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INTRODUÇÃO 

 

Este documento é marco referencial para as orientações das atividades de estágio 

dos Licenciandos em Educação Física da UFVJM, e sua elaboração visa atender às 

demandas acumuladas pelo Estágio Supervisionado e suas experiências no currículo 

antigo, e se tornem medidas que direcionem as atividades do currículo atual: Educação 

Física na Educação Infantil, Educação Física no Ensino Fundamental, Educação Física 

no Ensino Médio e Estágio Supervisionado. Considera-se que este documento, seja, um 

Manual do Estágio Supervisionado, que busca reger as ações curriculares desta natureza 

na formação dos Licenciandos. 

As razões que levaram a necessidade da elaboração deste material, se deram, em 

virtude das demandas apresentadas pelos estudantes e pelos professores, nos últimos 

períodos letivos, relacionadas as atividades de Estágio Supervisionado. Dentre as 

demandas destacam-se: horário das atividades de estágio, equivalência e aproveitamento 

de horas de outras naturezas, cumprimento de horas, percepções sobre o cotidiano  

escolar durante o estágio, tempo reduzido ou inexistência da orientação/supervisão dos 

professores supervisores, realização de estágio supervisionado sem supervisão em 

outros lócus/municípios, ausência do(a) Licenciando(a) nas disciplinas relacionadas ao 

Estágio Supervisionado, ingerências e influências de outra natureza. 

A elaboração deste documento recorreu aos seguintes documentos legais: Lei 

Federal Nº. 11.788 de 2008, que indica a natureza e função do estágio, as 

responsabilidades das instituições de ensino formadora, as responsabilidades dos 

estudantes e das responsabilidades dos concedentes; Orientação Normativa Nº. 04 de 

2014, da Secretaria de Gestão Pública do Governo Federal, que estabelece orientações 

sobre a aceitação de estagiários no âmbito da Administração Pública Federal; Lei 

Federal Nº. 12.796 de 2013, que estabelece mecanismos de adoção para o acesso e a 

permanência em nível superior para atuar na rede pública da educação básica, além de 

estabelecer bolsa de incentivo, e de promover aos discentes outra possibilidade de 

intervenção/ensino nos cursos de formação de professores; Resolução Nº. 21 CONSEPE 

UFVJM de 2014, que estabelece normas de Estágio dos discentes dos cursos de 

Graduação da UFVJM; Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em 

Educação Física da UFVJM, que estabelece as orientações básicas sobre o Estágio 

Supervisionado, dentre outras decisões aprovadas em Assembleia Departamental. 

A respeito da formação do(a) Licenciando(a) em Educação Física, Faria Junior 
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(2001) indica ser uma formação geral que prepara o profissional de educação física para 

“uma consciência reflexiva e crítica que lhe faculte a formação do seu próprio projeto, 

dentro do espaço social e histórico em que está inserido” (p.235). Este documento 

considera essencial na formação do(a) Licenciando(a), a sua inserção num plano de 

trabalho político ideológico do qual estabeleça um agir pedagógico voltado para 

promoção de uma cidadania crítica e emancipatória a todos os indivíduos, 

principalmente, aqueles representantes das classes populares. A considerar a perspectiva 

de emancipação e de transformação da realidade social, os Licenciandos do Curso de 

Licenciatura em Educação Física da UFVJM devem assumir o compromisso de realizar 

intervenções pedagógicas que oportunizem um ambiente de trabalho que busque a 

promoção da justiça social e o respeito às diferenças, como princípio de sua práxis 

educativa direcionada a uma atuação que valorize a diversidade. 

O Estágio Supervisionado e as disciplinas relacionadas ao ensino de Educação 

Física na escola básica, presentes no currículo do Curso de Licenciatura em Educação 

Física da UFVJM, tem como compromisso político ideológico, contribuir na formação 

de profissionais qualificados, que sejam pensadores de sua própria prática 

intervencionista, com atuação na educação básica e em outros espaços não escolares, 

que sejam, compromissados na transformação da realidade social dos indivíduos. Neste 

sentido, este documento recorre ao pensamento pedagógico crítico, com o entendimento 

de uma escola voltada à reprodução social e a divisão por classes, teorizada pelos 

autores Bourdieu, Passeron, Baudelot e Establet (apud Gadotti, 2001, p.187), e também 

ao pensamento pedagógico progressista brasileiro, como maneira de superar as 

denúncias de uma escola excludente, e passe a evidenciar um plano de ação educativa 

voltada para emancipação dos indivíduos através de uma escola prazerosa, apoiada 

numa práxis pedagógica essencialmente política, teorizada pelos autores Rubem Alves, 

Paulo Freire e Dermeval Saviani (apud Gadotti, 2001, p.253-264).  

Em relação a base epistemológica específica da subárea Educação Física Escolar, 

toma-se como referência teórica a concepção da Cultura Corporal de Movimento. Este 

documento recorre aos autores que relacionam as diferentes abordagens da Cultura 

Corporal de Movimento, e através dos autores Jocimar Daolio (2004) e de Darido & 

Rangel (2011), que em suas obras relacionam as abordagens pedagógicas que compõe a 

concepção cultura corporal, e estão presentes, com ênfase nos cursos de formação de 

professores em Educação Física do nosso país. A fundamentação teórico-epistemológica 

destas abordagens são de caráter filosófico, sociológico, psicológico, antropológico e 
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biológico. 

As abordagens pedagógicas em Educação Física Escolar que serão recorrentes 

nos encontros das disciplinas Educação Física na Educação Infantil, Educação Física no 

Ensino Fundamental e Educação Física no Ensino Médio, e nortearão a experiência de 

estágio dos Licenciandos são as seguintes: Sistêmica, de Mauro Betti, no qual o diálogo 

com as diferenças é o ponto central para realização da ação pedagógica em educação 

física escolar; a que se baseia no materialismo histórico e dialético, que é a abordagem 

Crítico Superadora, comprometida com a transformação social e com a luta de classes; a 

Crítico-Emancipatória, de Elenor Kunz, baseada em Habermas, que traz o ensino do 

esporte em bases do trabalho, da linguagem e da interação; a Abordagem Cultural em 

Jocimar Daolio, e sua relação com a cultura e as técnicas corporais; a de caráter 

psicológico, da abordagem Construtivista-Interacionista que traz o jogo e o brincar 

como mediadores da aprendizagem social, presente na obra de João Batista Freire; a 

abordagem Desenvolvimentista, que relaciona a aprendizagem motora e o 

desenvolvimento motor, presente na obra de Go Tani et al; a abordagem da 

Psicomotricidade, na obra de Le Bouch, com aquisição e desenvolvimento das funções 

psicomotoras; a abordagem da Saúde Renovada, presente na escola com a função de 

possibilitar uma qualidade de vida aos indivíduos através da prática regular de 

exercícios e da atividade física (DARIDO, 2011).   

Essas perspectivas teóricas associadas aos pensamentos pedagógicos crítico e 

progressista brasileiro, revelam a identidade do Estágio Supervisionado do curso de 

Licenciatura em Educação Física da UFVJM, e adotar essa perspectiva corrobora para 

tentativa de realização de uma formação de professores comprometidos com um agir 

educativo que valorize a educação básica, mantida por Estados e Municípios, e 

consequentemente, acredita-se que contribua na promoção da qualidade de atendimento 

nessas redes públicas.  

Essa promoção de qualidade visa contribuir no atendimento na Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio, por entender que a formação de professores no 

ensino superior através do seu caráter multirrefencial, possibilita o(a) Licenciando(a) ter 

acumulação de conhecimentos em áreas de diferentes dimensões, pelas quais, considera-

se essencial para formação deste profissional da educação, a aquisição de percepções de 

todas as perspectivas das quais a práxis educativa se insere e se problematiza. 

Em razão da possibilidade de contribuir na qualidade do atendimento das redes 

públicas de ensino é que o Estágio Supervisionado em Educação Física Escolar da 
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UFVJM assume o compromisso com a escola pública e com a formação de profissionais 

qualificados para um agir educativo com pretensões de transformação da realidade 

social.  

Para isso, necessário também pensar numa práxis educativa que busque dialogar 

com as questões que envolvam a diversidade, neste caso deve-se considerar temas que 

promovam cidadania e consciência crítica sobre a realidade nas relações de trabalho. 

Frigotto (1998) corrobora na reflexão sobre as relações sociais produtivas, quando 

menciona sobre as implicações que levam a crise na relação entre trabalho e educação. 

O campo de debate desse tema se insere nas escolhas teóricas travadas no meio 

acadêmico, nesse embate, ganha-se notoriedade o caráter ético-político, que diz respeito 

ao papel da teoria na compreensão e transformação da realidade social. Numa sociedade 

classista, a escolha do referencial teórico não se dá de maneira neutra e nem arbitrária.  

Entende-se que na formação do profissional Licenciado em Educação Física 

deva ser pontual a oferta dos pressupostos teóricos que possibilitam aos Licenciandos 

uma reflexão sobre as consequências geradas pela divisão social do trabalho, e buscar 

transformar a realidade no qual esteja inserido. O(a) Licenciando(a) em Educação Física 

da UFVJM, no seu processo de construção da intelectualidade, deve perceber como as 

contradições presentes nas relações materiais da produção social, como são 

representadas e quais são as consequências para as classes populares. Isso deve ser 

norteador em seu plano de ação pedagógica, por também, considerar as ações do 

simbólico e do subjetivo que geram a exclusão e reforçam as desigualdades sociais.  

Este é um princípio do qual o(a) Licenciando(a) da UFVJM deve assimilar com 

perspectiva de reconhecer-se como sujeito transformador de sua história e da história de 

sua comunidade, porém, apenas considerar questões das re lações de classes e do capital, 

seria apenas considerar o fenômeno social em sua análise macrossocial, torna-se 

relevante considerar outras epistemologias e questões presentes nas relações sociais 

(gênero, raça, etnia, inclusão, sexualidade, entre outras) que necessariamente não estão 

vinculadas somente as questões econômicas. 

Dentre as questões citadas, por exemplo, considera-se a perspectiva progressista 

de práxis educativa voltada ao combate do racismo, e neste caso, Oliveira (2006) 

descreve que este modelo de concepção pedagógica contém elementos necessários para 

“uma atuação comprometida com a transformação da sociedade, com a eliminação de 

todas as formas de discriminação e de preconceito” (p.132). A pedagogia progressista 

não se restringe em analisar apenas as relações de poder entre os segmentos sociais 
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diferenciados, seja por condições econômicas e sociais. Ela amplia a percepção das 

relações de poder entre todos os grupos humanos, potencialmente, busca problematizar 

questões de ordem racial, social, gênero, sexual, inclusão, regional, cultural, entre outras.  

Oliveira (2006) considera que a pedagogia progressista deve possibilitar aos 

educandos, a aquisição de valores que promovam de fato uma humanidade, que se deva 

priorizar igualdade e o respeito como valores universais. A igualdade seria um 

contraponto as desigualdades sociais e raciais existentes, pela razão de que nas relações 

sociais as desigualdades são fruto desta relação. 

A oferta desta igualdade de oportunidade como mecanismo de combate as 

desigualdades sociais, como norteadora no Estágio Supervisionado no curso de 

Licenciatura em Educação Física da UFVJM, se dará através da construção de uma 

práxis educativa que perceba o ambiente escolar como um espaço reflexivo, e 

consequentemente, nossos egressos também se tornem profissionais reflexivos. Alarcão 

(2011) sinaliza que um professor reflexivo, baseia-se na consciência da capacidade de 

pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como aquele ser criativo, e não 

como mero reprodutor de ideias e práticas que lhe são exteriores.  

Entende-se que Oliveira (2006) e Alarcão (2011) chamam atenção para algo 

presente na Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire, que é a autonomia do professor, e 

nesse sentido, compreende-se que o(a) Licenciando(a) em Educação Física da UFVJM 

deve ter como constructor do seu senso critico e criativo a sua condição de liberdade 

para expressar-se e de pensar-se com autonomia. A sua ação atitudinal deve ser 

direcionada para uma posição crítica, pela qual esteja ao lado dos interesses da diferença 

e da inclusão dos diferentes atores sociais presentes no ambiente escolar. 

No exercício desta construção autônoma e critica, a didática não pode estar de 

fora desse documento, por isso, recorre-se Candau (2012) por considerar a didática 

fundamental na formação do professor quando associada a uma competência técnica, 

uma competência humana e a uma competência política. Na opinião da autora, o 

profissional em educação precisa de maneira consciente adotar uma ação educativa que 

amplie as ações dessas dimensões. Para isso é preciso contextualizar a sua prática 

pedagógica, situando-a na perspectiva do paradigma da diferença, das experiências 

concretas, da visão de homem e de sociedade, e buscar agir numa reflexão teórica-

prática compromissada com a transformação social, e essa é uma tentativa válida para se 

alcançar um ensino de qualidade para grande parcela da população. 

Luckesi (2012) também corrobora quando apresenta o seu entendimento de 
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educador, como sendo, aquele sujeito da história que constrói o projeto histórico de 

desenvolvimento do povo, um sujeito que junto aos outros se engaje a fazer história. 

Para o autor não é a educação que por si cria um modelo social, mas ela atua dentro de 

um modelo social existente. O educador tem o papel fundamental no desenvolvimento e 

execução de um projeto histórico que esteja voltado para o homem. Em suma, formar 

um educador para Luckesi (2012) é não agir de maneira autoritária, mas sim adotar um 

modo de auxiliar o sujeito na aquisição de uma atitude crítica frente ao mundo de tal 

forma que o habilite a agir junto aos outros. Por isso, que Luckesi e Candau consideram 

a didática numa perspectiva de preparação do professor, e neste documento a didática 

tem papel fundamental nas prospecções qualitativas na formação dos Licenciandos em 

Educação Física da UFVJM.  

O(a) Licenciando(a) em Educação Física está em processo de formação inicial, 

do qual, se torna necessário a aquisição diária e cotidiana de mediação entre teoria e 

prática, que requer constante atualização e reflexões sobre a sua própria práxis, e que 

tome consciência das relações de poder instituídas na sociedade do capital, para melhor 

intervir sobre as desigualdades de quaisquer natureza e ordem.  

 

 

NATUREZA 

 

Recorremos para descrição da natureza do Estágio Supervisionado no curso de 

Licenciatura em Educação Física da UFVJM, o pensamento de Faria Junior (2001) em 

relação a natureza da formação do(a) Licenciando(a), que através da historicidade desta 

formação em Educação Física, corrobora e esclarece que na formação profissional 

estabelecida por uma ordem de concessão de título pela instituição civil formadora, 

concede titulação ao indivíduo que tenha cumprido todos os créditos previstos no 

currículo escolar. No meio civil, essa formação iniciou-se pelo “Decreto Lei nº. 

1.212/1939, que conferiu a profissão de técnico em Educação Física e Desportos” (apud 

Faria Junior, 2011, p.234). O autor considera que a natureza desta formação descrita 

neste decreto foi contradória, em razão da proposta inicial que objetivava formar um 

técnico em Educação Física e Desportos, e se concedia a titulação de Licenciado em 

Educação Física, tendo em vista que esta formação sempre esteve associada a formação 

generalista.  

Faria Junior (2001) considera que na formação em Licenciatura Plena em 
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Educação Física, supõe que o egresso tenha o domínio das teorias que permitam a este 

profissional realizar uma leitura crítica da realidade social. O domínio e acúmulo de 

conhecimentos sobre teorias das áreas humanas e biológicas, permitem aos 

Licenciandos do Curso de Licenciatura Plena em Educação Física da UFVJM, que 

façam uma leitura crítica da realidade na qual irá atuar, seja, em diagnosticar problemas 

e demandas daquelas comunidades escolares para elaborar intervenções que visam a 

transformação social dos seus alunos, e também, promova qualidade de vida desses 

indivíduos.  

Considera-se neste documento, a possibilidade de oferecer nas disciplinas 

Educação Física na Educação Infantil, Educação Física no Ensino Fundamental e 

Educação Física no Ensino Médio, a leitura das abordagens pedagógicas que compõem 

a concepção da Cultura Corporal, associados a outros referenciais sobre teorias da 

educação, currículo escolar, didática, além de outros referenciais de leitura sobre a 

realidade social brasileira, baseados nas teorias sociológicas, psicológicas, 

antropológicas e filosóficas.   

Entende-se que na formação do Licenciando, seja necessário, ampliar o campo 

de acumulação teórica para que se tenha o acompanhamento da dinâmica da sociedade. 

O contato com estas abordagens nas disciplinas relacionadas aos Estágios 

Supervisionados nos níveis de ensino da Educação Básica, tendo em vista que, os 

Licenciandos acumulem conhecimentos que permitam realizar interpretações das regras 

e funções de uma determinada sociedade, e que sejam leituras temáticas sobre: a divisão 

social do trabalho; os aspectos de distinção social e os tipos de capitais envolvidos nas 

relações sociais; a correlação de forças na luta pelo poder; a divisão por classes sociais; 

as relações de preconceito e de discriminação de ordem racial, classe, gênero, 

sexualidade, deficiência, religiosidade, regional, cultural, entre outras.  

 

 

FINALIDADE 

 

 A finalidade do estágio docente é prevista na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação N°. 9.394/96, do qual consta na formação dos docentes egressos dos cursos 

de Licenciatura Plena a obrigatoriedade do cumprimento do Estágio Supervisionado 

com a carga horária total de 400 horas. Sua finalidade é a de inserir o(a) Licenciando(a) 

ao meio sócio-cultural, do qual, a comunidade escolar está inserida. Sua fundamentação 
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político-pedagógica orienta para uma formação crítica, emancipatória e progressista, na 

qual, o(a) Licenciando(a) irá confrontar-se com a realidade do ensino público e privado 

brasileiro, tendo em vista, a aquisição de uma práxis educativa que possibilite dialogar 

com as diferenças e com a diversidade. 

O acúmulo de conhecimento acadêmico durante a trajetória do curso, possibilita 

ao(a) Licenciando(a) construir um senso político ideológico que constituirá a sua práxis 

pedagógica. Em relação ao Curso de Licenciatura em Educação Física da UFVJM, 

adota-se como expectativa ao qual o egresso se torne um intelectual que possa refletir 

sobre a sua prática e possibilite realizar leituras da realidade social daqueles espaços dos 

quais vier intervir, de maneira a conhecer os problemas e demandas enfrentados na 

localidade, em que a sua escola ou o espaço não escolar dos quais atuem, e se torne 

capaz de contribuir na resolução dos problemas e dos enfrentamentos tensionados pelos 

processos de exclusão e dos tipos de preconceitos que permeiam a sociedade atual. 

O espaço da escola pública é o espaço de maior tensionamento na rede escolar 

básica, é ali que estão inseridos os sujeitos que compõem a diversidade. As diferenças 

de ordem étnico-racial, classe, gênero, religiosa, cultural, regional, sexualidade, gênero, 

deficiência, entre outras, estão neste espaço inseridas num ambiente de plena ebulição 

pedagógica. Justifica-se o compromisso de realização do estágio supervisionado do 

curso de Licenciatura em Educação Física nas escolas públicas da rede municipal e 

estadual em Diamantina-MG, em dois bimestres, por ser uma ação de trabalho, em 

conjunto com as redes públicas, com a finalidade de diálogo entre as partes (alunos, 

Licenciandos, professores, gestores, escola, secretarias e universidade) voltado para 

defesa e para melhoria da qualidade do ensino público da escola básica.  

Essa qualidade se baseia numa concepção progressista de educação, pela qual, 

o(a) Licenciando(a) em Educação Física da UFVJM orientado nessa teoria pedagógica, 

deverá dar ênfase ao desenvolvimento de capacidades de elaboração de planos de 

trabalho dos quais sejam exigidos no cotidiano escolar. Essa medida também visa 

contrapor a improvisação e à submissão aos projetos elaborados por sistemas de ensino, 

que consistem em sucateamento da educação e na renúncia à sua autonomia. Autonomia 

é um exercício necessário na atividade laboral do educador.  

 

 

CARGA HORÁRIA 
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400 horas no total, divididas entre:  

Educação Física na Educação Infantil, total de 115 h – 30 horas na disciplina, 15 horas 

de Estudos e Planejamentos (na escola, na universidade e na biblioteca ) e 70 horas na 

escola; 

Educação Física no Ensino Fundamental, total de 170 h – 30 horas na disciplina, 20 

horas de Estudos e Planejamentos (na escola, na universidade e na biblioteca), e 120 

horas na escola (Divide-se em: 60 horas na escola no Fundamental I e 60 horas na 

escola no Fundamental II); 

Educação Física no Ensino Médio, total de 115 h – 30 horas na disciplina, 15 horas de 

Estudos e Planejamentos (na escola, na universidade e na biblioteca) e 70 horas na 

escola. 

 

 

LOCAL 

 

Escolas da Rede Pública Municipal de Diamantina e Escolas da Rede Pública Estadual, 

localizadas na cidade de Diamantina – MG. 

 

 

TEMPO DE REALIZAÇÃO 

 

Em dois bimestres letivos das escolas concedentes, com carga horária semanal entre 8 a 

12 horas. 

 

  

EQUIPE DE TRABALHO 

 

Coordenador do Estágio Supervisionado do Curso de Licenciatura em Educação Física 

da UFVJM; 

Professores Colaboradores/Supervisores, do Departamento de Educação Física da 

UFVJM; 

Professores Orientadores, das Escolas concedentes ao Estágio Supervisionado; 

AÇÕES  
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Coordenador: 

Mediar diálogos entre a universidade, instituições concedentes, redes públicas de ensino, 

docentes colaborares e discentes; 

 

Resolver problemas relacionados ao Estágio Supervisionado; 

 

Ministrar as disciplinas vinculadas ao Estágio Supervisionado: Educação Física no 

Ensino Infantil, Educação Física no Ensino Fundamental e Educação Física no Ensino 

Médio; 

 

Atualizar o referencial bibliográfico das disciplinas vinculadas ao Estágio 

Supervisionado devido a necessidade de acompanhar a dinâmica da realidade social; 

 

Agendar encontros e reuniões da equipe de trabalho do Estágio Supervisionado; 

 

Organizar planilha do Estágio Supervisionado que conste os seguintes dados: instituição 

concedente, professor colaborador, professor concedente, licenciando e horário;    

 

Organizar e atualizar os documentos que regularizam o Estágio Supervisionado (carta 

de apresentação do licenciando a instituição concedente, carta de apresentação do 

licenciando ao professor colaborador, carta de aceite do licenciando para realização do 

Estágio Supervisionado, Formulário Planilha de contagem de horas com descrição das 

atividades realizadas e rubrica dos professores concedentes, declaração de conclusão do 

estágio supervisionado que conste as horas realizadas, o grau de aproveitamento e as 

assinaturas do Gestor da Escola Concedente, do Professor Concedente, do Professor 

Colaborador, do Coordenador do Estágio Supervisionado e do Licenciando); 

  

Fazer a indicação das instituições concedentes (escola) e dos seus docentes para os 

professores colaboradores e para os licenciandos de onde acontecerá o momento de 

Estágio Supervisionado;       

 

Apresentar os docentes colaborares/supervisores para os gestores e para os professores 

das escolas concedentes ao Estágio Supervisionado; 
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Apresentar os Licenciandos para os gestores e para os professores das instituições 

concedentes ao Estágio Supervisionado; 

 

Realizar acompanhamentos nas escolas em momentos de Estágio Supervisionado; 

 

Pesquisar e Atualizar dados legais sobre o Estágio Supervisionado, e manter atualizada 

as informações para o Departamento de Educação Física, para o corpo docente e para os 

licenciandos; 

  

Docentes Colaboradores/Orientadores (Professores do Departamento de  Educação 

Física UFVJM): 

Colaborar com a realização do Estágio Supervisionado; Constar horas desta ação 

participativa no SIGA;  

 

Supervisionar Estágio dos Licenciandos em lócus nos momentos de estágio; 

 

Comparecer na instituição concedente do Estágio Supervisionado e acompanhar as fases 

do Estágio Supervisionado – Observação, Semi-regência e Regência;  

 

Orientar os Licenciandos sobre ações pedagógicas, didática e planejamento de aula;  

 

Participar de encontros agendados para diálogos da equipe de trabalho do Estágio 

Supervisionado; 

 

Contribuir na avaliação de desempenho didático dos licenciandos em Estágio 

Supervisionado; 

 

Contribuir na avaliação das ações do Estágio Supervisionado; 

 

Propor alterações e mudanças das ações do Estágio Supervisionado;  

 

Docentes Supervisores, das instituições Concedentes (Escolas da Rede Municipal e 

Rede Estadual): 

Contribuir na formação dos licenciandos em Educação Física Escolar; 
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Permitir que o licenciando realize todas as fases do Estágio Supervisionado – 

Observação, Semi-regência e Regência;     

 

Orientar os licenciandos sobre postura, didática e planejamento de aula;  

 

Possibilitar que o(a) licenciando(a) tenha acesso ao Projeto Político Pedagógico e ao 

Plano de Unidade; 

  

Contribuir na avaliação do Estágio Supervisionado; 

 

Propor alterações e mudanças das ações do Estágio Supervisionado;  

 

Discentes: 

Dominar códigos, categorias e conceitos das epistemologias relacionadas à Educação, 

Educação Física, Educação Física Escolar; 

 

Cumprir Estágio Supervisionado em Creches e Escolas, das redes municipal e estadual, 

localizadas no município de Diamantina – MG; 

 

Cumprir as fases de estágio supervisionado em dois bimestres letivos das escolas 

concedentes, tendo em vista que poderá acompanhar dois processos de avaliação; 

 

Cumprir entre 8 a 12 horas semanais de estágio na instituição educacional da rede 

pública de ensino municipal e estadual, no município de Diamantina – MG; 

  

Conhecer os documentos legais em: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, e perceber o lugar da Educação Física Escolar nesses níveis de ensino; 

 

Evitar atrasos e faltas, com o risco de comprometer a situação de estágio e o seu 

cumprimento, devido a situação gerada pelo atraso ou ausência do(a) Licenciando(a) no 

dia de estágio; 

 

Comunicar qualquer necessidade de falta e atraso aos membros da equipe de Estágio 
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Supervisionado;  

 

Compreender que qualquer falta no momento de estágio compromete o cronograma de 

previsão do seu término;  

 

Conhecer as dependências da escola: cozinha, pátios, salas de recursos, sala dos 

professores, salas de aula, quadra poliesportiva, banheiros, entre outros; 

  

Ser apresentado pelo professor regente da disciplina aos alunos, e que seja esclarecido 

qual a importância e a finalidade do estágio docente para os envolvidos, e porque 

acontece naquele espaço educacional, devido a sua relevância na formação dos 

Licenciandos; 

  

Solicitar ao professor regente da disciplina o plano de unidade anual, solicitar ao 

coordenador pedagógico da escola o plano político pedagógico da escola e verificar 

quais são as correntes epistemológicas que direcionam o trabalho político- ideológico 

daquela instituição escolar;  

 

Solicitar permissão aos gestores da escola para participar como ouvinte de encontros 

pedagógicos, tais como: reunião de responsáveis, reuniões de planejamento e conselho 

de classe; 

       

Utilizar roupas adequadas/próprias às atividades laborais do profissional em Educação 

Física Escolar: calça, camisa, agasalho e tênis.  

 

Evitar aglomerações e/ou grupos, quando for o caso acima de dois  Licenciandos na 

mesma escola, durante a realização das fases de observação e de semi-regência; 

  

Adotar um caderno de anotações durante as fases de observação e semi-regência, e 

verificar: quais são as relações de poder instituídas na escola? Perceber a formas de 

respeito entre os atores sociais? Perceber qual o lugar da Educação Física no currículo 

escolar? Perceber qual o grau de representatividade da Educação Física para os atores 

sociais inseridos no cotidiano escolar?  
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Ser pró-ativo nas atividades de semi-regência e de regência, demonstre capacidade de 

resolução de problemas e de auxílio ao docente regente e aos Licenciandos regentes; 

 

Evitar quaisquer discussões de natureza do senso comum com os alunos da escola 

básica, caso haja alguma situação de desrespeito originada pelos discentes da mesma, 

o(a) Licenciando(a) deve informar ao professor regente, ao professor supervisor de 

estágio e ao coordenador de estágio supervisionado o acontecimento da situação;        

 

Evitar qualquer relação de conflito em situações das quais sejam de origem externa às 

unidades escolares, recomenda-se que o(a) Licenciando(a) emita o seu juízo de valor 

para tais situações em sala de aula no momento da disciplina relacionada ao seu 

momento de estágio. Não deve assumir responsabilidades das quais ainda não esteja 

habilitado para intervir (presença de sujeitos externos ao cotidiano escolar, presença de 

sujeitos em atos ilícitos no ambiente escolar, entre outras de ordem disciplinar);  

 

Planejar aula de acordo com o Planejamento Anual da Unidade Escolar, a considerar o 

conteúdo no qual a turma esteja em acompanhamento, para não prejudicar o andamento 

do bimestre letivo e nem a carga de conteúdos. No caso do planejamento anual não ser 

entregue ou não ter acesso a sua leitura, o(a) Licenciando(a) deve dialogar com o 

supervisor de estágio e com o coordenador de estágio para buscar uma solução que não 

prejudique as ações pedagógicas da turma; 

 

Elaborar Plano de Aula, que conste conteúdos, objetivos, metodologia, recursos 

materiais, avaliação e referências bibliográficas. Entregar uma cópia do plano de aula 

para o professor regente, outra cópia para o professor supervisor e uma terceira cópia 

para o professor coordenador do estágio supervisionado.  

 

Inserir nos conteúdos e objetivos do plano de aula as suas dimensões: conceitual, 

procedimental e atitudinal; 
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FALTAS 

 

As faltas em sala de aula (na disciplina) somente serão abonadas junto a PROGRAD, 

com abertura de um processo, e o(a) Licenciando(a) deverá orientar-se para saber quais 

documentos comprobatórios devem ser entregues; 

 

As faltas no momento de estágio (na unidade educacional) não serão abonadas. O(a) 

Licenciando(a) deverá cumprir as horas não aproveitadas em razão da sua ausência, que 

seja, ainda naquele período letivo da universidade e do semestre escolar da rede pública 

de ensino concedente.  

 

Caso o(a) Licenciando(a) não complete a totalidade de horas destinadas naquele período, 

não alcançará aproveitamento satisfatório na ação, consequentemente, deverá cumprir 

integralmente novo momento de estágio em semestre posterior. Caso venha acontecer 

essa situação, as horas cumpridas em estágio anterior não serão validadas e computadas 

em novo momento de estágio; 

 

O limite de faltas permitidas ao(a) Licenciando(a) no momento de Estágio na disciplina 

e na unidade escolar serão os seguintes: Três faltas consecutivas ou acumuladas na 

disciplina somadas as três faltas consecutivas ou acumuladas na unidade escolar. Isso 

provoca o não aproveitamento satisfatório do(a) Licenciando(a) ao momento do estágio, 

e consequentemente, a sua reprovação na disciplina Estágio Supervisionado / Educação 

Física na Educação Infantil / Educação Física no Ensino Fundamental / Educação Física 

no Ensino Médio; 

 

 

APROVEITAMENTO E/OU EQUIVALÊNCIA DE HORAS DE OUTRA 

NATUREZA  

 

No Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação Física da 

UFVJM é previsto que se tenha aproveitamento e/ou equivalência de horas de estágio 

realizadas em outras naturezas e finalidades afins. Este é o caso do PIBID, que segundo 

a alteração da LDB 9.94/96, pela Lei nº. 12.796/13, que orienta a necessidade de 

incentivar as atividades deste programa, ao qual, neste documental, reconhece o seu 
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papel de importância para promoção da profissão do magistério da Educação Básica, 

entretanto, entende-se que a natureza do estágio e a natureza do PIBID são distintas, 

apenas o lócus/escola seja o ponto de intersecção.  

Em razão desta intersecção, por decisão do Colegiado do Curso de Licenciatura 

em Educação Física, considera-se 15 horas como equivalência, das quais os 

Licenciandos que tenham participação no PIBID, respectivamente ao nível de ensino 

que teve experiência neste programa. As horas aproveitadas somente serão equivalentes 

ao respectivo nível de ensino, não haverá acumulação de aproveitamento de horas para 

outros níveis relativos ao  estágio na grade curricular do curso de Licenciatura. 

Recomenda-se que no início do semestre letivo, o(a) Licenciando(a) que tenha 

sido bolsista, entregue ao Coordenador de Estágio Supervisionado a Declaração 

de bolsista regular do PIBID que tenha vínculo, ou que seja, relacionado com a área da 

Educação. Este documento deve vir assinado pela Coordenação do PIBID no qual tenha 

atuado ou atua.  

 

 

PROCEDIMENTOS DOCUMENTAIS 

 

O Coordenador de Estágio é o responsável pela mediação entre as partes 

envolvidas: Departamento de Educação Física, Secretarias de Educação (Municipal e 

Estadual), Instituições Escolares concedentes do Estágio Supervisionado e seus 

Gestores, Professores Colabradores/Supervisores, Professores 

Concedentes/Orientadores e os Licenciandos. 

São documentos que regularizam o Estágio Supervisionado no curso de 

Licenciatura em Educação Física da UFVJM, segundo Resolução CONSEPE UFVJM 

nº. 21/2014: 

 

1) Carta de Apresentação do(a) Licenciando(a) para Estágio Supervisionado – 

assinada pelo Coordenador de Estágio, deve estar rubricada e datada pela 

direção com carimbo da instituição concedente;  

2) Termo de Compromisso – Em três vias (Discente, Coordenação de Estágio e 

Gestor da Instituição concedente); assinada pelo Coordenador de Estágio, 

assinada pelo discente e assinada pelo gestor da instituição concedente, datada a 

sua ciência do período de vigência do estágio; 
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3) Formulário/Folha de aproveitamento das horas cumpridas no Estágio 

Supervisionado – com preenchimento do dia/horas de realização do estágio, fase 

do estágio, atividades realizadas, e deve estar rubricada pelo professor 

concedente ao lado de cada dia/hora cumprida pelo(a) Licenciando(a), assinatura 

do Coordenador de Estágio e do Professor da Instituição Concedente;  

4) Declaração de Aproveitamento Satisfatório do Estágio Supervisionado – deve 

constar a carga horária total cumprida, cronograma das ações, o nível de ensino 

pelo qual realizou-se o estágio supervisionado.  

  

OBS: Todos os documentos relacionados a realização do Estágio Supervisionado, estão 

disponíveis no site do Departamento de Educação Física, na aba Estágio; os alunos 

devem procurar a Coordenação de Estágio Supervisionado no Curso de Licenciatura em 

Educação Física, na primeira semana de início do semestre  letivo, para tomar ciência do 

preenchimento dos respectivos documentos. 

 

 

FASES DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Observação 

O período de observação deve ser realizado durante o período em que será realizado o 
estágio na escola (manhã, tarde ou noite). O(a) Licenciando(a) deve estar com um 
caderno de anotações para tomar nota de dados relativos ao cotidiano escolar. 

Sugestões sobre o que observar: 

a) identificação da escola (nome, ano de criação, endereço, turnos de funcionamento, 
níveis e modalidades de ensino); 

b) descrever a rotina escolar desde o início do período até o seu término (como funciona 
a entrada dos alunos, quantas aulas têm antes do intervalo, o que acontece no intervalo, 
o que os professores fazem no intervalo, quais e como são as reuniões pedagógicas, 
entre outras) 

c) analisar a organização dos profissionais da escola: registrar em forma de 
organograma, a organização de todas as funções profissionais da escola (da direção ao 
servente) e descrever as competências de cada cargo;   

d) analisar o projeto político pedagógico da escola: verificar breve histórico da 
instituição, os objetivos educacionais, a proposta pedagógica, a estrutura curricular, a 
ementa da disciplina Educação Física; 
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e) descrever os projetos extracurriculares que são desenvolvidos na escola; 

f) descrever os espaços físicos da escola; 

g) descrever os materiais disponíveis para as aulas de Educação Física; 

h) analisar o plano de ensino de Educação Física de cada ano escolar; 

i) descrever a carga horária dos professores de Educação Física; 

j) analisar e descrever como trabalhar com um diário de classe; 

k) demais informações que julgar necessárias. 

 

Semi-Regência 

a) O(a) Licenciando(a) não poderá substituir o professor de Educação Física da escola 
ou permanecer com os alunos sem a presença do mesmo; 

b) As atividades de semi-regência devem ser realizadas no sentido de auxiliar o 
professor de Educação Física em aulas práticas ou teóricas; 

c) O estagiário deve ter contato com os planos de aula durante o período de semi-
regência. 

 

Regência  

a) Os conteúdos das aulas deverão respeitar o plano de ensino da disciplina na escola; 

b) Os planos de aula deverão ser elaborados durante o estágio e discutidos 
coletivamente, sob a supervisão e colaboração do docente responsável pela escola 
parceira; 

c) Os planos de aula deverão ser apresentados pelo professor da escola antes da 
aplicação da aula; 

d) O professor da escola deverá estar presente nas aulas durante o período de regência; 

e) O professor da escola deverá apresentar um parecer sobre o desempenho do 
estagiário durante o período de regência.                    

 

 

AVALIAÇÃO 

 

Atividades de Estágio, frequência, pró-atividade e assiduidade, participação dinâmica 

em sala de aula com pró-atividade, assiduidade e frequência (20 pontos); Produção de 
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Planos de Aula e Plano e Ensino (20 pontos); Produção de Relatórios Parcial e Final, de 

natureza qualitativa (20 pontos); Entrega de Documentos Comprobatórios (40 pontos); 

 

Instrumentos de Avaliação: Atividades de Estágio, Produção de Planos de Aula e Plano 

de Ensino, Produção de Relatórios (Parcial e Final), Participação em sala de aula e 

Entrega de Documentos Comprobatórios; 

 

Critérios de Avaliação: 

Atividade de Estágio – Frequência, Assiduidade, Pontualidade, Pró-atividade, 

Capacidade de Resolução de Problemas, Uso da norma culta, Domínio dos conceitos e 

categorias da Educação, da Educação Física e da Educação Física Escolar, Capacidade 

Argumentativa frente as diversas situações do cotidiano escolar;  

 

Planos de aula e Planos de Ensino – relacionar conteúdos e objetivos, atender as 

dimensões dos conteúdos nas dimensões: Conceitual, Procedimental e Atitudinal; 

Descrever com clareza o procedimento metodológico, com indicação do número de 

aulas necessárias para desenvolver o tema; indicar tipo e instrumento de avaliação; 

inserir referências bibliográficas, de acordo com as normas da ABNT; 

 

Relatórios – Pontualidade na entrega do material parcial e final; Caráter qualitativo e 

dissertativo do texto; Domínio dos conceitos e categorias das linhas epistemológicas da 

Educação, da Educação Física e da Educação Física Escolar; Clareza, Coesão Textual e 

uso da norma culta; Capacidade Argumentativa e de Síntese da realidade educacional 

brasileira associada ao seu momento de estágio;  

 

Participação em sala de aula – Assiduidade, Frequência, Pontualidade, Capacidade de 

levantar problemas associados a empiria e a teoria, Capacidade de argumentação, 

Capacidade de síntese na argumentação; 

 

Entrega de documentos comprobatórios – No prazo estabelecido, sem atrasos e sem 

rasuras, com assinatura de todos os sujeitos/atores envolvidos no estágio supervisionado.  

 

OBS: As orientações de elaboração dos relatórios (parciais e final) localiza-se no Anexo 

I deste documento. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA 
E MUCURI 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE  

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA  

 
 

 

Coordenação de Estágio no Curso de Licenciatura em Educação Física 
 

Orientações de elaboração dos relatórios parciais e relatório final 
 
Tabulação: 
Capa - Indicar Nome da Instituição (universidade) em caixa alta (letra maiúscula) com 
tamanho 14 da fonte; em seguida, Nome da Faculdade (FCBS, por extenso) em caixa 
alta com tamanho 14 para fonte; depois o nome do Departamento (DEFI por extenso) 
em caixa alta com tamanho 14 para fonte; Pular três parágrafos e inserir o seguinte 
título do trabalho: Relatório Parcial ou se for o caso Relatório Final, em caixa baixa 
(letra minúscula), tamanho 14 para fonte e em negrito; após indicar seu nome em caixa 
baixa com tamanho 12 de fonte; No último parágrafo da folha indicar o local e data (por 
exemplo: Diamantina, Abril de 2017) em caixa baixa com tamanho de fonte 12; Essa 
página deve seguir alinhamento centralizado; espaçamento entre linhas 1,5.     
 
Texto – Tamanho da Fonte 12, Times New Roman, parágrafo com as seguintes 
delimitações de margem: superior 3; inferior, direita e esquerda 2,5; Inserir número de 
páginas; Alinhamento Justificado; espaçamento entre linhas de 1,5. 
Inserir Referências Bibliográficas no Final do Texto 
 
Produção Textual: 
Clareza na produção do texto; Coesão Textual entre os parágrafos; Na elaboração do 
seu texto, dialogue com os elementos empíricos do estágio (sem cair no senso comum) e 
confronte-os com os dados teóricos (adotar referências ind icadas na disciplina e/ou 
outras obras da literatura das quais você tenha tido contato ao longo do curso); 
capacidade de síntese; problematização e criticidade (elabore críticas construtivas sobre 
o momento de estágio, a respeito da atuação do professor da  disciplina Estágio 
Supervisionado e sobretudo em relação ao lugar/espaço do qual realiza o seu estágio 
docente); apresente em seu texto, com clareza, qual concepção epistemológica de 
Educação Física Escolar o professor regente das turmas que você acompanha adota?    
 
Número de páginas – Relatório Parcial no mínimo 3 laudas e no máximo 5 laudas; 
Relatório Final no mínimo 5 laudas e no máximo 8 laudas. 

_______________________________________________ 

Profº. Drº. Marcelo Siqueira de Jesus 
Coordenador do Estágio Supervisionado 

Curso de Licenciatura em Educação Física DEFI - UFVJM 
SIAPE 2158569 


