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PROGRAMA DE DISCIPLINA
Curso: Pedagogia
Ano:
Período: 8º Período
Disciplina: Estágio VII

Aulas Teóricas: 10 h
Aulas Práticas: 50 H
Carga Horária: 60 h
Docente:

EMENTA DA DISCIPLINA
Conhecer o PPP_Projeto Político Pedagógico e observar a organização de uma escola de Ensino
Fundamental-Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio. Verificar a implantação e prática da gestão
democrática na escola na perspectiva pedagógica. Conhecer o trabalho e o cotidiano do pedagogo
escolar. Reconhecer a existência e como estão organizadas as Instâncias Colegiadas no ambiente escolar:
Conselho de Classe e Grêmio Estudantil. Identificação das políticas de acesso e permanência na escola
pelos alunos. Compreender a proposta de formação continuada de professores. Identificar ações
desenvolvidas nas escolas contra a violência. Discutir os resultados em Seminário Integrador no final do
semestre. Comprovar a realização do estágio conforme documentos obrigatórios da IES. Ministrar
intervenções pedagógicas: uma com professores, uma com pais/responsáveis e uma com alunos.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA NO CURSO
Objetivos Gerais:
 Identificar e compreender a importância do PPP-Projeto Político Pedagógico para a
concretização da proposta pedagógica e de gestão democrática da escola.
 Conhecer o trabalho do Pedagogo Escolar em seu cotidiano.
 Conhecer a Política de Formação Continuada de professores.
 Conhecer os Programas de Combate à Evasão e abandono escolar.
 Identificar as atribuições do Pedagogo Escolar na escola de Anos Iniciais, de Anos Finais e
Ensino Médio.
 Conhecer o trabalho do Pedagogo Escolar junto às Instâncias Colegiadas: Conselho de Classe e
Grêmio Estudantil.
 Identificar as práticas de gestão democrática colegiada no ambiente escolar.
 Compreender a importância do estágio na formação do pedagogo.
Objetivos Específicos:





Utilizar o Manual de Estágio da instituição.
Analisar a prática da gestão democrática encontrada no campo de estágio na perspectiva
pedagógica.
Identificar práticas de formação continuada de professores.
Participar de um Conselho de Classe.







Participar de uma reunião ou atividade promovida pelo Grêmio Estudantil
Identificar a legislação que fundamenta o trabalho do pedagogo escolar.
Planejar e realizar as intervenções pedagógicas na escola: uma com professores, uma com
pais/responsáveis e uma com alunos. Cada uma de no mínimo 1 h/aula de realização.
Elaborar Relatório de Estágio.
Comprovar a realização do estágio conforme documentos obrigatórios da IES.
TEMAS DE ESTUDO











O estágio como base de reflexão a partir da práxis docente.
Princípios norteadores da gestão colegiada democrática através do Conselho de Classe, Reunião
Pedagógica e Grêmio Estudantil (Ensino Fundamental-Anos Finais e Ensino Médio) no exercício da
função do Pedagogo Escolar.
Formação Continuada de professores através da reunião pedagógica.
Reunião Pedagógica: tipos, objetivos, metodologia, temas, avaliação e bibliografia.
Incivilidade e Bullying: geradores de conflitos e tratamento destas questões pela escola com os
alunos e pais/responsáveis.
Planejamento: da escola, do pedagogo, do professor.
A legislação utilizada no trabalho do pedagogo escolar: LDB (direito e dever de educar),
Regimento Escolar (atribuições, direitos e deveres), ECA-Estatuto da Criança e do Adolescente:
atos infracionais, SAREH, negligência familiar, direitos e deveres da criança e do adolescente.
Apresentação em dupla de uma atividade utilizando LIBRAS: com planejamento e articulada à
disciplina desenvolvida no semestre.
Intervenção pedagógica: características, planejamento, delimitação de temas, bibliografia,
dinâmicas e avaliação.

FORMAS DE AVALIAÇÃO
A avaliação dos estudos de fundamentação se dará por meio de postagem de textos e fórum de discussão. O estágio
acontecerá no decorrer dos dois bimestres; as atividades teóricas terão nota atribuída de 10,0 a 50,0 pontos em
cada bimestre.
As atividades práticas: elaboração e postagem do relatório do estágio conforme orientações no valor de 40,0 pontos
e Seminário presencial obrigatório, no valor de 10,0 pontos: apresentação verbal das conclusões obtidas no campo
de estágio, entrega dos documentos que comprovam a realização do estágio: 1 cópia do TCE-Termo de
Compromisso de Estágio, Carta de Aceite, Ficha de Frequência e Avaliação do estagiário (preenchidas, assinadas e
com carimbo da escola na qual o estágio foi realizado).
Para aprovação, o acadêmico deve obter média final igual ou superior a 6,0 no final do semestre.

METODOLOGIA
A disciplina será desenvolvida pelo Campus Virtual da FATEB.
As atividades encerram no final do semestre com a realização do Seminário, com presença obrigatória por
parte dos acadêmicos.
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