
 

FACULDADE EDUCACIONAL ARAUCÁRIA 

CURSO DE PEDAGOGIA 

PORTARIA NORMATIVA 3, de 18 de fevereiro de 2010. 

 
Institui as orientações e as atividades 
aprovadas para a realização da carga 
horária de Estágio Supervisionado 
para o curso de Pedagogia. 

 
 

A Coordenação do Curso de Pedagogia, no uso de suas atribuições 

institucionais, aprova: 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

O Estágio Supervisionado no Curso de Pedagogia visa a formação 

profissional do futuro pedagogo, proporcionando-lhe oportunidades de 

pesquisar, vivenciar, exercer e aperfeiçoar, em situações reais de trabalho, o 

embasamento teórico metodológico articulando os eixos fundamentais de sua 

formação: docência, pesquisa e gestão. 

No Curso de Pedagogia da Faculdade Educacional de Araucária – 

FACEAR, o Estágio Supervisionado curricular está previsto na grade curricular 

do curso a partir do 5º período, entretanto, antes de ser uma atividade 

curricular é um ato educativo assumido pela faculdade com o intuito de 

proporcionar a integração do aluno, futuro pedagogo, com o ambiente 

educacional. Nesse contexto, desde o 1º período do Curso o aluno é 

incentivado a refletir sistematicamente sobre a realidade educacional, 

desenvolvendo atitudes investigativas de observação, levantamento de dados, 

análise e reflexão crítica, visando a intervenção didático-pedagógica em 

situações problema, por meio de projetos desenvolvidos nas disciplinas do 



Curso, o que constitui o Estágio Supervisionado como eixo norteador na 

estrutura curricular. 

O Estágio Supervisionado por definição remete aos conceitos da prática 

como aquisição de experiência, ou seja, é na ação, na vivência do cotidiano 

que o conhecimento da experiência do fazer pedagógico assume significado. 

Segundo Parecer do Conselho Nacional de Educação, é:  

o tempo de aprendizagem que, através de um período de 
permanência, alguém se demora em algum lugar ou ofício para 
aprender a prática do mesmo e depois poder exercer uma profissão 
ou ofício. Supõe uma relação pedagógica entre alguém que já é um 
profissional reconhecido em um ambiente institucional de trabalho e 
um aluno estagiário (CNE/CP 28/2001).  
 

O Estágio Supervisionado curricular é o conjunto das atividades de 

aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela 

participação em situação real de vida e trabalho de seu meio, sob a 

responsabilidade e coordenação da instituição de ensino.  

 
 

DIMENSÃO LEGAL  

 

Após a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 

9394/96, o Estágio no curso de Pedagogia torna-se um componente curricular 

obrigatório, cabendo ao Conselho Nacional de Educação ( CNE ) definir as 

diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da Educação 

Básica, em nível superior do curso de licenciatura e de graduação plena. 

 No artigo 3º das Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia, 

resolução CNP/CP nº 1 de 15 de Maio de 2006 ressalta-se que o estudante de 

Pedagogia trabalhará com repertório de informações e de habilidades 

compostas por conhecimentos teóricos e práticos, cuja consolidação será 

proporcionada no exercício da  profissão.E ainda, no decorrer do documento, 

observa-se a menção de atividades práticas, de modo a propiciar a vivências, 

nas diferentes áreas do campo educacional, assegurando aprofundamentos e 

diversificação de estudos, experiências e utilização de recursos pedagógicos. 

De acordo com a LEI nº 11.788, de 25/09/2008, o objetivo principal do 

estágio, é o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 

contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a 

vida cidadã e para o trabalho, através de um ato educativo supervisionado. 



Segundo LEI Nº 11.788, DE  25 DE SETEMBRO DE 2008.Art. 1º  

“Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que 

estejam freqüentando o ensino regular em instituições de educação superior, 

de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos 

finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de 

jovens e adultos.  

§ 1o  O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o 

itinerário formativo do educando.  

§ 2o  O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade 

profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do 

educando para a vida cidadã e para o trabalho.  

 O Estágio Supervisionado do curso de Pedagogia da FACEAR tem 

caráter de obrigatoriedade, conforme disposto no Art.2º da Lei nº 11.788 de 

25/09/08: “Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, 

cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção do diploma.” 

 O Estágio Supervisionado no Curso de Pedagogia da FACEAR terá a 

duração de 400 horas (conforme previsto no projeto pedagógico do curso) e 

será desenvolvido em quatro períodos, ou seja, do 5° ao 8º períodos, com 

freqüência 100% nas atividades de campo de estágio.  

 

DINÂMICA DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

Os programas de Estágio Curricular serão desenvolvidos por meio de 

atividades prático-pedagógicas, incluindo as atividades de pesquisa, 

planejamento, orientação, desenvolvimento e avaliação de projetos, bem como 

a organização de relatórios. Além das atividades de rotina na instituição de 

ensino, o estagiário poderá desenvolver assistência e atuação em projetos 

pedagógicos existentes, sob a orientação e a avaliação da Coordenação do 

Curso e instituições parceiras.  



Na integralização da carga horária total do Estágio poderão ser incluídas 

as horas destinadas à pesquisa, planejamento, orientação paralela e avaliação 

das atividades. 

O desdobramento está caracterizado em cada período abrangendo os 

seguintes aspectos:  

 

• 5º Período: Estágio Supervisionado I: Prática Ped agógica em Educação 

Infantil (100 horas) 

Diversos contextos de atendimento da Educação Infantil. Conhecimento da 

complexidade da ação educativa da Educação Infantil e das interações que 

acontecem na sala de aula. Proposta didático pedagógica a partir da ação 

investigativa. 

 

• 6º Período: Estágio Supervisionado II: Prática Pe dagógica nas Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental (100 horas)  

Pesquisa da prática pedagógica nos anos iniciais do Ensino Fundamental, da 

Educação de Jovens e Adultos, como elemento articulador teoria-prática. O 

contexto da sala de aula e as práticas pedagógicas nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos.  

 

• 7º Período: Estágio Supervisionado III: Prática P edagógica em Gestão e 

Organização Escolar (100 horas)  

Pesquisa e prática pedagógica de gestão de processos pedagógicos em 

contextos escolares da Educação Básica. Concepções de gestão e a relação 

teoria-prática na organização do trabalho pedagógico da escola. Projetos de 

gestão e vivências na gestão educacional. 

 

• 8º Período: Estágio Supervisionado IV: Prática Pe dagógica em 

Pedagogia Empresarial e Educação Não Formal (100 ho ras)  

Pesquisa e prática pedagógica de gestão de processos pedagógicos em 

contextos não escolares. Concepções de gestão e práticas pedagógicas em 

diferentes contextos da sociedade civil. Observação participante das práticas 

pedagógicas em: rádios, televisão, sindicatos, partidos, igrejas, empresas e 

organizações não governamentais. 



 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA PERÍODO PRÁTICA ORIENTAÇÃO RELATÓRIO CARGA HORÁRIA 

Observação participante (20h) 

Planejamento (12h) 

ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO I 

5º 

Regência (12h) 

   

ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO II 

6º     

ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO III 

7º     

ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO IV 

8º     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



O Estágio Supervisionado poderá ser realizado em escolas da 

comunidade, instituição de ensino pública ou privada reconhecida oficialmente.  

O aluno que trabalha poderá desenvolver as atividades de campo no seu local 

de trabalho se houver compatibilidade com a área profissional do Curso de 

Pedagogia.  

Os acadêmicos que já atuam na educação básica como docentes 

poderão convalidar até 200 horas de atividades de Estágio Supervisionado, 

conforme sugere a Resolução nº 2/2002 do CNE, a serem avaliadas pela 

coordenação do curso. Os alunos que têm direito à redução de carga horária 

deverão apresentar à Coordenação do Curso a documentação comprobatória 

de atividade docente regular, o resultado das solicitações de dispensa será 

comunicado por meio de edital expedido pela coordenação. 

 

DIMENSÃO OPERACIONAL 

 

Coordenação do Curso: coordena, acompanha e orienta o desenvolvimento do 

Estágio Supervisionado. 

 

Orientador de Estágio: planeja, orienta e coordena as atividades relacionadas 

com o Estágio; organiza a documentação do Estágio; orienta o planejamento 

das atividades docentes e a elaboração do relatório de estágio. 

 

Supervisor de Estágio: acompanha os estudantes na escola campo de estágio 

em situações pontuais do processo. 

 

AVALIAÇÃO  

 

O Estágio Supervisionado de Prática Pedagógica é componente 

curricular obrigatório e atende as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, Resolução nº 1, de 18 de 

fevereiro de 2002, do Conselho Nacional de Educação.  

 



Art. 13 § 3º O Estágio curricular supervisionado, definido por lei, a 
ser realizado em escola de educação básica, e respeitado o regime 
de colaboração entre os sistemas de ensino, deve ser desenvolvido 
a partir do início da segunda metade do curso e ser avaliado 
conjuntamente pela escola formadora e a escola campo de estágio.  

 

Durante a realização do estágio o aluno será avaliado através de um 

formulário próprio proposto pela coordenação do curso. Tal instrumento será 

preenchido pelo professor supervisor. Cabe ao professor supervisor emitir nota 

ao aluno estagiário. No caso de reprovação no estágio supervisionado o aluno 

deverá realizar novemente o respectivo estágio em regime de dependência.  

Além disso, ao final de cada período será produzido um relatório de 

estágio (mediante roteiro previamente definido e divulgado pela coordenação 

do curso), que constitui-se como uma produção de reflexão proposta para a 

ampliação e aprofundamento da aprendizagem.  

 

 

Ana Cristina Gipiela Pienta 
Coordenadora do Curso de Pedagogia 

Presidente do Colegiado do Curso de Pedagogia 
 



 

 

 

 

 

 


