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I. IDENTIFICAÇÃO 
UNIDADE ACADÊMICA: Campus Jataí 
CURSO: História 
DISCIPLINA: Estágio Supervisionado III 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 8h/a  CARGA HORÁRIA TOTAL: 120 horas/aulas 
ANO/SEMESTRE: 2012/01               TURNO/TURMA: noturno 
PROFESSORA: Sandra Nara da Silva Novais 
II. EMENTA 
Apresentar aos alunos as reflexões e problematizações do conteúdo escolar a ser ministrado durante a fase da regência 
para resgatar a relação passado/presente. Além dos conteúdos e procedimentos metodológicos que serão construídos 
para o momento da regência apontando encaminhamentos e estratégias didáticas correntes atraves de oficinas 
desenvolvidas por estagiários com o conteúdo a ser ministrado em diferentes faixas etárias. 
III. OBJETIVO GERAL 
Compreender o Estágio Curricular Supervisionado como etapa fundamental da formação inicial de professores. 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Compreender o Estágio Curricular Supervisionado como uma etapa importante da articulação teoria e prática no 
processo ensino aprendizagem em história; 
- Desenvolver atividades de observação, participação e realização de oficinas, aplicando diferentes fontes e linguagens 
no ensino de história; 
- Identificar e descrever os principais problemas enfrentados pelos alunos/as durante a realização do estágio curricular 
supervisionado nas escolas campo; 
- Elaborar projetos de intervenção a serem desenvolvidos nas escolas campo. 
- Caracterizar os processos de ensino e aprendizagem que compreendem o período de estágio supervisionado do curso 
de história, na perspectiva dos alunos-estagiários e dos professores-supervisores; 
- Produzir relatório analítico relacionando teoria e prática nas experiências vivenciadas nas atividades de estágio. 
V. CONTEÚDO 
- Papel do Estágio Curricular Supervisionado nos cursos de formação de professores; 
- Saber e o fazer histórico em sala de aula; 
- Plano de curso, plano de unidade e plano de aula, projeto; 
- Avaliação da aprendizagem;  
- Relação professor x aluno no ambiente escolar e na sala de aula nas escolas campo; 
- Projeto de Intervenção. 
VI. METODOLOGIA E RECURSO 
- Aulas expositivas e dialogadas; 
- Leitura e estudo de textos de aporte teórico/metodológico; 
- Construção coletiva em classe de material didático como modelo para a prática docente; 
- Observação e participação nas atividades desenvolvidas na escola campo (diário de campo) 
- Análise do PPP da escola e do currículo de História; 
- Análise do Conselho de Classe; 
- Produção do relatório crítico com as percepções do período de estágio; 
- Quadro verde, giz, documentos fílmicos, TV, DVD e data-show. 
VII. PROCESSOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Participação nas atividades desenvolvidas em sala de aula; 
Registro das atividades desenvolvidas nas escolas no modelo Diário do Professor; 
Elaboração do projeto de intervenção a ser desenvolvido nas escolas campo; 
Elaboração do relatório crítico com as percepções do período de estágio. 
VIII. AVALIAÇÃO 
Apresentação dos textos - 1,5 
Memórias de aula - 1,5 
Percepções do Estágio II - 2,0 
Projeto de intervenção - 5,0  
 
Relatório 5, 0 - Atividades na escola campo 2,0 – Diário de Campo 2, 0 – Entrega de documentos no tempo estipulado 
1,0. 
IX. BIBLIOGRAFIA BÁSICA  



FONSECA, Selva Guimarães. Ensinar e aprender história: formação, saberes e práticas educativas. Campinas, SP: 
Alínea, 2009. 
FONSECA, Selva Guimarães. Didática e prática de ensino de História. Campinas, SP: Papirus, 2003.  
LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. – 22. Ed. – São Paulo: Cortez, 
2011. 
PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade teórica e prática? São Paulo: Cortez, 2002. 
SCHMIDT, Maria Auxiliadora e CAINELLI, Marlene. Ensinar História. São Paulo: Scipione, 2004. 
X. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ALVES, Francisco Cordeiro. Diário – um contributo para o desenvolvimento profissional dos professores e estudos de 
seus dilemas. Revista Educação Ciência e Tecnologia s/d. 
ABREU, Martha; SOIHET, Rachel. (orgs.) Ensino de História: conceitos, temáticas e metodologias. Rio de Janeiro: 
Casa da Palavra, 2003. 
BARBOSA, Alexandre (orgs). Como usar as histórias em quadrinhos na sala de aula. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 
2005. 
BITTENCOURT, Circe (org). O saber histórico na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2004.  
CAVALLEIRO, Eliane (org). Racismo e anti-racismo na educação: repensando nossa escola. São Paulo: Selo Negro, 
2001. 
BRASIL. Secretaria de Ensino Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: história/geografia – Secretaria de 
Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997. 166p. 
DALBEN, Ângela Imaculada Loureiro de Freitas. Conselho de classe e avaliação: perspectivas na gestão pedagógica 
da escola. – Campinas, SP: Papirus, 2004. – (Coleção Magistério: Formação de Trabalho Pedagógico). 
FARIA, Maria Alice. O jornal na sala de aula. 13ª ed. São Paulo: Contexto, 2004. 
FONSECA, Selva. Guimarães. Caminhos da História Ensinada. Campinas: Papirus, 1993. 
FONSECA, Selva Guimarães. Didática e prática de ensino de História. Campinas, SP: Papirus, 2003.  
FONSECA, Thais. Nivia de Lima. História; Ensino de História. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. 
HERNANDEZ, Leila Leite.  A África na sala de aula: visita à história contemporânea. São Paulo: Selo Negro, 2008. 
LUCINE, Marizete. Tempo, narrativa e ensino de história. Porto alegre: Mediação, 1999. 
MENEZES, Gilda. Como usar outras linguagens em sala de aula. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 2003. 
NAPOLITANO, Marcos. Como usar o cinema na sala de aula. 2ª ed. São Paulo: 2004 
NAPOLITANO, Marcos. História e Música. História cultural da música popular. 2ª ed. São Paulo Contexto: Contexto, 
2002. 
NEMI, Ana Lúcia. Didática de História: o tempo vivido: uma outra história?. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 2002. 
NIKITIUKI, Sonia Leite. Repensando o ensino da História. São Paulo: FTD, 1996. 
NOVAIS, Sandra Nara da Silva; Silva Maria de Lourdes. Ensino Médio Noturno: sentidos e significados dessa etapa da 
educação básica para alunos/as de uma escola pública do município de Anastácio – MS. Revista Tempos e Espaços em 
Educação/ Universidade Federal de Sergipe, Núcleo de Pós Graduação em Educação. – V. 1(2008). São Cristovão 2010. 
Semestral.  ISSN: 1983-6597. (p. 187 – 202). 
NUNES, Silma do Carmo. Concepções de mundo no ensino de História. 2. ed. Campinas, SP: Papirus, 2002. 
PAIVA, Eduardo. História& Imagens. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 
PERRENOUD, Philippe. 10 competências para ensinar. São Paulo: ARTMED, 2000. 
VEIGA, I.P.A.; FONSECA, M. (Org.). Dimensões do projeto político - pedagógico: novos desafios para a escola. 
Campinas: Papirus, 2001. 
XI. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
PARTE TEÓRICA 
Unidade I - Estágio Curricular Supervisionado nos cursos de formação de professores 
Encontro I - Dia 27/02/2012 – Atividade Cultural (recepção aos calouros). 
Encontro II – Dia 01/03/2012 – Ação educativa em Museu: possibilidades e desafios. 
Encontro III – Dia 05/03/2012 – Apresentação da ementa, do plano de curso, das atividades de Estágio do semestre e 
dos critérios pertinente às aulas, ao desenvolvimento das atividades nas escolas campo e avaliações. Apresentação e 
debate do texto: Pereira, Mateus Enrique. Encruzilhadas na Formação de professores de História: experiência e 
pobreza?. In: FONSECA, Selva Guimarães. Ensinar e aprender história: formação, saberes e práticas educativas. 
Campinas, SP: Alínea, 2009.  
Encontro IV- Dia 08/03/2012 – Memória de aula; debate do texto: Pereira, Mateus Enrique. Encruzilhadas na 
Formação de professores de História: experiência e pobreza?. In: FONSECA, Selva Guimarães. Ensinar e aprender 
história: formação, saberes e práticas educativas. Campinas, SP: Alínea, 2009. Reflexões sobre o período de realização 
do Estágio Supervisionado II.  
Unidade II - O saber e o fazer histórico em sala de aula 
Encontro V- Dia 12/03/2012 – Apresentação e debate do texto: O saber e o fazer histórico em sala de aula IN: 
SCHMIDT, Maria Auxiliadora e CAINELLI, Marlene. Ensinar História. São Paulo: Scipione, 2004.  
Encontro VI - Dia 15/03/2012 – Memória de aula; questionamentos e considerações finais sobre o texto: O saber e o 
fazer histórico em sala de aula IN: SCHMIDT, Maria Auxiliadora e CAINELLI, Marlene. Ensinar História. São Paulo: 
Scipione, 2004. Elaboração de uma atividade que incorpore as contribuições do texto estudado. (Duplas) 



Encontro VII - Dia 19/03/2012 – Apresentação pelas duplas das atividades elaboradas na aula anterior; debate em sala. 
Sorteio de dois alunos/as para apresentação do texto da aula seguinte. 
Unidade III – Plano de Ensino - Plano de unidade - Plano de aula – Projeto - Avaliação. 
Encontro VIII – 22/03/2012 – Apresentação e debate do texto. LIBÂNEO, José Carlos. Didática. – São Paulo: Cortez, 
- (Coleção Magistério. Série formação de professores. (cap. X Planejamentos escolar p. 221 – 246).  
Encontro IX – Dia 26/03/2012 – Memória de aulas. Debate do Texto. MENEGOLA, Maximiliano & SANT’ ANNA 
Ilza Martins. Por que Planejar? Como Planejar? Editora Vozes, Petrópolis, 2003. (cap. Projeto p.105 - 155).  
Encontro X - Dia 29/03/2012 – Apresentação e debate do texto: LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da 
aprendizagem escolar: estudos e proposições. – 22. Ed. – São Paulo: Cortez, 2011. (Capítulo III Verificação ou 
avaliação: o que pratica a escola? – p. 45 – 60). 
Encontro XI – 02/04/2012 – Elaboração de um plano de aula (duplas). 
Encontro XII - Dia 09/04/2012-. Elaboração de um plano de aula (duplas). Apresentação dos planos de aula (duplas). 
PARTE PRÁTICA 
Unidade IX – Observação e participação nas escolas campo 
Encontro XIII - 12/04/2012 – Contato com as escolas campo; com o professor/a da disciplina; organização do 
calendário de observação. 
Encontro XIV – Dia 16/04/2012 - Observação e participação em sala de aula nas escolas-campo; pontuar aspectos 
positivos e negativos do entorno em que a escola campo está inserida; analisar a estrutura da escola (salas de aula, 
cozinha, cantina, pátio, sanitários (feminino e masculino), sala dos professores, quadras de esporte, corredor, secretaria, 
coordenação, murais, áreas de lazer) fazer anotações no Diário de Campo. 
Encontro XV - Dia 19/04/2012- Observação e participação em sala de aula nas escolas-campo; recursos disponíveis na 
escola/campo (biblioteca; materiais didático/pedagógicos; jogos; laboratórios; material esportivo; sala de informática), 
fazer anotações no Diário de Campo. 
Encontro XVI – Dia 23/04/2012 – Realização de observação e participação em sala de aula nas escolas-campo; análise 
do PPP e dos projetos desenvolvidos pela escola; fazer anotações no Diário de Campo. 
Encontro XVII – Dia 26/04/2012 – Encontro e discussão das atividades desenvolvidas na escola campo. 
Encontro XVIII – Dia 30/04/2012 - Realização de observação e participação em sala de aula nas escolas-campo; 
análise do PPP e dos projetos na área de história; observar aspectos pertinentes à inclusão acessibilidade; fazer 
anotações no Diário de Campo. 
Encontro XIX – Dia 03/05/2012 - Realização de observação e participação em sala de aula nas escolas-campo; Análise 
do Conselho de Classe; diagnóstico de uma situação problema na escola; fazer anotações no Diário de Campo. 
Encontro XX - Dia 07/05/2012 - Realização de observação e participação em sala de aula nas escolas-campo, 
diagnóstico de uma situação problema; Fazer anotações no Diário de Campo. 
Encontro XXI – Dia 10/05/2012 – Encontro e discussão das atividades desenvolvidas na escola campo. 
Encontro XXII – Dia 14/05/2012 - Realização de observação e participação em sala de aula nas escolas-campo; 
elaboração de um projeto de intervenção; Fazer anotações no Diário de Campo. 
Encontro XXIII – Dia 17/05/2012 - Realização de observação e participação em sala de aula nas escolas-campo; 
elaboração de um projeto de intervenção; fazer anotações no Diário de Campo. 
Encontro XXIV – Dia 21/05/2012 - Realização de observação e participação em sala de aula nas escolas-campo; 
elaboração de um projeto de intervenção; fazer anotações no Diário de Campo. 
Encontro XXV – Dia 24/05/2012 – Encontro discussão das atividades desenvolvidas na escola campo. 
Encontro XXVI – Dia 28/05/2012- Entrega da documentação do estágio devidamente preenchida e assinada; entrega 
do projeto de intervenção. 
Unidade V – Elaboração do relatório crítico com as percepções do período de Estágio 
Encontro XXVII – Dia 04/06/2012 - Período de elaboração do relatório crítico do Estágio Supervisionado III. 
Encontro XXVIII – Dia 11/06/2012 – Período de elaboração do relatório crítico do Estágio Supervisionado III. 
Encontro XXIX – Dia 14/06/2012 - Finalização do relatório crítico do Estágio Supervisionado III. 
Encontro XXX – Dia 18/06/2012 – Entrega do Relatório Crítico do Estágio Supervisionado IV e do Diário de Campo. 
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Coordenador do curso de História 


