
 

 

CURSO: Licenciatura em Matemática                                                           

DISCIPLINA: Estágio Supervisionado I 

MODALIDADE: Presencial                                                                        

CÓDIGO: ESTG 01 

PROFESSOR(A): Marines Dias Gonçalves e Marizoli Regueira Schneider 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 aulas – 3 horas 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 80 aulas - 60 horas 

SEMESTRE/ANO: 1°/2014                                                             

SEMESTRE DO CURSO: 5º
 

  

I EMENTA 

Estudo e análise de escolas e turmas das séries finais do ensino fundamental, do projeto 

pedagógico da escola de ensino fundamental e do plano de ensino de matemática das séries finais 

do ensino fundamental. Elaboração do pré-projeto de docência para as séries finais do ensino 

fundamental (Socialização do Estágio I). 

 

 

II OBJETIVO GERAL 

 

Analisar de modo reflexivo aspectos do funcionamento da escola, da prática pedagógica e das 

relações presentes no espaço educativo, por meio de observação do contexto sociocultural da 

escola, de atividades pedagógicas em aulas de matemática do ensino fundamental – séries finais. 

 

  

III OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1- Apresentar e discutir o regulamento de estágio do IFC-Câmpus Rio do Sul e aspectos da 

legislação pertinente. 

2- Refletir acerca de aspectos éticos e de responsabilidade social do estágio. 

3- Retomar aspectos teóricos que fundamentarão a reflexão sobre a observação a ser realizada. 

4- Compreender o contexto histórico-pedagógico da unidade de ensino a ser observada. 

5- Analisar as condições físicas e materiais da unidade de ensino a ser observada. 

6- Perceber características básicas do corpo técnico, administrativo e docente da unidade de 

ensino a ser observada. 

7- Realizar estudo etnográfico da dinâmica do cotidiano escolar da unidade de ensino a ser 

observada. 

8- Analisar o Projeto Pedagógico da unidade de ensino a ser observada. 

9- Observar e discutir a caracterização do professor da turma, o planejamento das aulas e a 

caracterização de turmas das séries finais do ensino fundamental, na unidade de ensino 

concedente. 

 



10- Socializar Estágio Supervisionado I. 

11- Elaborar o relatório de Estágio Supervisionado I e o pré-projeto do Estágio Supervisionado 

II. 

IV CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA AULA - UNIDADES, PROCEDIMENTOS DE 

ENSINO 

Unidades Conteúdos 
Carga-horária 

e datas 

Procedimentos 

de 

ensino/estratégi

as
1
 

I 

- Apresentação e discussão do regulamento de 

estágio do IFC-Rio do Sul e aspectos da legislação 

pertinente. 

- Reflexão de aspectos éticos e de 

responsabilidade social do estágio.  

- Aspectos teóricos para reflexão sobre a 

observação a ser realizada. 

- Conhecimento das escolas conveniadas, roteiro 

de observação, fichas de acompanhamento 

(professor da disciplina de estágio I, supervisor), 

termo de compromisso (estagiário/IFC/Instituição 

concedente), carta de apresentação do estagiário 

na unidade concedente de estágio. 

20aulas 

15h 

Datas:  

fev: 12, 19, 26; 

mar: 05 e 12 

AED/LO/PB/

V 

II 

Contexto histórico-pedagógico de uma Unidade 

de Ensino a ser observada. 

- apresentação do estagiário na unidade de ensino 

concedente; 

- contextualização dos diversos momentos 

históricos da unidade de ensino concedente: 

teorias/concepções de aprendizagem, ensino, 

educação, escola, avaliação. 

- condições físicas, materiais e humanas da 

unidade de ensino concedente. 

- estudo etnográfico da dinâmica do cotidiano 

escolar. 

- Leitura e análise do Projeto Pedagógico da 

unidade de ensino concedente. 

12 aulas 

9h 

Datas:  

mar: 19, 26; 

abr: 02 

 

OAR 

III 

Caracterização didático pedagógico e discente: 

- O professor de turmas das séries finais do ensino 

fundamental, na unidade de ensino concedente; 

- Planejamento das aulas para séries finais do 

ensino fundamental, na unidade de ensino 

concedente (metodologia, recursos didáticos 

pedagógicos, avaliação); 

- Caracterização de turma das séries finais do 

ensino fundamental, na unidade de ensino 

16aulas 

12h 

Datas: 

abr: 09, 16, 23 e 30 

 

 

OAR 

                                                           
 



concedente. 

IV 

 

 

Elaboração do relatório de Estágio 

Supervisionado I; 

16aulas 

12h 

Datas:  

mai: 07, 14, 21 e 28 

ETE 

V 

 

 

Elaboração do pré-projeto de Estágio 

Supervisionado II. 

8 aulas 

6h 

Datas:  

jun: 04 e 11 

 

VI 

 

Socialização do Estágio Supervisionado I. 

8 aulas 

6h 

Datas:  

jun: 18 e 25  

 

Legenda: AED (Aulas expositivas e dialogada); LO (Leituras orientadas); PB (Pesquisas 

bibliográficas);  ; AT (Apresentação de trabalhos; (OAR)Observação, análise e reflexão; 

V(vídeos); (ETE) Elaboração de Trabalho Escrito. 

Outras estratégias 

pedagógicas:  

TG - Trabalho em Grupo 

Vídeos 

V VIAGENS TÉCNICAS: Não há previsão de viagens técnicas. 

VI AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

Tendo por base os saberes prévios dos estudantes e a capacidade de novas 

aprendizagens/conceitos, o processo de ensino aprendizagem ocorrerá por meio da mediação 

pedagógica, entre os que demonstram saber e o que se faz necessário saber na disciplina e o 

exercício da docência. Dessa forma, o acadêmico será considerado aprovado se, durante o 

processo de desenvolvimento das atividades individuais e/ou grupais (em classe e/ou extra-

classe) demonstrar capacidade de significar e re-significar os conceitos relacionados ao tema 

abordado e conseguir estabelecer relações com novas situações cotidianas e, apresentando 

atividades de avaliação propostas conforme o contrato didático e por meio da reflexão e análise. 

 

Conteúdos 

Domínio conceitual dos tópicos centrais. 

Capacidade de estabelecer relação e comparação entre as contribuições teóricas 

adquiridas na disciplina do curso e o contexto de observação do estágio 

Supervisionado I. 

Atitudes 

Compromisso, cooperação, capacidade de trabalho em grupo, solidariedade, 

assiduidade, pontualidade, responsabilidade, criticidade, socialização de 

atividades. 

Habilidades Leitura, escrita, oralidade, capacidade de síntese, análise, reflexão e interpretação. 

Formas de 

Avaliação 

Avaliação 1- Entrega do relatório de Estágio Supervisionado I: 

 Data limite para entrega do relatório de Estágio Supervisionado I pelos 

acadêmicos para a revisão final pelas professoras:  04 de junho. 

 Data limite para entrega do relatório de Estágio Supervisionado I pelas 

professoras da revisão final dos acadêmicos: 11de junho. 



 Data da entrega pelos acadêmicos do Relatório de Estágio I concluído: 25 

de junho). 

Avaliação 2 – Socialização do Estágio Supervisionado I - Presencial - 

obrigatório. 

Avaliação 3 – Avaliação conforme ficha de acompanhamento do Supervisor da 

Unidade Escolar Concedente de Estágio Supervisionado I (esta ficha deverá ser 

escaneada e colocada nos anexos do Relatório do Estágio I. 

Avaliação 4 – Entrega do pré-projeto do Estágio Supervisionado II (data de 

entrega: 25 de junho).  

Datas 

Previstas  

As datas para o cumprimento e entrega das atividades de avaliações estão listadas 

acima.   
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