
 

 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR 

NÚCLEO DE SAÚDE - NUSAU 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - DEF 

 
 

PLANO DE CURSO 
 

ACOMPANHAMENTO ESPECIAL DO LUCIANO SILVA DE SOUZA 
 

DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

ANO E SEMESTRE LETIVO: 2021/1 

CREDITOS : 06 CÓDIGO: DAE00168 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 40 HRS 

CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 80 HRS 

PROFESSOR: ANGELIETE GARCEZ MILITÃO 
 

 

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 II também precisou se ajustar a nova situação, 

permitindo a atuação dos estagiários de forma presencial ou de maneira remota, através das 

plataformas da educação, de aplicativos de celular como o WhatSapp, etc.  

 

 

EMENTA 

Estagio supervisionado e objetivos do estágio. Estudo do estágio como atividade teórico-prático e 
orientação didático-pedagógico especifico para o processo ensino-aprendizagem da Educação 
Física na educação fundamental do 1º ao 5º ano. Aplicação do conhecimento acadêmico, 
buscando adequar sua prática pedagógica aos conhecimentos do curso de Educação Física 
Licenciatura, atuando com observação participativa e regência. Metodologias no ensino da 
Educação Física, planejamento e avaliação. 
           

 

OBJETIVOS 

 

Preparar futuros profissionais consciente, reflexivos e investigadores, através de ações teóricas e 
práticas desenvolvida em seu campo de atuação escolar. Promover ações pedagógicas no 
contexto da Educação Física no que se refere a elaboração do planejamento, observação, co-
atuação e atuação no Ensino Fundamental do 1 ao 5º ano. Oportunizar ao estagiário acadêmico a 
aplicação de conhecimentos e habilidades relacionadas à aprendizagem escolar. Desenvolver a 
convivência com aplicação prática dos princípios fundamentais da Educação Física e enriquecê-
las através da aplicação prática da docência supervisionada. 
 

 

 

 

 



 
CONTEÚDO 

 
 

Plataforma Virtual da Educação  
Estágio supervisionado em época de pandemia 
Organização do trabalho pedagógico, propostas e possibilidades do estágio curricular no espaço 
escolar. 
Planejamento e categorias básicas da Didática: objetivos, conteúdos, metodologia, avaliação, 
plano de aula, execução e avaliação do planejamento das atividades realizadas no Ens. 
Fundamental I. 
Observação do cotidiano escolar: levantamento de informações que contemplem a dimensão 
pedagógica; análise dos dados levantados à luz dos referenciais teóricos; e das salas de aulas 
no Ensino Fundamental I. 
Participação nas atividades da sala de aula, inclusive no planejamento das aulas 
Regência no ensino fundamental I 
 
 

 
METODOLOGIA 

 
Aulas expositiva dialogal com professor supervisor, o qual utilizar-se-á de leitura prévia do aluno; 
para posterior debate dos temas abordados em aula;  
Realização de observação, participação e regência, 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 e  relatório final 
Discussões sobre a prática de ensino, alternando aulas em sala com a prática no campo do 
estágio. 
Os recursos utilizados são: Celular, Plataforma Educacional Virtual, Google Meet, PowerPoint, 
Vídeo, além de outros, segundo as necessidades e disponibilidades do momento. 
 
 

 
AVALIAÇÃO 

 
Serão consideradas os seguintes itens:  
 
I – Participação e desempenho das atividades nas aulas teóricas junto com o professor 
supervisor; 
II - Cumprimento e desempenho das atividades referentes a observação, participação e regência 
no ensino fundamental I, e entrega da ficha de registro da frequência, planos de aulas da 
regência, relatório diário e final; 
 
A avaliação foi dividida em duas notas 
 
Primeira avaliação é referente as atividades das aulas teóricas,  
Segunda avaliação é reverente entrega da ficha de frequência, relatório diário, planos de aulas 
e do relatório final das atividades realizadas no estágio II 
 
 

CRONOGRAMA DE AULAS 

Inicio Fim Descrição 

09/02/2021 09/02/2021 Apresentação da disciplina (funcionamento e regras gerais) e da 
professora regente da escola.  

12/02/2021 12/02/2021 Participação da Jornada Pedagógica Municipal 2021, palestra 
“Plataforma virtual da educação”. 



19/02/2021 19/02/2021 Aula teóricas com debate de texto e entrega dos documentos e 
orientações para o campo de estágio. 

23/02/2021 26/02/2021 Organização do trabalho pedagógico, propostas e possibilidades do 
estágio curricular no espaço escolar. 

26/02/2021 26/02/2021  

02/03/2021 19/03/2021 Observação online das atividades da professora regente e dos alunos 
do ensino fundamental I 

05/03/2021 19/03/2021  

09/03/2021 19/03/2021  

12/03/2021 19/03/2021  

16/03/2021 19/03/2021  

19/03/2021 19/03/2021  

23/03/2021 09/04/2021 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 preparação do professor. 

26/03/2021 09/04/2021  

30/03/2021 09/04/2021  

02/04/2021 09/04/2021  

06/04/2021 09/04/2021  

09/04/2021 09/04/2021  

13/04/2021 30/04/2021 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 

16/04/2021 30/04/2021 .  

20/04/2021 30/04/2021  

23/04/2021 30/04/2021  

27/04/2021 30/04/2021  

30/04/2021 30/04/2021  

04/05/2021 04/05/2021 Relatório final 

07/05/2021 20/05/2021 Avaliação repositiva 
 

DATA DAS AVALIAÇÕES 

1° AVALIAÇÃO – 23/03/2021 

2° AVALIAÇÃO – 04/05/2021 
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