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Curso: Geografia (Licenciatura e Bacharelado)

Departamento/Setor: Geografia 

Disciplina: Estágio Supervisionado em Geografia III - LICENCIATURA
Código:

Ano: 2012

Distribuição da Carga Horária
Carga Horária 

Semestral
Carga Horária Semanal: 10 Horas/aula Ano Letivo:

160 Horas/aula Teóricas: 0 Práticas: 160 2012

EMENTA: 

Realização da proposta de ensino e pesquisa na escola-campo: monitoria, regência 

e outras formas de vivência da realidade da escola campo.

Docente: Profª. M.Sc. ROSANA ALVES RIBAS MORAGAS

Jataí, 22/02/2012
               

_____________________________________

Coordenador do Curso
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2. OBJETIVOS:

2.1 – GERAIS

Compreender os temas especificados na ementa, ou seja, vivenciar as atividades 
cotidianas do ambiente escolar.

2.2 – ESPECÍFICOS

Proporcionar ao estudante de Licenciatura o contato com o ambiente profissional, 
discutindo e refletindo sobre o seu papel no Ensino Básico e na sua profissão. O 
Estágio Supervisionado em Geografia III visa aproximar o aluno a aprender a ser 
professor, configurando assim como uma atividade intrinsecamente articulada com a 
prática de ensino nas escolas-campo e com as atividades acadêmicas.

3- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

• Apresentação do plano da disciplina;

• Apresentação do Plano de Estágio Supervisionado (Termo de Compromisso; 

Plano de Atividades Semestrais; Freqüência; Relatório das Atividades; 

Roteiro de Estágio Supervisionado versão 2012);

• Compromisso das partes envolvidas no Estágio Supervisionado (- o papel do 

professor do Estágio Supervisionado; - o papel do Professor da escola-

campo; - o papel do Estagiário em Geografia);

• Universidade e estágio curricular;

• A didática da afetividade;

• Interação professor-aluno em sala de aula;

• Planejamento Escolar: diversos níveis;

• Recursos didáticos: a mediação entre o aluno e o conhecimento;

• Avaliação no processo: aprender ensinando;

• Roteiro/Estrutura do Relatório do Estágio Supervisionado.
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4- ESTRATÉGIAS:

Aulas expositivas; debates em grupo; estudo dirigido e outras técnicas lúdicas, que 

possibilitarão ser utilizadas nas atividades de regência do estágio. Elaboração de 

textos dos temas discutidos em sala de aula; confecção de material didático-

pedagógico; planejamento das diversas atividades do estágio; diário refletivo virtual 

do estágio (relatando todas as atividades desenvolvidas no estágio, a cada 15 dias); 

acompanhamento das atividades do estágio nas escolas-campo, na rede pública de 

ensino municipal e estadual nos níveis fundamental e médio da cidade de Jataí.

5- RECURSOS DIDÁTICOS:

Livros, livros didáticos, textos avulsos, projetor multimídia, retroprojetor, quadro-

negro, microcomputador, mapas; cartas; tabelas; atlas escolar; jornais; revistas; 

livros literários; material reciclável, etc.

6 - AVALIAÇÃ0:

A avaliação estará centrada na construção de uma aprendizagem significativa, 

portanto será processual e deverá considerar:

- domínio de conteúdo nas avaliações individuais e coletivas;

- participação em todas as atividades propostas;

- envio a cada 15 dias corridos, por e-mail da professora responsável pela disciplina, 

do “Diário Refletivo” virtual do Estágio Supervisionado;

- relatórios parciais e finais do estágio supervisionado, com datas estipuladas no 

roteiro de estágio supervisionado versão 2012.

7 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. ANDRÉ, M. (org.). O papel da pesquisa na formação e na prática dos pro-

fessores. Campinas: Papirus, 2005.

2. CACETE, N.H; PAGANELLI, T.I; PONTUSCHKA, N.N; Para ensinar e apren-

der Geografia. São Paulo: Cortez, 2007.

3. FAVERO, M. L. Universidade e estágio curricular: subsídios para discussão. In: 
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ALVES, A. (org.). Formação de 

professores: pensar e fazer. São Paulo: Cortez, 2006. p. 53-71.

4. FREITAS, H. C. L. O trabalho como princípio articulador na prática de ensi-

no e nos estágios. Campinas: Papirus, 1996.

5. KIMURA, Shoko. Geografia no ensino básico: questões e propostas. São 

Paulo: Contexto, 2008.

6. LOUREIRO, W. N. (org.). Formação e profissionalização docente. Goiânia: 

Ed. UFG, 1999.

7. MORAIS, E. M.B; MORAES, L.B. (org.). Formação de professores: conteúdos 

e metodologias no ensino de geografia. Goiânia: NEPEG, E.V, 2010.

8. OLIVEIRA, I. A. Filosofia da educação: reflexões e debates. Petrópolis: Vozes, 

2006.

9. PASSINI, E. Y. Prática de ensino de Geografia e estágio supervisionado. 

São Paulo: Contexto, 2007.

10. PICONEZ, S. C. B. A prática de ensino e o estágio supervisionado: a aproxima-

ção da realidade escolar e a prática da reflexão. In: PICONEZ, S. C. B. (coord.). 

A prática de ensino e o estágio supervisionado. Campinas: Papirus, 1991.

11. THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, Autores 

Associados, 2002.
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