar relatório com análise crítica de todo o processo de estágio supervisionado.  
 

 

Conteúdo Programático   

 
1. Procedimentos administrativos e pedagógicos utilizados pela escola de educação 

básica.  
2. O Projeto Político Pedagógico, o Plano de Gestão Escolar e os projetos e subprojetos 

pedagógicos das unidades escolares.  
3. Legislação normativa brasileira, e dispositivos legais-normativos sobre o 

funcionamento das unidades escolares e de suas instâncias internas e externas de 
participação e sua prática efetiva. 

4. Intervenção nas práticas de gestão. 
5. Normas para elaboração do Relatório de Estágio Supervisionado. 

 

 

Metodologia   

O estágio supervisionado em Gestão Escolar, está organizado de modo a propiciar a 
análise e problematização da organização e gestão da escola de Educação Básica, 
vivenciadas pelas (os) alunas (os) junto ao pedagogo e gestor (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 pedagógica e sínteses de textos lidos em interlocução 
com a disciplina de Gestão III. 

 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem   

A avaliação será contínua tendo em vista os objetivos propostos, observando o interesse, 
envolvimento e empenho dos estudantes 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 (45 horas), conforme as 
orientações da UFES. 

 - Participação efetiva nas discussões propostas; 

 - Registro sistemático do trabalho desenvolvido junto aos gestores da escola; 
   - Apresentação dos resultados do trabalho 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. (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.  

 

Bibliografia básica   
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Cronograma   

 
- Abril: Providenciar as documentações necessárias para início do estágio (Termo de 
compromisso, carta de solicitação, carta de aceite); 5 hs 
- Maio: Estudo do PPP da escola e do Projeto de Gestão da escola campo – 05 hs. 
- Maio /Junho: Aplicação/Desenvolvimento do projeto de Atuação na Gestão Escolar -  45 
horas. 
- Julho: Elaboração e Entrega da documentação do estágio. Data limite para entrega: 
28/07/2022. 
- Agosto: Devolutiva dos Relatórios de Estágio. 
 
- 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. 
 
 

 

 

 

Professora responsável: Isabel Matos Nunes 

 


