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05 

Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

45 60   

Ementa:  

Orientações básicas sobre o estágio supervisionado; fundamentação teórica sobre 
estágio supervisionado; estudo da realidade político-educacional no município e em 
escolas de ensino fundamental. Caracterização da Unidade Escolar receptora; 
levantamento de situações problema e prioridades a ser trabalhadas; Elaboração de 
projeto e intervenções a serem desenvolvidas na Unidade Escolar de ensino 
fundamental; observação em ambientes de ensino-aprendizagem; registro formal de 
todo o processo. 

 

Objetivos Específicos   

Analisar e discutir o contexto sócio-político-pedagógico-cultural das escolas em suas 
localidades. 

Produzir projetos de intenvenção pedagógica em associação com as características 
políticas e culturais das escolas em seus contextos. 

Internalizar os pressupostos ético-políticos como princípios pedagógicos essenciais 
para a prática docente.  

Fomentar a prática investigativa a partir da postura crítico-reflexiva. 
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Conteúdo Programático  

Formação de Professores e Práticas Colaborativas 

Política Educacional 

Política e organização escolar 

Plano de ensino, plano de aula, plano de intervenção pedagógica 

 

Metodologia  

Estudo do referencial teóricos acerca do Estágio Supervisionado.  

Produção coletiva de referências políticas e pedagógicas para observação e 
pesquisa das escolas em suas localidades. 

Produção de referencial base sobre as escolas em suas localidades. 

Planejamento de intervenção pedagógica. 

A metodologia de trabalho obedecerá às orientações estabelecidas no 
EARTE/UFES. 

Sobre a metodologia específica para a Educação do campo, ocorrerá no tempo 
universidade de forma síncrona (50% da carga horária total); e no tempo 
comunidade, de forma assíncrona (50% da carga horária total).   

A disciplina na sua forma síncrona será realizada pelo Google Classroom. 
Utilizaremos textos encaminhados aos alunos por e-mail e disponíveis na 
plataforma virtual google classroom. Os textos poderão ser acessados também via 
link na internet (portal scielo e outros). 

Em sua forma assíncrona, serão projetadas orientações necessárias para o 
desenvolvimento da parceria e colaboração interinstitucional entre as escolas 
campo de estágio e a Universidade, que dizem respeito aos processos de ensino e 
de aprendizagem.  

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem   

A avaliação será qualitativa e processual. Considerará o referencial base das 
escolas em suas localidades: 05 pontos; e o plano de intevenção pedagógica: 05 
pontos. 
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Cronograma  

Etapa Novembro 

Estudo do referencial teórico acerca do estágio Supervisionado 

Organização dos grupos de trabalho 

 

Etapa Dezembro 

Estudo do referencial teórico acerca do estágio Supervisionado 

Produção em grupo do referencial base sobre as escolas em suas localidades 

 

Etapa Janeiro 

Estudo do referencial teórico acerca do estágio Supervisionado 

Produção em grupo do referencial base sobre as escolas em suas localidade 

 

Etapa Fevereiro 

Estudo do referencial teórico acerca do estágio Supervisionado 

Produção em grupo do plano de intervenção nas escolas a partir do debate entre o 
referencial teórico do estágio supervisionado e o referencial base das escolas em 
suas localidades 

 

Etapa Março 

Seminário de projetos de intervenção nas escolas campo de estágio 

 

 


