
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

Autorizada pelo Decreto Federal nº 77.496 de 27/04/76 
Reconhecida pela Portaria Ministerial nº 874/86 de 19/12/86 

Recredenciada pelo Decreto Estadual Nº 9.271 de 14/12/2004 

 

 - 1 de 3 - 

DIVISÃO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS 

Secretaria Geral de Cursos 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

CÓDIGO: EDU335 DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GEOGRAFIA II 
CARGA HORÁRIA: 100h 
 
 
 
EMENTA: 
 

A escola como espaço inclusivo. Observação da prática pedagógica de Geografia. 
Co-participação na regência. Elaboração do projeto de ensino para o estágio.  

 
OBJETIVOS: 
 

• Participar do cotidiano da escola de forma crítico-reflexiva e propositiva 
• Conceber a sala de aula e a escola como espaços de pluralidade sócio-cultural. 
• Administrar a heterogeneidade, no âmbito da sala de aula, propiciando o apoio 

necessário aos alunos com necessidades especiais. 
• Organizar e gerir situações de aprendizagem em Geografia. 
• Estabelecer laços entre as atividades de aprendizagem em geografia e as teorias 

pedagógicas subjacentes 
• Desenvolver uma postura crítico-reflexiva em relação ao planejamento de ensino 
• Elaborar projetos didáticos  
• Utilizar as ferramentas multimídia no ensino de Geografia  

 
METODOLOGIA: 
 

• Aula expositiva dialógica 
• Leitura e discussão de texto 
• Leituras imagéticas 
• Leitura e discussão de textos 
• Estudo de caso 
• Debates 
• Exposição dialógica 
• Elaboração de instrumentos de registro 
• Estudo de caso 
• Observação da prática pedagógica  
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METODOLOGIA (Continuação): 
 

• Análise e reflexão sobre as observações e os registros efetuados 
• Exposição dialógica 
• Leitura e discussão de textos 
• Elaboração de seqüências didáticas e planos de aula de Geografia 

 
AVALIAÇÃO: 
 

A avaliação processar-se-á de forma contínua, considerando o desempenho do 
aluno durante a realização das atividades. O resultado dessas avaliações servirá de 
subsídios para o replanejamento da ação docente e de referencial para que os alunos 
identifiquem suas lacunas, dificuldades e avanços. Para tanto, serão utilizados critérios e 
instrumentos diversos, tais como: observação do desempenho do aluno nas atividades 
individuais /grupo e da prática, comprometimento com o curso; fichas de observação, 
provas, relatórios/ diários de bordo/memorial, propostas de ensino. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

• A educação contemporânea e as novas competências para o professor de Geografia 
• A escola como espaço inclusivo: 

- a diversidade sócio-cultural na escola 
- a inclusão de alunos com NEE na rede regular de ensino 

• Pressupostos teórico-metodológicos para o estágio de observação da prática 
pedagógica e coparticipação.  

• O diário de bordo como instrumento de análise e formação docente 
• A importância do planejamento no ato educativo:  

- projeto didático 
- seqüências didáticas 
- plano de aula 
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