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IDENTIFICAÇÃO: 

 DISCIPLINA: Estágio Supervisionado em Ensino Fundamental e Médio II 

           CURSO: Educação Artística 

           PERÍODO: 2º semestre 2000 

           PROFESSORA: Drª Tania Maria Esperon Porto 

 

OBJETIVOS: 

Esta disciplina propõe-se a ser campo de reflexão e prática de estudos que 

proporcione ao aluno situações de: 

 estabelecer relações entre o ensino e a prática reflexiva do 2º Grau numa sociedade 

contraditória e em mudança; 

 refletir sobre a realidade escolar, principalmente das escolas de Ensino Médio da cidade 

de Pelotas; 

 analisar questões e problemas associados às práticas de ensino e de aprendizagem com 

o Ensino Médio, adquiridas nos cotidianos escolares; 

 discutir, apresentar e refletir sobre encaminhamentos relacionados com a organização 

do trabalho na escola e sala de aula.; 

 vivenciar situações de práticas de ensino em escolas de Grau Médio. 

 

METODOLOGIA: 

Os alunos têm liberdade para trazer textos e situações para discussão em aula, 

assim como para sugerirem metodologias de trabalho e alterações no programa. Como se 

propõe a trabalhar numa abordagem democrática, o êxito (ou fracasso) da disciplina 

dependerá de todos nós. 
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Pretende-se criar situações de ensino-aprendizagem para a realização de: 

 leitura de textos escritos (fundamentais) 

 análise de planos e programas de Ensino do Médio 

 discussões dialógicas em pequenos e grandes grupos 

 vivência de situações de entrevistas, aplicação de questionários e demais 

elementos que auxiliem na coleta de dados junto às escolas de Ensino Médio 

 apresentação dos resultados das pesquisas em grande grupo. 

 vivências de situações de práticas pedagógicas em sala de aula e discussão no 

grande grupo. 

 

AVALIAÇÃO: 

Todos os elementos propostos para trabalho estarão permanentemente abertos para 

avaliação. No decorrer da disciplina serão discutidas formas de avaliação dos alunos. 

Inicialmente, propõe-se que os alunos sejam avaliados quanto às leituras e discussões 

realizadas, elaboração de planos e de relatórios reflexivos, acompanhamento ao trabalho 

prático nas escolas, realização das tarefas nas datas previstas. 
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