Roteiro do Relatório de Estágio Supervisionado
Dinéia Hypolitto

Introdução

I.

Ensino Fundamental / Médio

1. Estágio de Observação
Relação Professor-Aluno
•

Aspectos de afetividade;

•

Aspectos de liderança;

•

Respeito e organização;

•

A importância do diálogo na relação pedagógica;

•

Autoridade versus autoritarismo;

•

A disciplina na sala de aula;

•

Atenção dos alunos;

•

Motivação da aprendizagem;

•

Relação entre os alunos.

Atuação do Professor
O ciclo docente:
•

Planejamento feito de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN);

•

O planejamento de ensino (objetivos, conteúdo e procedimentos de ensino);

•

Orientação ou execução da aprendizagem;

•

Controle ou avaliação (supervisão constante do processo de aprendizagem);

O currículo é baseado no domínio de competências básicas ou no acúmulo de
informações.

•

O professor na sala de aula:
•

O professor como figura-chave na motivação dos alunos;

•

As tarefas do professor e sua influência na motivação dos alunos;

•

Aprendizagem e motivação;

•

Como o professor utiliza a aula expositiva;

•

Organização dos trabalhos em grupo;

•

Procedimentos utilizados na correção das tarefas dos alunos;

•

O construtivismo na sala de aula;

•

Diversificação do trabalho pedagógico;

•

As atitudes físicas e posturais do professor;

Recursos pedagógicos utilizados pelo professor (cartazes, álbum seriado,
flanelógrafo, quadro-negro, mural didático, retroprojetor, computador, data-show,
filmes educativos, gravadores, livro didático, jogos de imaginação e linguagem, etc.);

•

•

Liderança (autocrática, democrática, permissiva);

•

Linguagem (precisão, adequação, correção, uso de “gíria”;

• Tipologia de professor (classificação do professor segundo sua atitude didáticopedagógica) Ex. professor desanimado, saudosista, bico, autoritário, alienado, policial,
etc.

O professor e o desenvolvimento das competências básicas segundo os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).

•

Avaliação da Aprendizagem
•

Indicar como ela é realizada;

•

Conceituar a avaliação;

•

Diferenças entre medir e avaliar;

•

Avaliação e as funções diagnóstica, formativa e somativa;

•

A importância dos critérios de avaliação;

•

Diferenças entre testar, medir e avaliar;

Técnicas e instrumentos de avaliação (identificar e explicar os principais
instrumentos utilizados);

•

•

Utilização dos resultados da avaliação;

•

Como é realizada a recuperação da aprendizagem;

•

A avaliação da aprendizagem sobre o enfoque construtivista;

•

Avaliação e Progressão Continuada;

•

Verificação ou avaliação: o que pratica o professor;

•

A pedagogia do exame ainda é praticada pelo professor;

A avaliação é orientada para o desenvolvimento de competências básicas
(Parâmetros Curriculares Nacionais).

•

Formação docente e profissional
•

A formação inicial para a profissão docente;

•

Formação continuada: tendências atuais;

A formação como elemento essencial, mas não único, do desenvolvimento
profissional do professor;

•

•

O conhecimento profissional do docente;

•

O professor como profissional reflexivo.

2. Estágio de participação (atividades que poderão ser desenvolvidas pelo

estagiário):
•

Distribuição de material didático;

•

Preparação de material didático;

Elaboração da programação de unidades didáticas para o professor da classe,
quando solicitado;

•

•

Correção de provas e exercícios;

•

Assistência aos alunos, individualmente/grupo quando solicitado pelo professor;

•

Registros na lousa;

•

Preparo de experiências;

•

Orientação de trabalhos científicos;

•

Orientação de trabalhos artísticos;

•

Acompanhar alunos (atividades extra-classe);

•

Auxílio na preparação de festas e comemorações cívicas e culturais;

•

Monitoria junto ao laboratório;

•

Monitoria junto à biblioteca.

Em Situações Diversificadas
Participação em cursos, palestras para aprofundamento de aspectos e problemas
da educação;

•

Participação em reuniões pedagógicas e reuniões de Conselho de Classe/Série e
ou de Escola;

•

•

Entrevistas com o pessoal da escola;

•

Realização de pesquisas referentes ao comportamento do aluno;

•

Participação no Horário de Trabalho Pedagógico (HTP).

3. Estágio de Regência:
•

Histórico da Vida Profissional (se já lecionou anteriormente);

•

Fazer uma auto-avaliação do seu desempenho como estagiário.

II.

Considerações Finais

Apresentar um resultado de conjunto. Não introduzir elementos novos, apenas retomar o
que já foi explicitado na introdução e no desenvolvimento, acrescentando-se as
conclusões decorrentes dos fatos observados.

III.

Bibliografia

Todas as obras consultadas e indicações devem ser organizadas de acordo com as
regras da ABNT.

IV.

Apêndices

Deverá conter os dois Planos de Aula (Ensino Fundamental e Médio), elaborado durante
o Estágio de Regência, a Ficha de Identificação e Caracterização da Escola.

V.

Anexos (se houver)

