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APRESENTAÇÃO 
          A disciplina de Estágio Supervisionado I tem como finalidade a interação do acadêmico com 
a realidade escolar. Diante disto, é fundamental que o acadêmico conheça o cotidiano escolar, 
bem como entenda o funcionamento da disciplina de Educação Física nos três pilares 
educacionais (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio). No Estágio 
Supervisionado I, o aluno terá contato com a Educação Infantil, devendo participar de aulas 
teóricas e práticas. É importante ressaltar que este momento é muito importante para os 
acadêmicos, pois estes colocam em prática todo conhecimento adquirido ao longo do curso de 
Educação Física. 

 

EMENTA 

          Atividade prática de caráter terminal realizada na área de Educação Física Escolar, sob 
supervisão direta da Coordenação do Curso de Educação Física, visando a aplicação dos 
conhecimentos teóricos e práticos ao processo ensino-aprendizagem na Educação Infantil. 
Elaboração de relatório.  
 

OBJETIVOS 

         A disciplina de Estágio Supervisionado I visa preparar futuros profissionais conscientes, 
reflexivos e investigadores através de ações teóricas e práticas, desenvolvidas em seu campo de 
atuação escolar. Tem como finalidade também promover ações pedagógicas no contexto da 
Educação Física no que se refere a elaboração do planejamento, observação, participação e 
regência na Educação Infantil. E, por fim, desenvolver a convivência com aplicação prática da 
docência supervisionada. 
 

 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Conteúdo Procedimentos Didáticos 
 

1 Aula inaugural (5h) 
18/11/2021 

Prof. Bernardino 

Aula ministrada pelo coordenador de Estágio. Ficha de 
intenção / diagnóstico de campo e termo de compromisso. 
Ofício. 

 



2 Apresentação da disciplina  
25/11/2021 

Profª Silvia (5h) 
 

Entrega do plano de curso aos alunos; Sistema de 
avaliação. “Instruções”. (será disponibilizado aos alunos as 
explicações/documentação sobre o funcionamento do 
Estágio - “carga horária”); Após esclarecimento com os 
supervisores (aulas de dezembro, seminário em conjunto e 
notas). 

3 Documentação (5h) 
02/12/2021 
Profª Silvia 

Documentos que serão utilizados no Estágio; 1 - Ficha de 
Frequência (preenchida à mão e assinaturas); 2 – Modelo 
de Relatório Diário (preenchido à mão);  

4  
Encontro com supervisor (5h) 

09/12/2021 

 
Reunião com a orientação didática do professor e 
orientação de leitura/vídeos/cursos. 

5  
Encontro com supervisor (5h) 

16/12/2021 

 
Reunião com a orientação didática do professor e 
orientação de leitura/vídeos/cursos. 

6 Divisão das Escolas (5h) 
03/02/2022 

Profª Bernardino 

 
Reorganização da disciplina para “entrada imediata” nas 
escolas. Receber Diagnóstico. 

7 Seminário Final (5h) 
24/03/2022 
Profª Silvia 

 
Apresentações dos seminários. 
 

8 Seminário Final (5h) 
31/03/2022 
Profª Silvia 

Apresentações dos seminários. 
Entrega do Relatório Final. 
Encerramento da disciplina. 

AVALIAÇÃO 

  A AVALIAÇÃO será composta por: 

 Presença nos encontros teóricos por Google Meet (50 pontos); Cada dia 
consistirá em 10 pontos (exceto a aula 4 que fica sob responsabilidade dos professores 
supervisores), serão realizadas 3 chamadas (inicio, meio e fim da aula); OS 
ACADÊMICOS DEVERÃO LIGAR SUAS CÂMERAS. 

 Relatório Final (100 pontos); Será avaliado a entrega do relatório na data 
estabelecida, bem como que este contenha os 3 documentos de estágio solicitados, 
preenchidos corretamente; 

 Apresentação do Seminário (50 pontos); Será avaliado a apresentação do aluno 
do que ocorreu em seu Estágio, busca-se avaliar se este possui capacidade de síntese 
(máximo de 10 minutos) para apresentar, e consegue ressaltar a importância da disciplina 
de Estágio Supervisionado na sua formação. 

A nota final será: 

                                Avaliação 1 = Presença + Seminário 

                                Avaliação 2 = Relatório com documentação 

NF = média das 2 avaliações acima. 

*Faltas poderão ser justificadas desde que estejam dentro dos critérios 
estabelecidos pela UNIR (atestado médico), e cabe ao aluno procurar o professor para 
solicitar o material da aula. 

 



 CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA 

120 horas, dessas 40 horas serão a parte teórica ministrada pelo coordenador (primeira 
aula) e docente da disciplina (10 delas serão para o seminário final) + 30 horas de 
observação + 25 horas de participação e + 25 horas de regência.  

OBSERVAÇÃO 30hs: o acadêmico “observa” a prática docente do professor da Escola, 
observa instalações, funcionários, documentação (PPC, planos de aula, etc), enfim tudo 
que gira em torno da realidade das aulas de Educação Física na Escola. 

PARTICIPAÇÃO 25hs: o acadêmico “participa” das aulas de Educação Física juntamente 
com o professor, auxilia nas atividades propostas pelo professor e atua participando da 
rotina escolar. 

REGÊNCIA 25hs: o acadêmico “rege” a aula de Educação Física na Escola. Entrega plano 
de aula ao professor, ministra as aulas sob sua supervisão e atua como o responsável 
pelas atividades.  

DOCUMENTAÇÃO 

FICHA DE FREQUÊNCIA – trata-se do registro das atividades realizadas pelo acadêmico 
durante o Estágio, precisa conter todas assinaturas e ser anexado ao relatório final; 

RELATÓRIO DIÁRIO – trata-se de um registro de tudo que é realizado em cada dia de 
estágio, deverá ser anexado ao relatório final. 

RELATÓRIO FINAL -  trata-se da sistematização de tudo que o acadêmico fez no Estágio 
em um documento único entregue ao final da disciplina com suas ações no Estágio, agora 
em Estágio II é necessário que este seja embasado na literatura (citar autores referentes ao 
que você estiver escrevendo). 

 
De interesse da coordenação há outros documentos solicitados, são eles: 
 
- PROPOSTA OU PLANO DE ESTÁGIO – trata-se de um planejamento do que será realizado 
por você no estágio, deve ser em comum acordo com o professor da disciplina e sob 
supervisão do seu supervisor acadêmico. 
 
- DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE ESTÁGIO – deve ser feita no final do estágio emitida 
pela escola atestando sua efetiva participação e conclusão do estágio. 
 

 RECURSOS TÉCNICOS- DIDÁTICOS  
 

 Documentos disponibilizados aos acadêmicos em formato digital; 
 Computador ou celular capazes de reproduzir o google meet; 

 

 
SUPERVISOR ACADÊMICO 

 
São docentes do Departamento de Educação Física da UNIR, que irão ficar responsáveis 
pelo acadêmico em Estágio Supervisionado I. Irão decidir a melhor maneira de se reunir 
com eles a fim de acompanhar sua trajetória na Escola.  
O supervisor é responsável por acompanhar os acadêmicos na etapa de observação, 
participação e regência do Estágio, tirando dúvidas e avaliando sua participação. 
Ao final corrigirá seu Relatório Final verificando se a documentação está correta e o 
embasamento com a literatura adequado, bem como entregará a nota à coordenação de 



Estágio para fechamento da disciplina. Deverá encaminhar ao email da docente da 
disciplina todos materiais entregues pelos acadêmicos, a fim de arquivo. 
O supervisor deverá auxiliar ainda o acadêmico na elaboração do material a ser 
apresentado no Seminário Final de Estágio Supervisionado I. 
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Porto Velho (RO), 25 de Outubro de 2021. 
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