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EMENTA 
Sob supervisão de um Professor de Sociologia do Ensino Médio, observar, de maneira 
teoricamente determinada e metodologicamente organizada, a rotina escolar e o trabalho 
realizado em sala de aula. 
 
JUSTIFICATIVA 
Dada a representação generalizada da escola e da educação como espaços de negação, a 
atividade de observação visa proporcionar ao aluno a percepção de que a formação do 
futuro professor se realiza através de uma articulação entre Ensino Superior e Ensino 
Básico. Nesse sentido, observar pressupõe reconhecer-se como um sujeito que se 
constitui enquanto participa da constituição do espaço da escola e da educação. 
 
OBJETIVOS 
- escolher uma escola da rede pública de ensino para realizar a atividade de observação; 
- estabelecer os contatos formais com a direção da escola e com a sua equipe 
pedagógica; 
- acompanhar a rotina de aulas do professor de Sociologia; 
- observar a escola (trabalhar a escola como espaço de observação etnográfica); 
- elaborar relatório de observação; 
- esboçar estratégias de intervenção a serem executadas no ambiente escolar (não apenas 
na sala de aula). 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Por se tratar de disciplina de caráter teórico e prático, a rotina das aulas será 
estabelecida em função das observações a serem feitas pelos alunos. 
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