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EMENTA 

Subsídios teórico-metodológicos para atuação do estagiário no Ensino Fundamental II, 

no âmbito da observação e do planejamento pedagógico. Problematização e 

desenvolvimento crítico frente aos problemas educacionais que envolvem as aulas de 

língua portuguesa e de literatura. 

 

OBJETIVOS 

Geral: 

 

Compreender o estágio de observação como um mecanismo de apropriação da rotina 

escolar e seu contexto. 

 

Específicos: 

 Organizar a documentação necessária para a efetivação do estágio 

supervisionado no Ensino Fundamental II 

 Conhecer o ambiente escolar e seu papel no desenvolvimento da prática 

educacional; 

 Observar a rotina escolar; 

 Descrever os elementos estruturais e humanos da escola escolhida para a 

realização do estágio;  

 Participar da dinâmica escolar; 

 Registrar as observações de campo em relatório específico, para fins de 

comprovação da prática do estágio. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I 

 

01 - Estágio de observação: aspectos teórico-metodológicos  

02 - O ambiente escolar e sua dinâmica na rotina escolar 

03 - A relação entre o estagiário, a escola e o professor supervisor do estágio 



04 - Aspectos gerais da relação entre o estagiário, o professor regente de classe e os 

alunos do local de estágio 

 

Unidade II  

 

05 - Como registrar a observação  

06 - Refletindo sobre o estágio de observação: teorias pedagógicas e a prática do 

professor   

07 - Identificando a realidade da sala de aula 

08 - O estágio de observação como subsídio para a atuação em sala de aula no estágio 

supervisionado no Ensino Fundamental II 

09 - Planejamento de atuação do estágio no Ensino Fundamental II– sua importância e 

aplicabilidade 

10 – Iniciando a construção do Memorial 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Utilização de material elaborado para o curso, disponível no moodle. Interação pelo 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) entre professor coordenador do estágio e 

professor orientador do estágio, leitura de textos complementares para aprofundar o 

tema abordado nas aulas. Os conteúdos poderão ser trabalhados mediante a utilização 

de: 

● ferramentas de interação on-line, tais como fórum, chat e e-mail; 

● orientações por meio de videoconferências, webconferências  e 

videoaulas; 

● materiais didáticos produzidos exclusivamente para o curso, em 

linguagem dialógica; 

● vídeos (filmes, documentários, curta metragens etc.) disponíveis em sites; 

● utilização de textos científicos (artigos, dissertações etc.) disponíveis em 

plataformas especializadas 

   

RECURSOS DIDÁTICOS 

[  ] Quadro 

[  ] Projetor 

[  ] Vídeos/DVDs 

[x] Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[x ] Equipamento de Som 

[ x] Laboratório 

[x ] Softwares
1
:  

[  ] Outros
2
 

 

 

                                                           
1 Especificar 
2 Especificar 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será contínua e formativa. O aluno será acompanhado no desenvolvimento 

do estágio pelo professor orientador, por meio de atividades online, por exemplo: 

fóruns, envio de documentos comprobatórios de realização do estágio e relatórios de 

observação. 
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