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PLANO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Apresentamos o Plano de Trabalho para as disciplinas de Estágio Supervisionado dos cursos de 

licenciatura das Faculdades Integradas Regionais de Avaré. Neste momento ímpar, o contexto de 

aprendizagem será o Ambiente Virtual, podendo ocorrer atividades presenciais de acordo com a 

disponibilidade do aluno e da escola.  

As disciplinas de Estágio Supervisionado dos curso de licenciatura, configuram-se como eixo 

articulador entre teoria e prática e são aspectos importantes na formação do licenciado. Nesta perspectiva, 

têm como objeto de estudo a prática pedagógica na área de atuação em situação real. Busca-se levantar 

pontos fundamentais que dizem respeito aos saberes da profissão docente, tais como: aspectos sociais, 

éticos, políticos; metodologias de ensino; processos de avaliação; e processos de pesquisa da prática 

pedagógica, situações que enriquecem o processo ensino-aprendizagem. Dessa forma, as atividades são 

de natureza reflexiva e investigativa e o resultado positivo na aprendizagem depende do aluno, sujeito 

principal da disciplina. 

  

Disciplina: ESTÁGIO SUPERVISIONADO – 400 h 

 

Ementa  

Vivência e análise do cotidiano escolar e estudo da organização do trabalho pedagógico. Processo 

de investigação e conhecimento das práticas escolares. Procedimentos e reflexão, por meio de 

acompanhamento, de participação e execução de projetos.  
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Equipe Docente: 

As disciplinas estão sob a responsabilidade dos coordenadores dos cursos acompanhados pela direção 

pedagógica, sendo: 

 

 Cursos: Artes, História, Letras, Pedagogia 

Prof. Rosangela Ap. Araújo Ferreira 

Email: rosangela@fira.edu.br 

Celular: (15) 996166273 

 

 Curso: Educação Física 

Prof. Marisa Cortez de Souza 

Email: marisa@fira.edu.br 

Celular: 997878507 

 

 Curso: Matemática 

Prof. Márcio Ricchelli Batista Pereira 

Email: ricchelli@fira.edu.br 

Celular: 997950434 

 

Objetivo Geral: 

Capacitar o aluno para o enfrentamento dos desafios cotidianos de uma sala de aula a partir de uma prática 

reflexiva e autônoma no contexto da educação básica. 

 

Objetivos Específicos: 

 Estudar /analisar as relações e interações que se estabelecem no cotidiano escolar tanto de âmbito 

geral como específico ao ensino envolvendo a tríade professor-aluno-saber no processo de ensino-

aprendizagem;  

 Elaborar uma proposta pedagógica de ensino com temática referente ao currículo do ensino 

fundamental e médio que contenha: uma sequência de atividades destinadas a alunos destes níveis 

escolares e uma proposta de avaliação da aprendizagem dos conteúdos abordados nas atividades;  

  Desenvolvimento da proposta pedagógica elaborada na classe onde está estagiando;  

  Vivenciar situações docentes de atendimento complementar a alunos do ensino fundamental e médio 

de modo a ampliar o conhecimento sobre as dificuldades daqueles alunos;  
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 Participar de eventos relacionados a sua habilitação e das atividades planejadas pela coordenação de 

Estágio;  

 Sugerir estratégias para situações específicas observadas no cotidiano escolar;  

 Registrar sistematicamente as várias etapas do estágio supervisionado; 

 Elaborar relatórios parcial e final para serem apreciados pelo professor coordenador do estágio; 

 Apresentar documentos comprobatórios de suas atividades. 

 

Avaliação: 

Após a realização das horas de estágio exigidas, o aluno deverá entregar as Fichas de Atividades 

Observadas devidamente preenchidas, desde seu primeiro estágio, Relatório de Estágio e Atestado 

assinado e carimbado pelo diretor da escola concedente, totalizando as 400 horas. Os documentos serão 

apresentados pelo aluno, sendo conferidos e avaliados pelo Prof. Coordenador responsável pela disciplina 

de Estágio Supervisionado. A nota final será de acordo com a avaliação (0,0 a 10), estando aprovado o 

aluno com as 400 horas completas e nota igual ou superior a 6,0. 
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