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ANO/SEMESTRE 2013-02           Carga horária: 80horas 

 

EMENTA 

 

Apresentar ao aluno a realidade social do estágio como uma disciplina curricular, 

compreendida como: num primeiro momento para o estudo teórico do ensino de história nos 

espaços escolares, num segundo momento, criar condições para que o aluno-estagiário possa 

problematizar o ensino de história no contexto escolar através da pesquisa educacional. 

 

OBJETIVOS GERAIS  

 

  

- Conhecer os fundamentos e princípios do Estágio Curricular Supervisionado como uma 

disciplina curricular que favorece a atividade de diálogo crítico com a realidade, por meio do 

ensino, pesquisa e extensão; 

 

- Contribuir para a formação acadêmica do aluno, assim como de seu aperfeiçoamento 

pedagógico, cultural, social, técnico e científico, com vistas a uma plena preparação para o 

exercício da profissão de professor-historiador;    

 

- Conceber e problematizar o ensino de história, por meio da pesquisa educacional e  para 

além da forma e do conteúdo, articulando a produção do conhecimento com o contexto 

escolar.  
 

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Iniciar o discente-estagiário na profissão de professor-historiador, conforme proposto no 

Projeto de Estágio Curricular da Faculdade de História da UFG e em consonância com os 

Projetos Pedagógicos das Escolas Cooperadoras.   

 



- Produzir projetos de ensino no âmbito das linhas de pesquisa a que se propõe o Projeto de 

Estágio Curricular em História (PECs) tendo em vista seu ajustamento à realidade social das 

escolas cooperadoras, bem como seu retorno contributivo para a formação do professor-

historiador. 

 

-  Desenvolver procedimentos de ensino, a partir da pesquisa e reflexão crítica da realidade 

escolar, que contemplem os temas transversais e/ou questões e demandas advindas da própria 

comunidade escolar, bem como de determinações indicadas nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, especialmente nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana; 

 

- Identificar e conhecer procedimentos diversos que compõem o sistema de ensino –  assim 

como técnicas coadjuvantes, correspondentes ou basais – para sua aplicação ou 

desenvolvimento tais como: planos de aula, planos de curso, projetos de ensino/pesquisa, 

projetos políticos pedagógicos, etc..  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

A Disciplina Estágio Supervisionado I compreenderá dois momentos concomitantes (teórico e prático) em dois 

espaços diferenciados, porém articulados, conforme disposto no Projeto de Estágio Curricular Supervisionado 

da Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás:   

 

Na Faculdade de História:  

 

40 horas  

 

- Conhecimento de Resoluções Nacionais sobre Estágio, do Regulamento de Estágio do Curso de Licenciatura 

Plena de História do Projeto de Estágio Curricular Supervisionado (PECs) e de normas complementares 

regulamentadoras do Estágio Curricular Supervisionado;  

 

-  Orientações e discussões relacionadas ao ensino de história e à elaboração do projeto de estágio;  

 

20 horas  

 

- Conhecimento e Análise do Projeto Político Pedagógico da Escola Cooperadora 

-  Análise de livros didáticos atuais e utilizados pelas escolas cooperadoras, bem como da dinâmica legal de 

escolha para a utilização dos mesmos. 

 

Na Escola Cooperadora:  

 

20 h  

 

Avaliação diagnóstica: observar, registrar, diagnosticar e caracterizar a escola campo (Projeto Político 

Pedagógico, o conteúdo específico, organização do trabalho escolar (planos de curso, avaliações, recuperações, 

etc.) para a elaboração do projeto de pesquisa.  

  

 Carga Horária da Disciplina 40+20+20 = 80 horas  

        

 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGIA 

 

A disciplina Estágio Supervisionado I marca o início das atividades por parte do (a) discente 

no  Estágio Curricular Supervisionado.  As atividades propostas poderão ser desenvolvidas a 

partir de: Pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, entrevistas, relatórios, observações do 

cotidiano escolar, conforme regimentado no PECs, com vistas à produção do Projeto de 

pesquisa em ensino de história. Nesses termos, o projeto de ensino produzido pelo discente 

deve refletir “as demandas, indagações e dúvidas apresentadas pelos grupos discentes-

estagiários e/ou solicitada pela escola cooperadora – mediante as linhas de pesquisas adotadas 

pelos docentes orientadores do Estágio Curricular Supervisionado da Faculdade de História” 

PECs, 2009, p.10). Na forma, adotar-se-á  estratégias pedagógicas que possibilitem ao aluno 

estagiário produzir um projeto de pesquisa/ensino, planejar aulas e produzir atividades/ 

produtos de ensino,  dentre outras. Nesse aspecto, serão considerados como estratégias:  

leitura e conhecimento das correntes teóricas que versam sobre tema de Didática e Prática de 

Ensino em história, as Diretrizes curriculares e pareceres, aulas expositivas, dialogadas e 

interativas, seminários, trabalhos em grupo, estudos de caso, iconografias, música, arte 

visuais e cênicas, discussão de vídeos documentários e filmes.  No contéudo, respeitar-se os 

temas e a programação da Escola colaboradora e sugerir-se-á ênfase no ensino de história da 

África e dos afro-descendentes, conforme Diretrizes curriculares nacionais de educação para 

as relações étnico-raciais.  

 

 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação ocorrerá de forma presencial e continuada.  Utilizar-se-á diversos instrumentos, 

considerando a dimensão social e de área de curso do aluno, assim como a proposta 

metodológica e técnica de cada atividade. No cômpito das atividades, ao final de cada 

unidade, serão somadas as atividades avaliativas para atribuição de um conceito/nota. A 

mesma regra será seguida para a avaliação final. 
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