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EMENTA 

Tendo como pressuposto a formação de área consolidada no Curso de Ciências Sociais 

e a formação teórica e prática consolidada através das disciplinas da modalidade 

licenciatura, observar a rotina da disciplina de Sociologia no currículo da Educação 

Básica, acompanhar o cotidiano de uma escola da rede pública, interagir com o 

professor responsável pela disciplina na Educação Básica, refletir sobre a sua prática e 

planejar atividades didáticas que possam ser usadas no contexto observado. 

 

JUSTIFICATIVA 

A Prática de Ensino, sob a modalidade de Estágio Supervisionado, oferece ao discente a 

oportunidade de iniciar de maneira gradual e planejada o exercício da docência. Trata-se 

de exercício acompanhado, nas escolas conveniadas, por professor regente, e na 

universidade, por professor supervisor. Com esse duplo acompanhamento, que 

pressupõe interação entre universidade e escola, constrói-se o espaço necessário para a 

transposição didática do conteúdo curricular da disciplina de Sociologia. 

 

OBJETIVOS 

- observar a estrutura, funcionamento, recursos e público da escola na qual se realiza o 

estágio; 

- observar a atuação didático-pedagógica do professor regente da classe na qual se 

realiza o estágio; 

- participar das aulas, atuando em atividades de ensino sugeridas e/ou autorizadas pelo 

professor regente; 

- regência de classe, ministrando aulas na classe em que está estagiando; 

- desenvolvimento de atividades extra-classe, que correspondem ao planejamento e 

programação do estário, de acordo com a orientação do professor supervisor; 

- apresentação de relatório final ao professor supervisor, em data marcada previamente, 

contemplando no mínimo: referencial teórico, bibliografia consultada, estratégias, 

descrição e avaliação das atividades específicas do estágio, observações gerais, cópias 

dos materiais utilizados, dos planos de aulas e dos exercícios propostos; 

- alternativamente, o discente pode optar pela elaboração de um trabalho de pesquisa 

tendo como base as suas experiências de estágio e participação nas atividades de ensino. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

- trata-se de disciplina prática, não havendo conteúdo programático prévio; 

- após orientação inicial realizada na universidade, os encontros subsequentes são 

realizados na escola em que se realiza o estágio. 
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