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Currículo

Currículo Componente Curricular

Componente CurricularCurso
PRÉ-REQUISITOS

Curso
PRÉ-REQUISITO PARA

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

O contato com a realidade escolar no Estágio Curricular I contribuirá na formação do licenciado a partir da constatação da realidade com a
intenção de colaborar na organização do trabalho pedagógico dos alunos estagiários em suas regências dos Estágios Curriculares subsequentes

EMENTA*

Conhecimento das atividades pedagógicas: planejamento, metodologia, conteúdos, objetivos e avaliação. Análise, observação e co-participação no
ensino da educação física nos níveis de educação: infantil, fundamental e médio.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

1. Formação de professores e o estágio
2. Organização do trabalho pedagógico na escola básica
3. Pedagogia Histórico-Crítica e Abordagem Crítico Superadora
4. Experiências didático-pedagógicas na Educação Física.

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

Os alunos deverão ao final da disciplina reconhecer as problemáticas da pratica pedagógica e apresentar contribuições teórica-metodológica para
que professor de Educação Física da rede básica e apresentar a capacidade argumentativa cientifica sobre a realidade educacional e as
interferências na escola pública

OBJETIVO GERAL

1.Entender a importância do Estágio no curso de formação de professores e sua relação com a escola básica
2.Capacidade de tratar das problemáticas da prática pedagógica – trato com o conhecimento, organização do trabalho pedagógico - no ensino
básico.
3. Compreender a escola – Constatar, organizar, sistematizar, analisar e explicar os dados da realidade educacional tendo como bases as teorias
criticas: a pedagogia histórico-crítica e a abordagem critico superadora. No sentido de favorecer o debate acerca da função social da educação/
escola/educação física.
4. Identificar e propor possibilidades de alterar a organização do trabalho pedagógico da escola
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Apreender o histórico do estagio nos cursos de licenciatura e a possibilidade de tratar o estagio no curso de formação de professores
2. Perceber as mediações entre a politica educacional e a pratica pedagógica a partir de resoluções e diretrizes
3. Apropriar das categorias do trabalho pedagógico: teoria educacional, teoria pedagógica, conteúdo-forma, objetivo-avaliação
4. identificar as abordagens da educação na pratica pedagógica do professor de educação física da escola publica
5. Apontar possibilidades de trato com o conhecimento educação física na escola publica nos níveis de infantil, fundamental e médio

METODOLOGIA

Método:
1. Prática social - aproximação do aluno a realidade escolar,
2. Problematização – debater as problemáticas significativas no campo da realidade educacional e apontar as possibilidades a serem realizados
para a compreensão do trabalho pedagógico;
3. Instrumentalização – Acesso ao conhecimento: leituras, resumos, vídeos didáticos discussões de textos, entre outros;
4. Catarse - realização das primeiras sínteses acerca do conteúdo da disciplina;
5. Retorno à prática social – execução do acompanhamento no trabalho pedagógico;
Serão utilizados como procedimentos metodológicos: exposição verbal; vivências; leituras orientadas; debates em grande grupo; visitas em
escolas públicas.
Utilização de computador, data-show, retro-projetor, quadro e pincel

AVALIAÇÃO

A avaliação será continua e processual, subsidiada a partir de quatro (4) categorias: os objetivos foram alcançados plenamente (10,0); os
objetivos foram alcançados (9,5 a 7,0); os objetivos foram alcançados parcialmente (6,5 a 0,5) e os objetivos não foram alcançados (0,0). Os
alunos deverão participar nas aulas e ter frequência assídua, seguindo a normatização institucional da Uefs. Teremos três notas: 1) avaliação
escrita; 2) Seminário; 3) Apresentação e entrega do relatório final da disciplina Estágio Curricular em formato digital, assinado, com data e em
PDF com todos os documentos solicitados.
No Seminario os alunos deverão apresentar domínio do conteúdo, apresentação didática do da abordagem critico-superadora e trazer elementos
da abordagem para o debate

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Os alunos terão a carga horária semanal de 7 horas para atividades de campo na escola pública e para a realização de aulas expositivas,
avaliações, seminários e orientações de relatórios.
1. Formação de professores e o estágio:  6h
2. Organização do trabalho pedagógico na escola básica: 6h
3. Pedagogia Histórico-Crítica e Abordagem Crítico Superadora: 6h
4. Experiências didático-pedagógicas na Educação Física: 6h
Campo de estagio: 70
Seminários: 4 horas
Avaliação escrita: 2 horas

BIBLIOGRAFIA BÁSICA*

COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino de Educação Física. SP: Cortez Autores, Associados.
1992.
DARIDO, Suraya Cristina & RANGEL, Irene Conceição Andrade (cord.). Educação Física na escola:
Implicações para a pratica pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
FREITAS, Helena de. O trabalho como princípio articulador na prática de ensino e nos estágios.
Campinas, SP: Papirus, 1996.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ANJOS. Ricardo Eleutério dos. A Periodização do Desenvolvimento Psicológico na Infância:
Contribuições Da Psicologia Histórico-Cultural Para A Educação Escolar. Revista Conexão. Ver em:
http://www.aems.edu.br/conexao/edicaoanterior/Sumario/2012/downloads/2012/humanas/A%20PERIODIZA%C3
%87%C3%83O%20DO%20DESENVOLVIMENTO%20PSICOL%C3%93GICO%20NA%20INF%C3%82NCIA.pdf
FACCI. Marilda G. D. A Periodização do Desenvolvimento Psicológico Individual na Perspectiva de Leontiev, Elkonin e Vigostski. Cad. Cedes,
Campinas, vol. 24, n. 62, p. 64-81, abril 2004 65. Disponível em http://www.cedes.unicamp.br
FREITAS, Luiz C. Crítica da organização do trabalho pedagógico e da didática. Campinas: Papirus, 1995.
MARSIGLIA, Ana Carolina. Fundamentos da pedagogia histórico-critica. Pagina 2-34 in. A prática pedagógica histórico-critica na educação infantil e
fundamental. Autores associados, campinas - são Paulo
RODRIGUES, Raquel C. F. Prática de Ensino/Estágio Curricular e Suas Relações com a Organização Do Trabalho Pedagógico das Escolas:
Possibilidades com o Trato do Conhecimento. XVI ENDIPE - Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino - UNICAMP - Campinas –
2012.Junqueira&Marin Editores Livro 1 - p.004107
____________. O Estágio Supervisionado no curso de Educação Física da UEFS: Realidade e possibilidades. Dissertação de Mestrado na
Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia – Faced/Ufba, Salvador. 2007.
SILVA. Arlete Vieira da. Estágio curricular supervisionado no curso de licenciatura: momentos de vivência da profissão professor nas escolas de
educação básica.
http://www.espacoacademico.com.br/073/73silva.htm
VIDEO: MUITO ALÉM DO PESO. Filme didático sobre a obesidade
***Livro didático da Paraíba. Disponível em http://lepelparaiba.blogspot.com.br/p/down.html
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