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EMENTA 

Atividade por determinação legal que visa aquisição-reelaboração de competência profissional          
na área de formação, visando capacitar o egresso a trabalhar, em espaços escolares e              
não-escolares, na produção da aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do           
desenvolvimento humano, em diversos níveis do processo educativo. 

OBJETIVOS - PPC 

Objetivo do PPC do Curso de Pedagogia 
Formar os acadêmicos e acadêmicas para das diversas áreas do conhecimento nos Anos Iniciais              
do Ensino Fundamental, através da análise das práticas escolares, da observação in loco e da               
iniciação profissional; acompanhar os acadêmicos e acadêmicas no momento da observação,           
planejamento e desenvolvimento das atividades pedagógicas em sala de aula dos anos iniciais             
do ensino fundamental de moda a: 1) aplicar modos de ensinar diferentes linguagens, Língua              
Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, Educação Física, de forma          
interdisciplinar e adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano, particularmente de           
crianças; 2) relacionar as linguagens dos meios de comunicação aplicadas à educação, nos             
processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de informação e         
comunicação adequadas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas; 
 

COMENTÁRIOS INICIAIS SOBRE AJUSTES NO PLANO DE ENSINO 

 
Observação: Os estágios supervisionados em anos iniciais são retomados em plena pandemia            
de Coronavírus que ataca o planeta e impõe isolamento e distanciamento social, dentre outras              
medidas de proteção à vida. No Brasil, ainda, as desigualdades estruturais foram intensificadas             
pelo quadro político institucional nacional que, não oferecendo mais que o acirramento dos             
desafios à vida, eleva o rol de desafios para a escola pública.  
Este Plano de Ensino mantém sua perspectiva formativa, definida anteriormente a 18 de março              
de 2020, o posicionamento ético e político em favor da vida, em aberto diálogo com as práticas                 
e saberes sociais e culturais ancestrais e tradicionais da Amazônia inscritos nos deslocamentos             



nos corpos. Ao lado disso, os estágios precisam proporcionar que as estagiárias e estagiários              
experienciem, dentre outros fazeres da docência, aquele de selecionar, organizar e implementar            
métodos, mas principalmente, processos formativos a se movimentarem nas salas de aula com             
as crianças.  
Sem perder seu sentido, os estágios em anos iniciais, responderão ao desafio de movimentar os               
processos formativos sem atividades diretamente desenvolvidas no chão da escola, mas no            
registro do ensino remoto. Estas são as condições que as professoras e os professores têm               
enfrentado. Quais questões sobre o fazer docente e a desigualdade social os professores e              
professoras estão formulando neste momento nas escolas de Porto Velho? Quais foram os             
limites detectados em termos do que a escola é capaz de produzir ? Identificaram a necessidade                
de saberes outros a serem incorporados nos saberes docentes? Quais foram a soluções             
encontradas pela professora e pelo professor no processo de ensino remoto em contexto de              
pandemia? 
A perspectiva da proposta é dialógica. Abarcará o momento e encontrará um caminho viável              
em que as escolas-campo, suas professoras e professores e as crianças, e do mesmo modo os                
estagiários e as estagiárias e a supervisora permaneçam ativos, vivos e aprendendo. A             
construção dos saberes docentes de modo colaborativo com as professoras e professores, será             
atravessada pela que lhe deem aporte sobre o lugar da docência. 

PROGRAMA DE ENSINO 

 
Objetivo Geral: 
Através do desenvolvimento de Planos de Trabalho em escola pública em área urbana e/ou              
rural/ribeirinha oportunizar ao licenciando e à licencianda em Pedagogia a compreensão das            
condições, interferências, problemas e processos criativos que afetam o ensinar em turmas de             
anos iniciais do Ensino Fundamental no contexto inédito de Pandemia de Coronavírus 
 
 
 
Objetivos específicos  

 
- Elaborar plano de trabalho pedagógico transversal dirigido a uma turma de anos iniciais             

do ensino fundamental de 1o ao 5o anos e analisar os processos e movimentos dos               
atores envolvidos  

- Apresentar as reflexões críticas sobre as condições da docência e do aprendizado nas              
escolas a partir da vivência no trabalho de campo em contexto de pandemia 
 

 
 
 
Grupos para orientação de estágio 
 
 
observações: 

- Instrução geral  
a estagiária e o estagiário deverão entregar o Plano de Ensino (antes da sua execução) e do                  

Relatório Final para a professora ou professor de educação básica  
A carga horária de estágio será considerada cumprida quando o estagiário e estagiária finalizar              
a entrega da documentação, e o seminário  última ação do cronograma 
  
 
Trabalhos  



- Planos de ensino, execução e Relatório postado na Sala Virtual 
-Apresentação no Seminário de Estágios 
-Presença ao longo de todo Seminário de Estágios 
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documentário - Meninos de Palavra/ CENPEC 
https://www.youtube.com/watch?v=jYTjzYpgoik 
 
documentário de aula com a professora de história 
https://www.youtube.com/watch?v=RxLFmwmUbdc 
 
palestra sobre ensino de história e geografia  
https://www.youtube.com/watch?v=RwcxoMEb8TE 
 
documentário de aula matemática - professora de Ariquemes 
https://www.youtube.com/watch?v=WF4QaqwXUQM 
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