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IDENTIFICAÇÃO

CAMPUS: Cajazeiras

CURSO: Licenciatura em Matemática

DISCIPLINA: Estágio Supervisionado I CÓDIGO DA DISCIPLINA:

PRÉ-REQUISITO: Não há

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [x ] Optativa [ ]

Eletiva [ ]
SEMESTRE/ANO: 02/2021
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TEÓRICA: 25 PRÁTICA: 75 EaD¹: EXTENSÃO:

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 06

CARGA HORÁRIA TOTAL: 100

DOCENTE RESPONSÁVEL: Rodiney Marcelo Braga dos Santos

EMENTA

Planejamento, avaliação e Reflexão sobre a prática pedagógica relacionada a conteúdos do ensino fundamental (3º Ciclo).

Participação na realidade escolar. Regência em sala de aula.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR

(Geral e Específicos)

Geral:

Proporcionar ao discente a oportunidade de vivenciar a realidade de ensino e de oferecer condições de observação, análise e

reflexão de forma integrada dos conhecimentos adquiridos no Curso, bem como o exercício da ética profissional, o intercâmbio

de informações e experiências concretas que o preparem para o efetivo exercício da profissão de professor de matemática nos

anos finais da etapa do ensino fundamental.

Específicos:

Compreender a importância do estágio supervisionado na formação inicial do professor.

Conhecer a legislação específica do estágio supervisionado na formação do professor.

Compreender as dimensões do Projeto Político Pedagógico.

Compreender os princípios e estrutura da Base Nacional Comum Curricular. 

Descrever, analisar e refletir acerca do processo de ensino de matemática a partir da prática da observação e

coparticipação a serem desenvolvidas com alunos do ensino fundamental nas unidades escolares de ensino

público.

CONTEÚDO PROGRAMATICO

O estágio supervisionado na formação inicial do professor de Matemática.



O estágio supervisionado e a legislação educacional.

Diagnose: Projeto Político Pedagógico. 

As competências da profissão docente.

As etapas da observação e coparticipação (observação participativa).

A etapa de regência.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Modalidades de planejamento nos processos de ensino e aprendizagem.

Aplicações das abordagens metodológicas na Educação Matemática.

METODOLOGIA DE ENSINO

A metodologia deve contemplar a promoção da reflexão-ação-reflexão. Será promovido um ambiente dialógico, no qual para cada

aula temática (teórica) serão utilizadas publicações produzidas por professores/pesquisadores acerca dos tópicos já

supracitados, dada ênfase ao ensino da matemática. Outrossim, será promovido um ambiente (prática) de orientação,

acompanhamento e supervisão de estágio. Para tanto, o percurso metodológico contemplará a mediação da discussão reflexiva,

a partir de estudos dirigidos individuais e coletivos, tendo como tomada de partida textos disponibilizados com respectivas notas

de aula. Ademais, a análise reflexiva da prática, por meio de observação participante e regência em salas de aula de

matemática no ensino fundamental, considerando princípios e critérios usados pelos professores regentes na seleção e

organização dos conteúdos matemáticos adotados.

RECURSOS DIDÁTICOS

[ ] Quadro

[ ] Projetor

[x ] Vídeos/DVDs

[x ] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[x ] Equipamento de Som

[ ] Laboratório

[ ] Softwares²

[ x] Outros³ (Google Classroom e Google Meet)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Propõe-se uma avaliação contínua e permanentemente, considerando a efetiva participação nas atividades propostas, logo

culminando em uma proposta de avaliação dinâmica que contemple a oralidade e escrita científica. Segue descrição dos

instrumentos de avaliação:

(1) Relatório Parcial I - AV 1 (100%)

• Plano de Trabalho (10%), caracterização do campo de estágio (40%), relatório parcial (50%)

(2) Relatório Parcial II - AV 2 (100%)

• Observação participativa (20%), relatório parcial (50%)

(3) Relatório Final - AV 3 (100%)

MÉDIA = (AV 1 + AV 2 + AV 3) / 3 

= 70 (APROVADO)

< 70 e > 40 (EXAME FINAL), com media final superior igual a 50 para aprovação

= 40 (REPROVADO)

ATIVIDADE DE EXTENSÃO⁴⁴
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