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Plano de Ensino – 2021/2 - EARTE 

Universidade Federal do Espírito Santo Campus: São Mateus 

Curso: Licenciatura em Educação do Campo/1901 

Departamento Responsável:  Departamento de Educação e Ciências Humanas /DECH 

Data de Aprovação (Art. nº 91): 

Docente responsável: Marina Rodrigues Miranda 

Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4087302830515226 

Disciplina: Estágio Supervisionado II Código: ECH14291 

Pré-requisito:  Carga Horária 

Semestral: 105H  

Créditos: 

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   

Vivenciar, analisar e discutir o processo ensino-aprendizagem e, a partir dele, produzir 
conhecimentos para a intervenção na escola, norteados pelas tendências da teoria crítica da 
Educação.  

Planejar, intervir e avaliar tomando como base o projeto político-pedagógico da escola do 
Ensino Fundamental do Campo.  

Articular os saberes e fazeres dos regentes de classe, docentes e discentes tomando como 
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perspectiva a pedagogia da alternância.  

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

 

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

Conteúdo Programático  

I. Fundamento da Formação Docente e Estágio Supervisionado 

1. Campo teórico da formação docente e Estágio supervisionado: diálogos 
conceituais implicados as epistemologias críticas na Ciência da Educação.  

2. Orientações normativas sobre o Estágio Supervisionado Curricular 

 

   II. Formação de Professores: concepção e perspectivas 

1. Construção da subjetividade docente para atuação na Educação do Campo; 

2. Narrativas da comunidade escolar: sujeitos, histórias e memórias de formação 

3. A ética como fundamento na produção do trabalho docente 

   III - Estágios supervisionado nas escolas do campo: formação e práxis pedagógicas 

1. Mapeamento da realidade educacional do município 

2. Aproximação com a unidade de ensino(escola) no campo e possibilidades 
para realização do Estágio Supervisionado. 

3. Diálogos teóricos sobre estudo das práticas e culturas escolar: como compor 
um ensaio etnográfico das culturas escolares 

4. Proposições de conhecimentos didáticos-pedagógicos articulado ao projeto 
político-pedagógico institucional 

5. Composição de plano de ensino, plano de aula, plano de intervenção 
pedagógica a ser aplicada na unidade de ensino 

6. Produção de notas dos saberes experiências de formação exercidos no 
Estágio supervisionado em registro em Portfólio Docente 

 

Metodologia  

A metodologia é de cariz qualitativo com a arquitetura curricular coadunada ao Ensino-
Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte) compostas por aulas síncronas e 
assíncronas.  

A aulas síncronas são expositivas-dialógicas com produção de conhecimentos por abordagens 
conceituais em relação a prática investigava docente no campo do ES.  
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Para estas aulas síncronas estão reservadas para a orientação e elaboração de atividades em 
diálogos conversas temáticas em sala de aula virtual Google Meet (tempo real) teremos 
nestes tempos de aula discussões conceituais, exibição de material audiovisual seguida de 
debate. 

As aulas assíncronas serão reservadas para que os estudantes possam conhecer a realidades 
escolares. (tempo comunidade). Neste tempo, de construção da subjetividade docente por 
variadas experiências do cotidiano escolar: na composição de situações problemas 
educacionais, conhecimento da dinâmica da cultura escolar, participação do universo 
docente no âmbito do ensino-aprendizagem de ciências das naturezas em seus percursos e 
percalços nos processos educativos. Estas experiências serão possibilitadas pelo 
acompanhamento das aulas e entrevistas aos professores da escola. Somada a estas 
realidades os conhecimentos que sustentam a filosofia da práxis pedagógica por consultas 
aos documentos norteadores: Projeto Político Pedagógico da unidade de ensino, planos de 
ensino e de aula etc.  

Todas estas vivências educacionais das práticas de ensino serão registradas   com notas de 
campo. A partir destas notas os estudantes terão um acervo de conhecimentos concretos 
para planejamento pedagógico para produção de projeto de intervenção a partir das 
situações problemas observados.  

 

Todas as notas dos saberes e experiências vivenciadas no âmbito escolar irão compor o 
portfólio docente Virtual do estudante e/ou grupos de estudantes. Este portfólio também 
terá espaços para dúvidas e dificuldades para que possamos orientar as etapas do processo 
de entrada dos estudantes.   

 

Para apoio do processo de ensino-aprendizagem, a outra proposição síncrona/assíncrona a 
ser utilizada são as metodologias ativas, utilizando como recursos a plataformas digital 
(google classroom). Esta plataforma será composta por dispositivos midiáticos dinâmicos e 
lúdicos, referendados no campo da disciplina. Estarão disponíveis: planos de aulas, vídeos-
aulas, podcast, filmes, artigos, documentos norteadores da Educação Básica para Educação 
do Campo etc.. Estes materiais estarão disponíveis para estudo e consultas auxiliando as 
experiências dos estudantes.    

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem   

A participação ativa nas aulas síncronas  

Leituras dos materiais indicados e realização das atividades solicitadas 

Participação nos debates no ambiente virtual (Google Meet/GoogleClassroom) 
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Frequência, participação e execução das atividades no exercício do Estágio na escola (notas 
de campo da escola, plano de intervenção pedagógica) levantamentos de dúvidas e 
solicitação de orientação a partir dos registros no Portfólio Digital - momentos assíncronos 
(tempo comunidade). 

 

Bibliografia básica   

 CANDAU, V.M. (Org.) Reinventar a Escola. Petrópolis: Vozes, 2000. 
EDWARDS, V. Sujeitos do universo escolar. Rio de Janeiro: DP&A, 1999. 
VEIGA. I.P.A. Projeto Político Pedagógico da Escola: Uma construção possível. Campinas: 
Papirus,1997. 

 

Bibliografia complementar  

BIANCHI, A. C. de M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R.. Manual de orientação: estágio 
supervisionado. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003. 
LUDKE, M., ANDRÈ, M.D. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. São Paulo:EPU, 
1986. 
NÓVOA, A. (Org.). Os professores e sua profissão. Porto: Ed. Porto, 1995. 
PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e Docência. São Paulo: Cortez, 2004. VEIGA. I.P.A 
(Org.). Técnicas de ensino: por que não? Campinas: Papirus,1991. 

 

Cronograma  

Etapa Novembro 

Apresentação e acolhimento 

Estudo do referencial teórico 

Apresentação da documentação para constituir os protocolos com a unidade de ensino em 
que o estudante irá efetivar o Estágio Supervisionado 

Etapa Dezembro 

Estudo do referencial teórico acerca do estágio Supervisionado implicando as concepções e 
perspectivas para construção da identidade docente.  

Mapeamento das escolas em suas localidades e seleção de uma unidade de ensino  

Diálogos com a comunidade escolar e solicitação e cumprimento de protocolos para 
vivenciar a sua experiência de Estágio 

Etapa Janeiro 

Estudo do referencial teórico acerca do estágio Supervisionado referente as culturas 
escolares e seus movimentos compondo notas de campo e escritas em portfólio digital  
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Realizar as atividades de aprofundamentos vinculadas ao estudo e vinculando notas no 
Portfólio implicados aos exercícios de Estágios na Escola  

 

Etapa Fevereiro 

Estudo do referencial teórico acerca dos processos e procedimentos didáticos-pedagógicos 
para exercício da prática docente incluindo plano de aula e projetos pedagógicos de 
intervenção 

Produção de planos de aulas em grupo e produção de plano de intervenção nas escolas. 

Entrevista aos professores da escola viabilizados por diálogos sobre a proposta de 
intervenção. (Entrevista gravada) 

Escritas no Portfólio Docente Virtual e realização das atividades disponibilizada 

 

Etapa Março 

Apresentação dos projetos de intervenção e debates sobre o percurso  

Apresentação do Portfólio Docente de aprendizagens no campo do Estágio Supervisionado II. 

Observação:  

Considerando o formato EARTE as aulas síncronas serão debates em tempos reais com 
estudantes na proposta supracitada.  

As aulas assíncronas serão orientadas para que o estudante possa exercitar o saber  da 
experiência docente na unidade de ensino. Toda a trajetória de entrada na escola será 
planejada para segurança do estudante, incluindo contato da professora orientadora com  
os professores da Educação Básica que irão acompanhar o estudantes como partícipes da sua 
formação. Estes contatos iniciais com o docente da Educação Básica serão facilitados pelos 
estudantes. As reuniões iniciais com professores serão via plataforma meet, no tempo de 
disponibilidade dos mesmo para que possamos em conjunto participar dos planejamentos. 
Para estas finalidades as agendas serão dialogadas previamente, mediadas pelos estudantes.  

Junto ao acervo de documentação para entrada do estudante na Unidade de Ensino está 
subscrito o número da apólice do seguro do mesmo. O seguro do estudante é condição sine 
qua non para resguardar em diferentes situações de saúde e salvaguardar a unidade de 
ensino de qualquer responsabilidade em relação a algum tipo de acidente na trajetória de 
Estágio Supervisionado. 

Todas os nossos estudantes estarão nas unidades de ensino com anuência da direção da 
escola e por adesão do professor a nossa proposta, somada a estas responsabilidades, todos 
os nossos estudantes serão orientados para seguirem os protocolos de segurança 
implantados pela Organização Mundial de Saúde.   
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