Apresentação
Prezados Professores e Acadêmicos
Com o objetivo de consolidar a política de estágio da Universidade
Federal de Goiás, a Pró-Reitoria de Graduação, por meio da Coordenação de
Estágios, realizou reuniões com os coordenadores de estágios dos diferentes
cursos de graduação e decidiu sistematizar um documento contendo as normas
e orientações para e realização dos estágios curriculares obrigatórios e não
obrigatórios.
A UFG compreende o estágio curricular obrigatório como uma
atividade privilegiada de diálogo crítico com a realidade que favorece a
articulação do ensino com pesquisa e extensão, configurando um espaço
formativo do estudante, definido no Projeto Político Pedagógico de cada curso .
Por sua vez, o estágio curricular não obrigatório é realizado pelo estudante com
o intuito de ampliar a formação profissional por meio de vivências, de
experiências próprias da situação profissional, sem previsão expressa no Projeto
Político Pedagógico.
O estágio é um componente curricular de caráter teórico-prático que
tem por objetivo principal proporcionar ao estudante a aproximação com a
realidade profissional, com vistas ao aperfeiçoamento técnico, cultural, científico
e pedagógico de sua formação acadêmica, no sentido de prepará-lo para o
exercício da profissão e da cidadania.
Por se tratar de uma atividade fundamental para a formação, o estágio
é desenvolvido sob a orientação de um professor do curso, com o
acompanhamento do coordenador de estágios e a colaboração de profissionais
qualificados no campo de atuação de cada área de conhecimento.
Estamos colocando em suas mãos o Caderno de regulamento de
estágios que disponibiliza a legislação básica e as orientações pertinentes,
visando ao desenvolvimento dessa atividade formativa.
Atenciosamente,
Profª Sandramara Matias Chaves
Pró-Reitora de Graduação da Universidade Federal de Goiás
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I – O Ensino de História e suas propostas
Os programas curriculares de ensino de história elaborados no
Brasil a partir da década de 1970 voltaram-se para a formação de cidadãos críticos, capazes de compreender, interagir e intervir na realidade
social.1 A in. A inovação pautou-se na insistência dos especialistas sobre
a importância da produção do conhecimento histórico na escola e da orientação para a compreensão da cidadania no mundo contemporâneo.
Nas décadas seguintes, os professores conscientizam acerca do repertório de um saber docente que lhes pertence por ofício. A experiência docente é percebida como elemento de formação capaz de valorizar a função dos saberes empíricos dentre outros saberes.
Assim, as propostas de estágio dos cursos de Licenciatura Plena
em História deveriam priorizar a formação docente por meio dos seguintes pressupostos: 1) a concepção de história do professor; 2) a concepção de ensino e aprendizagem; 3) a escola, a disciplina de História e a
interdisciplinaridade; e 4) o contexto sócio-cultural dos alunos. Nesse
sentido, a prática docente se processa a partir de questões diversas.
Vale ressaltar as observações efetuadas por Selva Guimarães Fonseca:
[...] quem é este indivíduo que estamos buscando conhecer?
Qual é sua práxis? Por que e como recuperar suas vivências e
recordações? [...] O que faz o professor na sala de aula e na
vida? Para quem trabalha? O que produz? O que é esta profissão? Como compreender a construção da vida e da experiência dos sujeitos que lidam com o ensino na educação brasileira?2

Nessa perspectiva o professor ganha voz: valoriza-se seu
mundo, sua vivência, a força do ambiente sociocultural em que ele se

1

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental – Parâmetros curriculares nacionais. História. Brasília:
MEC/SEF, 1997. FONSECA, S. G. Caminhos da História Ensinada. Campinas: Papirus, 1993.
2

FONSECA, Selva Guimarães. Ser professor no Brasil: história oral e de vida. Campinas/São Paulo:
Papirus, 1997.
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encontra, as suas representações e práticas.3 . Na concepção de Antônio
Nóvoa, a produção de práticas educativas só emerge a partir de uma
reflexão da experiência partilhada entre os pares. A escola é vista como
local privilegiado, onde acontece o processo de formação e autoformação.4 Alguns pressupostos apontam para a reflexão sobre a prática
docente no Brasil e, especificamente, a formação docente na área de
História. É oportuno apreender em Chervel a distinção dos objetivos da
história ensinada no ensino Fundamental e Médio, daqueles pretendidos
no ensino Superior. Este último visa formar profissionais, no caso
historiadores ou professores de História, para atuarem nos demais
níveis do ensino. O ensino de História deve contribuir para a formação
de um indivíduo que enfrenta um cotidiano contraditório, de violência,
desemprego, greves, entre outras situações. Este indivíduo deve ter
condições de refletir sobre os acontecimentos, localizá-los no tempo
histórico,

estabelecer

relações

entre

os

diversos

fatos

políticos,

econômico, cultural e religioso. Assim, o ensino de História deverá
propiciar ao indivíduo o desenvolver-se como cidadão capaz de intervir
na realidade.5
Na escola, a disciplina de História apresenta alguns desafios que
implicam rever e aprofundar o conceito de conhecimento histórico escolar. Este não pode ser entendido como mera e simples transposição de
um conhecimento maior. As representações sociais de professores e alunos devem ser definidas de forma dinâmica e contínua na sala de aula.
Desse modo, o estudo de História apresenta-se como um campo aberto,
uma vez que agrega novos conhecimentos e leituras que permitem confrontar diferentes posições na sua organização teórica, procedimentos
metodológicos e propostas operativas. Entende-se que uma proposta

3

Antônio Nóvoa, entre outros autores, insistiram na fecundidade do uso da história de vida, de
narrativas autobiográficas como possibilidade de ver o indivíduo considerando a sua história e o seu
tempo, possibilitando uma conjunção entre história de vida com história da sociedade, esclarecendo
nesse sentido as escolhas e opções que se deparam ao indivíduo. Ver: NÓVOA, A. Vida de professores.
Porto: Editora do Porto, 1995.
4
5

NÓVOA, A. “Professor se forma na escola”. In: Revista Nova Escola, 2003.

CHERVEL, A. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa. Teoria &
Educação, n. 2, 1984, p.177-229.
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para o Estágio6 de Licenciatura em História deve considerar o professor
como educador que domina um conjunto de saberes e aprendizagens.
Na proposta atual, supera-se a idéia de que para ser um bom professor
seria necessário apenas saber História. Busca-se extrapolar a dicotomia
da forma/conteúdo, uma vez que não é possível conceber uma metodologia de ensino desarticulada da produção do conhecimento. Deseja-se,
assim, a compreensão da totalidade do ato de conhecer. É preciso saber
ensinar e construir condições concretas para o seu exercício 7. Acreditase que a formação do professor ocorre num processo contínuo por meio
da prática docente, pela troca de experiências que ultrapassem os limites e possibilidades dos cursos de graduação.
Os estagiários apreendem a complexidade da prática docente ao
desempenhar o papel de mediadores entre o sujeito (aluno) e o objeto
(conteúdo escolar), as diferenças de aprendizagem e linguagem entre os
alunos, as deficiências nos cursos de formação e na escola, bem como a
enorme distância existente entre o ensino acadêmico e a realidade da
sala de aula no ensino Fundamental e Médio.
Desde 1998, os professores da disciplina Didática e Prática de
Ensino de História, desenvolvem no CEPAE/UFG8 um projeto de estágio
supervisionado que procura integrar a didática com a prática. Nos eixos
operacionais, ressaltamos o caráter teórico-prático do estágio, por meio
de leituras, observações de aulas, elaboração de planos de regência de
aulas e relatórios finais sobre a prática docente.
Em outras escolas das redes pública estadual e municipal vêm
se realizando propostas de estágios que contemplam os projetos das

6

A Resolução CEPEC/UFG N. 731 considera: a) a necessidade de definir diretrizes para a reelaboração
do Estágio para a formação de professores da Educação Básica, visando à implementação do Regimento
Geral dos Cursos de Graduação, em conformidade com a política de formação de professores da UFG; e
b) o atendimento às diretrizes legais emanadas do Conselho Nacional de Educação para a formação de
professores em consonância com a exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9394/96.
De acordo com o que estabelece o Decreto n.87.497/82, que regulamenta a Lei n o 6.494/77 (Lei federal
sancionada em 7/12/1977 e publicada em 9/12/19777, conhecida como “Lei dos Estágios”:
regulamentada pelo Decreto n. 87.497 de 18/8/1982.
7
8

FONSECA, Selva. A formação do professor de História do Brasil. São Paulo: FEUSP, 1997, p.105-6.

A professora Cristina de Cássia Pereira Moraes, juntamente com o conjunto docente da subárea de
História do CEPAE vêm trabalhando nesse projeto deste o ano de 1998.
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instituições envolvidas e convênios firmados entre Secretarias de Educação e a UFG.

II – A formação docente em História na FCHF/UFG
O estágio na licenciatura, até o ano de 2007, será ministrado
para os alunos do curso anual (ver projetos anteriores: CEPAE e Escolas
estaduais e municipais), na disciplina de Didática e Prática de Ensino de
História. O estágio (teoria e prática) é realizado durante 12 aulas semanais, sendo que, num primeiro momento são destinadas 8 aulas para as
discussões da teoria do ensino de História e 4 aulas para observações
pedagógicas em Escolas públicas. Nesta parte, o aluno deverá observar
as aulas de História, estabelecendo o contato inicial com a Escola. Cabe
ao estagiário, observar e tomar conhecimento do plano escolar (projeto
político pedagógico ou proposta da escola), identificando as principais
idéias e propostas para a prática docente. Em um segundo momento, a
carga horária de 12 aulas semanais será destinada ao exercício da prática docente nas escolas.
De acordo com o Projeto Pedagógico aprovado em 2004, os alunos do curso de licenciatura iniciam suas atividades de estágio no quinto
semestre (ver matriz curricular). Em ambas as fases do estágio, que
consiste em parte teórica e parte prática, as atividades deverão ser planejadas a partir das discussões e projetos acerca do ensino de História,
considerando as diferentes concepções de história ensinadas durante o
curso; as concepções de ensino e aprendizagem atuais; as propostas
educacionais, como os PCNs para a disciplina de História; a interdisciplinaridade e o contexto sócio-cultural dos alunos na sociedade e na escola.
Assim, o estágio curricular supervisionado de ensino em História
pode ser compreendido como:
[...] momento da formação em que os alunos efetivam, sob a
supervisão de profissionais experientes da escola e do curso
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de Licenciatura em História, o exercício da docência e as outras atividades ligadas ao ambiente escolar, tais como diagnóstico escolar, participação nas reuniões de planejamento,
projeto pedagógico da escola, observações de aulas, preparação de planos de ensino e planos de aulas etc.9

Neste projeto, o Estágio Supervisionado divide-se em quatro
disciplinas (Estágio Supervisionado I, II, III e IV), totalizando uma carga
horária de 400 horas, compondo o Núcleo Comum da matriz curricular
(quadro 1). Há também as diversas modalidades de disciplinas voltadas
para a Prática de Ensino de História, disciplinas específicas como Políticas Educacionais no Brasil, Psicologia da Educação (I e II) e Fundamentos Filosóficos e Sociológicos, todas pertencentes ao Núcleo Específico,
totalizando uma carga horária de 576 horas (quadro 2):

Quadro 1 - Disciplinas do Estágio Supervisionado

9

SANTOS, Dulce Oliveira Amarante; et al. Projeto pedagógico do curso de Licenciatura em História –
Graduação Plena– da UFG/FCHF, p. 14-15.

Regulamento de estágio

10

Disciplinas

Carga
horária/horas

stágio Supervisionado I

80

Estágio Supervisionado II

80

Estágio Supervisionado III

120

Estágio Supervisionado IV

120

Carga horária do Estágio Supervisionado

400

Carga Horária Total do Núcleo Específico

976

Quadro 2 - Disciplinas do núcleo específico
Disciplinas

Carga
horária/horas

Prática de Ensino de História Antiga e Medieval

64

Prática de Ensino de História Moderna e Contemporânea

64

Prática de Ensino de História da América

64

Prática de Ensino de História do Brasil

64

Prática de Ensino de História Regional

64

Psicologia da Educação I

64

Psicologia da Educação II

64

Políticas Educacionais no Brasil

64

Fundamentos Filosóficos e Sócio-Históricos da Educação

64

Carga Horária do Núcleo Específico – Licenciatura

576 horas

IV – As etapas do Estágio Supervisionado
Estágio Supervisionado I
Ementa
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Apresentar ao aluno a realidade social do estágio como uma disciplina
curricular, compreendida como: num primeiro momento para o estudo
teórico do ensino de história nos espaços escolares, num segundo momento, criar condições para que o aluno-estagiário possa problematizar
o ensino de história no contexto escolar através da pesquisa educacional.
Distribuição carga horária semestral
80 horas-aulas (semestral)
Carga hora 3 h/a. - Teoria: Ensino de história e projeto de pesquisa
Carga horária 2 h/a. Prática-Escola: Observação, pesquisa e elaboração
de projetos
O Estágio Supervisionado I destina-se a debater concepções gerais de estágio, formação de professores, saberes docentes e educação,
história e pesquisa no Ensino Fundamental e Médio. Consiste em discutir
problemáticas do cotidiano da escola, da sala de aula e dos conteúdos
de história a serem trabalhados em forma de pesquisa em documentos.
A parte de formação teórica discute textos relacionados às propostas de ensino e pesquisa e os projetos, a importância da disciplina de
História na matriz curricular e o que é ensinado, as concepções de mundo e a pesquisa em sala de aula.
Nessa etapa, consideram-se os métodos e técnicas de se trabalhar os conteúdos que norteiam o programa de cada série, atentando-se
para as histórias que se deve ensinar aos alunos de educação básica.
Para tanto, considera-se a importância de leitura textual em documentos escritos e orais, mostrando como deve ser a proposta de pesquisa
no currículo ou no projeto político pedagógico da escola. A partir do reconhecimento da realidade da escola do seu Projeto Político Pedagógico
e do programa da disciplina de História para cada série e das problemáticas da sala de aula, os estagiários deverão construir projetos de pes-
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quisas a serem desenvolvidos com professores e alunos.10 Isso implica
atentar-se para a importância de quatro eixos norteadores da prática
docente. Primeiro, desenvolver a capacidade de problematizar o conhecimento histórico, o cotidiano da escola e o papel do professor; segundo, valorizar o processo de ensino-aprendizagem por meio de conceitos
históricos e análises de documentos; terceiro, criar condições para que
os alunos desenvolvam habilidades cognitivas e lúdicas; quarto, saber
estabelecer relações entre o passado e o presente. Trata-se, portanto,
de oferecer e subsidiar as condições iniciais para formação docente.
Na Proposta Político-Pedagógica observa-se cada disciplina com
seus programas, conteúdos e métodos de aprendizagem e investigação.
Para a matéria de História ressaltam-se o sentido da História conceitual
versus História factual, o raciocínio e a memorização, o livro didático e
os paradidáticos, a importância da literatura, entre outras possibilidades
de abordagens e desafios. Dessa maneira, possibilitar-se-á ao professor
em formação expressar a sua compreensão a respeito dos conteúdos
históricos e da pesquisa durante as aulas de História.
Diversas técnicas são utilizadas e aplicadas tais como elaboração de textos, análise de documentos históricos (escritos e iconográficos), de filmes, de músicas e debates que possibilitem o desenvolvimento da expressão oral, de trabalhos interdisciplinares com outras matérias
que estimulem o conhecimento de manifestações musicais, literárias e
plásticas. Para tanto, é importante que o professor em formação aprenda a desenvolver a relação multidisciplinar entre as diversas áreas do
conhecimento ou entre as disciplinas da matriz curricular, podendo, os
projetos de pesquisa ser o caminho para o diálogo entre as áreas.

Estágio Supervisionado II
Ementa

10

FONSECA, Selva Guimarães. Ensinar história através de projeto de pesquisa. Presença Pedagógica.
v. 3, n.18, nov./dez., 1997, p.49-55.
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Discutir a importância da disciplina escolar história na formação do aluno, mostrando ao estagiário como dinamizar as aulas e o papel do professor, tendo como perspectivas a construção de uma prática democrática. Além de outras questões pedagógicas diretamente vinculadas à pesquisa sobre o uso de diferentes metodologias de ensino, considerandose as linguagens escritas e iconográficas do livro didático, da literatura,
dos documentos/monumentos históricos, dos objetos, do cinema, da televisão, dentre outros.
Distribuição carga horária semestral
80 horas-aulas (semestral)
Carga hora 3 h/a. - Teoria: metodologia e uso de fontes
Carga horária 2 h/a. Prática: oficinas e aulas-laboratório (uso de diferentes metodologias e fontes no ensino de História)
O Estágio Supervisionado II fundamenta-se na leitura de metodologias e uso de fontes no ensino de história fundamental e médio. O
aluno do curso de licenciatura aprenderá a caracterizar os diferentes
procedimentos metodológicos, bem como operacionalizá-los na prática
docente em História; entender o significado das metodologias adequadas ao tema, à série e a faixa etária dos alunos em sala de aula.
As práticas/oficinas abrangem a aprendizagem de novas teorias,
experiências, regências de classe, realização de estágios e alternativas
educacionais. Destarte, os estagiários construirão e planejarão aulas e
oficinas com base nas metodologias e nos temas pesquisados em livros
didáticos para, em seguida, apresentá-los em forma de aula-laboratório
e oficinas para os colegas.
Nesta etapa, deverá o estagiário realizar análises de livros e
materiais didáticos, atentando para os aspectos formais, os conteúdos
históricos escolares e os conteúdos pedagógicos. O objetivo dessa análise é criar condições para que o estagiário conheça e construa as suas
aulas com base no livro didático adotado na escola e em outros materiais. É importante aprender a analisar e pesquisar em diferentes suportes
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e fontes e utilizá-los em sala de aula no ensino de história fundamental
e médio.

Estágio Supervisionado III
Ementa
Apresentar aos alunos as reflexões e problematizações do conteúdo escolar a ser ministrado durante a fase da regência para resgatar a relação passado/presente. Além dos conteúdos e procedimentos metodológicos que serão construídos para o momento da regência apontando encaminhamentos e estratégias didáticas correntes através de oficinas desenvolvidas por estagiários com o conteúdo a ser ministrado em diferentes faixas etárias.
Distribuição carga horária semestral
120 horas-aulas (semestral)
Carga hora 3 h/a. - Teoria: metodologia e uso de fontes
Carga horária 2 h/a. Prática: observação e realização de oficinas, como
aulas-laboratório sobre o uso de diferentes metodologias e fontes no ensino de História
O Estágio Supervisionado III possibilita aos futuros professores
conhecimento da sala de aula, as atividades desenvolvidas no semestre,
a natureza relacional dos agentes envolvidos. Desenvolver atividades de
observação, participação e realização de oficinas, aplicando diferentes
metodologias e fontes. Munidos de um roteiro elaborado pelos professores da disciplina, os estagiários observarão aulas na escola campo, atentando para os temas, objetivos, metodologias, conceitos, estratégias,
recursos didáticos e atividades.
Nessa fase, a turma é distribuída em grupos. O estágio inicia-se
com a observação de aulas de História e da escola em geral. Nesse momento, deve atentar-se para a metodologia de trabalho com os conteúdos ensinados, com a pesquisa e os projetos realizados pelo professor
da classe, atentando para a proposta da escola em relação à comunida-
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de. A atividade de observação é apresentada ao supervisor de estágio
em forma de trabalhos, como proposta pedagógica e plano de aula.
Na sala de aula o estagiário deve estar atento à prática pedagógica do professor e seu relacionamento com o aluno no processo de ensino e aprendizagem; dialogar com o professor para obter sugestões
para atitudes didático-pedagógicas para futuras atividades; ressaltar
como o professor desenvolve suas ações aplicadas em aula. A participação do estagiário nesse momento envolve o auxílio ao trabalho do professor e pode englobar diferentes atividades como: preparação e execução de oficinas (orientação aos alunos para trabalhos em grupos, elaboração de material didático para as aulas, nos trabalhos de campo, auxílio ao professor na organização de atividades e eventos — feiras, seminários, etc.).
A condução desta fase se dará por meio de orientações particulares ou em grupo, obedecendo ao critério da série definida para ministrar as aulas. O resultado dessas observações resultará em planos de
aula para subsidiar a regência no estágio IV.
De fundamental importância nesse processo são os planos de
aulas para que os estagiários conheçam e avaliem a prática pedagógica
da sala de aula, a concepção de história do professor da turma, o comportamento e o aprendizado dos alunos e, por fim, conheçam o projeto
político-pedagógico da escola. Reconhecer os conteúdos da série, a metodologia, os objetivos do programa de História e a forma que são ensinados aos alunos. Nesse momento, caberá aos professores da disciplina
e da turma orientar os estagiários na preparação dos planos de aula,
dos métodos de como ensinar os conteúdos e a utilização adequada dos
recursos didáticos.

Estágio Supervisionado IV
Ementa
Apresentar ao aluno a realidade social do estágio/regência através de
observação de aulas, do resgate da concepção de História do professor
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regente; da concepção de ensino-aprendizagem; da disciplina e das relações de poder existentes no espaço das escolas-campo e do contexto
sócio-cultural dos alunos para o seu fazer pedagógico através da elaboração dos planos de aula que serão desenvolvidos na regência de classe.
Distribuição carga horária semestral
120 horas-aulas (semestral)
Carga hora 5 h/a. - Regência de aulas
No Estágio Supervisionado IV, os alunos farão as regências em
sala de aula na escola-campo. Esta fase corresponde a uma das partes
finais do estágio supervisionado e representa a execução do planejamento desenvolvido nas fases anteriores. Consideram-se regência
quaisquer formas de atuação do estagiário em que o aluno conduza a
classe. Podem-se considerar aulas expositivas, aulas em laboratório/oficina de prática de ensino, aulas em espaços externos e/ ou excursões,
aulas de reforço ou acompanhamento. Esta fase que objetiva a experiência da docência será realizada no CEPAE11 e em escolas públicas, conforme convênio estabelecido entre a Universidade Federal de Goiás e a
Secretaria Estadual de Educação e Secretaria Municipal de Educação.
O professor da disciplina de Estágio orienta e acompanha o aluno na elaboração, execução e avaliação das atividades de formação docente.
Considera-se importante a proposta da escola, bem como a da
disciplina de História no Projeto Político-Pedagógico da Escola. O estagiário, ao tomar conhecimento da proposta da escola e da disciplina,
planejará suas aulas considerando a importância dos conteúdos históricos e da pesquisa, bem como deverá utilizar diversas técnicas como por
exemplo: elaboração de textos, análise de documentos históricos (escritos e iconográficos), de filmes, de músicas e debates; realizar trabalhos
interdisciplinares para estimular o conhecimento de manifestações musicais, literárias e plásticas. Para tanto, é importante que o professor em
11

De acordo com o projeto em construção com a subárea de História do CEPAE/UFG.
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formação aprenda a desenvolver a relação multidisciplinar entre as áreas do conhecimento ou entre as disciplinas da matriz curricular, podendo, os projetos de pesquisa ser o caminho para o diálogo entre as áreas.
Nenhum estagiário assume uma classe sem a orientação do
professor da turma ou do professor supervisor do estágio. As aulas são
observadas pelos professores e discutidas minuciosamente com o estagiário. Cada estagiário ministra de 7 a 10 aulas, ou o número indicado
pela escola. A regência se inicia com a atividade de observação concluída e aprovada pelos professores.
No CEPAE, antes de se iniciar a regência, desenvolve-se experiências, contatos iniciais com a turma, ministrando um trabalho ou auxiliando o professor titular. Essa primeira experiência, denominada pelos
professores de aula quebra-gelo tem como objetivo a familiarização entre estagiário e alunos. Nas escolas públicas, essa atividade se realiza de
forma diferenciada, os estagiários auxiliam o professor da turma em algumas atividades pedagógicas: aplicam prova ou assumem aulas em
substituição ao professor.

V - Como o aluno chega à escola
1- Matutino: o estágio se realiza no CEPAE. O primeiro contato
processa-se por meio de reunião, na qual a professora de Didática e
Prática de Ensino de História e os professores da área de História do CEPAE definem a condução do estágio nas fases de observação e regência.
Em seguida, a coordenação da disciplina no Departamento de História
encaminha à escola uma lista contendo os nomes dos estagiários.
2- Noturno – A professora de Didática e Prática de Ensino de
História estabelece o contato inicial com escolas públicas que têm interesse em oferecer campo para o estágio. Posteriormente, a coordenação
no Departamento de História envia às escolas selecionadas uma correspondência contendo os nomes dos estagiários.
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O acompanhamento do estágio ocorre de forma sistemática durante a semana com os professores que atendem e orientam os alunosestagiários. A formalização do estágio ocorre por meio de documentação
enviada à Escola campo pela coordenação — apresentação da instituição
e do aluno e solicitação de autorização para realização de estágio à Escola campo; preenchimento de fichas de registro de estágios pelo aluno,
devidamente assinada pelo professor responsável pela disciplina na Escola campo, e apresentação periódica das mesmas e de todas as atividades realizadas pelo aluno ao professor supervisor do estágio.
VI – Conclusão do estágio
A última fase do estágio constitui-se na produção de um relatório final, contendo uma introdução, com indicação da escola e sua localização, da classe acompanhada e outras informações gerais sobre as
atividades práticas na instituição.
O desenvolvimento do estágio consiste na apresentação das
experiências pedagógicas realizadas na classe e no espaço escolar, desde a observação à regência, mostrando como foram aplicados o conteúdo, as metodologias e as formas de avaliações.
As considerações finais versam na reflexão sobre o contato
do aluno com a realidade educacional, por meio da inserção no contexto
escolar e a atuação em sala de aula, expressando sua opinião sobre o
estágio, a escola pública e as ações alternativas encontradas para suas
práticas.
O Relatório deve conter ainda, a seguinte documentação:
a) formulário de controle de estágio — parte Universidade,
devidamente preenchido em seus campos, conforme cronograma e campo de estágio;
b) Formulário de avaliação do estágio — parte escola — devidamente preenchido;
c) Os planos de aulas;
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d) Proposta pedagógica ou projeto de pesquisa, quando for
o caso.
São os dois professores — UFG e escola campo — que avaliam a
aptidão docente do estagiário. Assim, a nota de regência, atribuída ao
estagiário, depende das atividades desenvolvidas nas aulas observadas
pelos professores.
Os relatórios produzidos pelos discentes, arquivados na coordenação, possuem variadas aplicações: fornecem dados para as secretarias de educação (Estadual e Municipal); constituem importante fonte de
pesquisa para elaboração de monografias e artigos na área de prática de
ensino de história; também para produzir reflexões, discussões e gerar
novos conhecimentos sobre o estágio supervisionado em História.

VII – Avaliação do Estagiário
A avaliação compõe-se de quatro notas:
1) trabalho de observação (proposta pedagógica);
2) planos de aulas para a regência;
3) Regência (esta nota é discutida entre os professores de Didática e da Escola) e relatório final.
Essas notas seguem o modelo adotado pelo Departamento de
História da UFG.
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