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PLANO DE CURSO 
 

DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

ANO E SEMESTRE LETIVO: 2021/1 

CREDITOS : 06 CÓDIGO: 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 40 HRS 

CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 80 HRS 

PROFESSORES: ANGELIETE GARCEZ MILITÃO; JOÃO BERNARDINO DE OLIVEIRA NETO; 
JOSÉ ROBERTO DE MAIO GODOI FILHO; LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA GONÇALVES E 
SILVIA TEIXEIRA DE PINHO. 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

           O estágio supervisionado é a oportunidade que o aluno tem de colocar em ação toda a 

teoria aprendida dentro da sala de aula. É o espaço que ele possui para adquirir as primeiras 

experiências, aprendendo sobre a prática profissional e o mercado de trabalho.  Em 2020 devido a 

pandemia do novo coronavirus, o estágio ganhou nova configuração, pois as instituições de ensino 

tiveram de se reinventar na forma de ensinar para se adequarem ao novo modelo de aulas 

remotas. Nesse sentido, o estágio supervisionado I também precisou se ajustar a nova situação, 

permitindo a atuação dos estagiários em escola no ensino infantil e séries iniciais do ensino 

fundamental I, projeto de extensão e de pesquisa, seja de forma presencial ou de maneira remota, 

através das plataformas da educação, de aplicativos de celular como o WhatSapp, etc. O objetivo 

é que o acadêmico não perca esse tempo de estudo e possa aprender e realizar as atividades 

referentes a prática de ensino através de aulas elaboradas, discutidas e aprimoradas em 

momentos coletivos, possibilitando a análise das situações imediatas vivenciadas no processo de 

ensino-aprendizagem mesmo no período de pandemia. 

 

 

EMENTA 

 

          Estágio supervisionado e orientação didático-pedagógico específico para o processo ensino-
aprendizagem da Educação Física na educação infantil. Objetivos do estágio e funções da 
Educação Física. Metodologias no ensino da Educação Física, planejamento e avaliação. 
 

 

OBJETIVOS 

 

         Proporcionar ao aluno o conhecimento da realidade educacional que possibilite o confronto 
de prepostos teóricos adquiridos ao longo de sua formação académica, a fim de adequá-las e 
enriquecê-las através da aplicação prática da docência supervisionada da educação física no 
ensino infantil. 
 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/5190285418849879


 

 
CONTEÚDO 

 
Planejamento e categorias básicas da Didática: objetivos, conteúdos, metodologia, avaliação, 
plano de aula, execução e avaliação do planejamento das atividades realizadas na Ed. Infantil e 
séries iniciais do Ens. Fundamental I, projeto de extensão e pesquisa. 
Estágio supervisionado em época de Pandemia. 
Fase de observação: Momento em que o acadêmico irá para o campo de estágio e estará, nessa 
fase, fazendo observações relativas ao seu campo de estágio. 
Fase de Participação: Momento de participar dessa experiência juntamente com o professor 
regente como fundamento de criação e recriação do conhecimento e da prática. Tal participação 
deve ocorrer buscando informações, dados e vivências que permitam reflexões capazes de 
oferecer, realmente, indicações substantivas para a preparação profissional do professor. 
Fase de Execução: Momento de iniciação profissional realizado junto ao campo de estágio a 
partir das informações coletadas envolvendo atividades de observação, de participação e de 
regência, desenvolvidas no interior das disciplinas de forma integrada e interdisciplinar, 
promovendo a articulação das diferentes práticas e envolvendo a atuação coletiva dos 
formadores. 
 
 

 
METODOLOGIA 

 
A metodologia a ser utilizada será:  
Aulas expositiva dialogal com professor supervisor, o qual utilizar-se-á de leitura prévia dos 
alunos; para posterior debate dos temas abordados em aula;  
Realização de observação, participação e regência no local de atuação dos estagiários seja na 
escola no ensino infantil/ séries iniciais do ensino fundamental; no projeto de extensão ou de 
pesquisa, de forma presencial ou de maneira remota, através das plataformas da educação, de 
aplicativos de celular como o WhatSapp, etc; 
Elaboração de planos de aulas, relatório diário das atividades, relatório final e apresentação de 
seminário com apresentação das atividades realizadas no estágio I para socializar as 
experiências vividas; 
Discussões sobre a prática de ensino, alternando aulas em sala com a prática no campo do 
estágio. 
Os recursos utilizados são: google meet, PowerPoint, vídeo, além de outros, segundo as 
necessidades e disponibilidades do momento. 
 
 

 
AVALIAÇÃO 

 
Na avaliação dos alunos do Estágio Supervisionado I serão consideradas:  
I – Participação e desempenho nas atividades e nos encontros com os professores supervisores 
e coordenação de estágio;  
II - Cumprimento e desempenho das atividades propostas para o estágio na instituição campo as 
quais deverão ser acompanhadas por meio de visitas dos professores supervisores na respectiva 
instituição, ficha de registro da frequência, planos de aulas da regência, relatório diário e final; 
III -  cumprimento e desempenho das atividades referentes ao referencial teórico e apresentação 
do seminário final para socialização das atividades desenvolvidas no estágio. 
 
A avaliação foi dividida em duas notas 
 
Primeira avaliação é referente as atividades das aulas teóricas, participação nos encontros com 
o coordenador e supervisores, entrega da ficha de frequência, relatório diário e planos de aulas.  
A nota da segunda avaliação é reverente ao relatório final e apresentação do seminário nos 



dias marcados para socialização das atividades. 
 

CRONOGRAMA DE AULAS 

Inicio Fim Descrição 

11/02/2021 11/02/2021 Apresentação da disciplina realizada pelos coordenadores do Estágio 
sobre funcionamento e regras gerais. Participação da Jornada 
Pedagógica Municipal 2021. 

18/02/2021 11/03/2021 Aulas teóricas com debate de textos e entrega dos documentos e 
orientações para o campo de estágio. 

25/02/2021 11/03/2021  

04/03/2021 11/03/2021  

06/03/2021 11/03/2021  

11/03/2021 11/03/2021  

13/03/2021 01/04/2021 Observação relativa ao seu campo do estágio (aulas presenciais ou 
online).  

18/03/2021 01/04/2021  

20/03/2021 01/04/2021  

25/03/2021 01/04/2021  

27/03/2021 01/04/2021  

01/04/2021 01/04/2021  

03/04/2021 17/04/2021 Participação com o professor regente no campo do estágio e 
acompanhamento e orientação do professor supervisor nas vivências 
que permitam reflexões capazes de oferecer, realmente, indicações 
substantivas para a preparação profissional do professor. 

08/04/2021 17/04/2021  

10/04/2021 17/04/2021  

15/04/2021 17/04/2021  

17/04/2021 17/04/2021  

22/04/2021 08/05/2021 Regência na escola ou na modalidade no qual o acadêmico optou para 
seu campo de estágio com a presença do professor regentes e 
acompanhamento do professor supervisor.  

24/04/2021 08/05/2021  

29/04/2021 08/05/2021  

06/05/2021 08/05/2021  

08/05/2021 08/05/2021  

13/05/2021 15/05/2021 Apresentação dos seminários para socialização das atividades do 
estágio I 

15/05/2021 15/05/2021  

20/05/2021 20/05/2021 Avaliação repositiva 
 

DATA DAS AVALIAÇÕES 

1° AVALIAÇÃO – 08/04/2021 

2° AVALIAÇÃO – 15/05/2021 
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