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Curso: Licenciatura em Matemática 

Identificação 

Profa. Dra. Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos 

Código: DEJ30174 

Estágio Supervisionado do Ensino Médio II (Estágio S. E. M. II) 

Pré-requisito: Estágio Supervisionado do Ensino Médio I (Estágio S. E. M. I) 

Turma: 8º período 

 

Créditos: 08 

Carga horária: 160 horas 

Horário: 2ª feiras (19 às 22h40) e 4ª feiras (19 às 22h40) 

Semestre: 1º                           Período: 2018/1 

 

Ementa  

Estágio supervisionado em escola de ensino médio, composto de observação em sala 

de aula, auxílio ao professor titular, regência de sala e outras atividades relacionadas 

(Projeto Pedagógico 2005).  

 

Objetivos 

 Integrar o aluno no meio e nas condições do mercado de trabalho; 

 Exercitar e alicerçar sua didática, frente às dificuldades por ele enfrentadas no 

dia a dia da escola; 

 Dar segurança ao aluno numa sala de aula onde deverá atuar na condição de 

professor; 

 Oportunizar ao aluno condições de exercitar na prática as didáticas estudadas 

no estágio supervisionado fundamental e médio; 

            (Projeto Pedagógico 2005).  

 

Conteúdo Programático 

 

Unidade I – Elaboração dos planos de ensino.  

Escolha dos mecanismos operacionais e técnicas específicas utilizadas no exercício da 

função docente.  

Unidade II – Execução dos planos.  



Atividade docente com supervisão. Aplicação dos conhecimentos teóricos obtidos 

durante o curso de licenciatura em matemática.  

A participação de docência, o aluno estagiário em classe registrará cada hora aula 

realizada em conjunto com o professor titular e as fichas serão assinadas pelo professor 

titular.  

Conforme o PPC do curso de Licenciatura em Matemática o Estágio Supervisionado 

(Regência de Classe):  

 O aluno estagiário leciona e registra suas próprias aulas, indicando o conteúdo 

trabalhado e as formas e maneiras com que este conteúdo foi trabalhado. As 

fichas serão assinadas pela professor ou gestor da Escola.  

 Atividades Relacionadas, de acordo com a Direção da Escola e ou professores, 

o aluno estagiário poderá trabalhar com recuperação de alunos; participar de 

reuniões da Área de Educação na Unidade Escolar, colaborar nos trabalhos 

didáticos, de pesquisas, de estudos, em bibliotecas; preparar aulas, corrigir 

trabalhos, preparar comemorações cívicas, esportivas e qualquer outra atividade 

da escola. Todas as atividades extraclasse, desde que solicitadas, o aluno deverá 

computar como hora/aula em número e quantidade e assinadas pela Direção e 

ou professores da área. 

Unidade III – Elaboração do relatório.  

A elaboração terá orientação da professora que coordena o estágio na UNIR e deverá 

ser encaminhado para conhecimento da escola. 

Unidade IV – Apresentação do relatório. 

Em data previamente agendada, os estagiários deverão apresentar na UNIR seus 

relatórios na forma escrita e oralmente.  

Metodologia  

Escolha de escola(s) para a realização do estágio supervisionado.  

Envio de ofício e visita à(s) escola(s) solicitando autorização e colaboração dos 

docentes e corpo diretivo para acompanhamento do aluno que está fazendo o estágio 

supervisionado de ensino médio.  

Estágio Supervisionado de Ensino Médio 160 horas/aula de estágio supervisionado se 

distribuiu com: 

 20 horas para elaboração das atividades;  

 120 horas/aula regência efetiva da Classe;  



 

 12 horas/aula para atividades relacionadas; 

 04 horas/aula para elaboração do relatório;  

 04 horas/aula para apresentação do relatório na UNIR. 

Atendimento, por agendamento, aos estagiários para sanar dúvidas e orientar no 

planejamento das aulas.  

 

Referências 

Básica  

ALVITE, Maria Mercedes Capelo. Didática e psicologia: crítica ao psicologismo na  

educação . 2ª ed. , Loyola, Sãp Paulo, 1987.  

 

CANDAU, Vera Maria; et alii. A didática em questão. 6ª ed. , Vozes, 1987.  

 

CARVALHO, Irebe de Melo. O processo didático. 4ª ed. Fundação Getúlio Vargas, 

Rio de Janeiro, 1982. 

 

 

Complementar  

HOFFMANN, Jussara. Avaliação mediadora – uma prática em construção da pré-

escola à universidade. Educação e realidade, Porto Alegre, 1993.  

 

PICONEZ, Stela C. B.; et alli. A prática de ensino e estágio supervisionado. Papirus, 

Campinas, 1991.  

 

FRANCO, Luiz Antonio Carvalho. Interação professor – aluno: problemas de 

educação escolar. Cortez, São Paulo, 1986.  

 

HOFFMANN, Jussara. Avaliação mediadora – uma prática em construção da pré-

escola à universidade. Educação e realidade, Porto Alegre, 1993.  

 

PICONEZ, Stela C. B.; et alli. A prática de ensino e estágio supervisionado. Papirus, 

Campinas, 1991.  

 

 

Critérios de Avaliação  

 

Conforme a Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997, que regulamenta 

Sistema de Avaliação do Discente da UNIR, a frequência mínima para aprovação é de 

75% e Média Final deve ser igual ou superior 60 pontos (aprovado). 

 

Em particular ao Estágio Supervisionado a avaliação envolve:  

 A participação e assiduidade com lista de presença assinada pela Supervisão ou 

Direção da escola (10 pontos).  

 Apresentação do relatório de estágio supervisionado (50 pontos).  



 As fichas preenchidas e devidamente assinadas conforme os anexos definidos 

no PPC do curso de Licenciatura em vigor (40 pontos).  

 

Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos 

Professor Responsável  

 

Aprovado pelo Conselho de Departamento em: 

 

 

 
 


