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 INTRODUÇÃO 

 

A presente proposta tem como premissa básica promover a integração entre a teoria e 

pratica na disciplina de Pratica de Formação II, ministrada no 2º período de Pedagogia da 

UNIFIMES, 2018/2. A disciplina visa reconhecer o estágio como campo do conhecimento nas 

suas diferentes concepções, bem como identificar como  ele pode ser planejado e executado na 

educação infantil e series iniciais  através de  planejamentos e projetos  temáticos 

interdisciplinares, onde no desenvolvimento  das atividades propostas  o professor possibilita a 

promoção do  desenvolvimento integral do aluno, nos aspectos: cognitivos, psicológicos, 

psicomotores e social.  A intenção é  vivenciar na pratica  a construção e execução de um projeto  

de sala de aula, que pode ser aplicado na pratica nas aulas de estágio. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Proporcionar aos alunos  a vivencia  entre a teoria e a pratica, na disciplina  por meio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Ensino quando em sala de aula    

estudamos os conteúdos sobre o estágio a função docentes, bem como  discutimos e buscamos 

a fundamentação teórica sobre os diferentes temas dos projetos de  intervenção na sala de aula  

construídos pelos alunos que podem  ser executados  por eles quando estiverem realizando seus 

estágios nas escolas campos de Educação Infantil e Séries Iniciais. Os projetos  vão ser 

publicados como trabalhos científicos em forma  pôsteres na semana de iniciação cientifica. 

Extensão:  quando na verdade os mesmos podem ser transformados em propostas de estágios 

projetos  são propostas a serem  implementadas nos estágios, com possibilidades de promover 

ações transformadoras tanto nas crianças quanto nos estagiários  e na comunidade escolar e 

externa onde e quando  forem aplicados. 
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METODOLOGIA 

 

O estudo e elaboração dos projetos, aconteceram no decorrer das aulas de Pratica de 

Formação II,  numa construção  coletiva com  a professora   numa parceria com uma professora 

da rede municipal de ensino  de uma instituição de Educação infantil, filantrópica. A ideia, foi 

unir conhecimentos teórico/práticos, na construção das propostas  dos  projetos de sala de aula 

para  serem aplicados na educação infantil, e series iniciais.  Os projetos vão ser apresentados 

ao público na III Semana de Iniciação Cientifica a se realizar na UNIFIMES no período de 17 

a 21 de outubro. Esses projetos poderão subsidiar os estagiários nos estágios que acontecerão 

no 6º, 7º e 8º períodos do curso. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Espera-se que este projeto possibilite aos alunos adquirir e conhecimentos básicos sobre  

os estágios, suas diferentes funções e atribuições  na formação do pedagogo. E ainda aprender 

a construir um projeto de estágio a ser executado durante os seus estágios. Estes projetos foram 

construídos pelos alunos e podem subsidiá-los durante os estágios. Outra finalidade importante 

neste estudo foi proporcionar aos alunos   o contato direto com a pesquisa a extensão e a 

apresentação em evento cientifico da instituição com publicação. Espera-se também que os 

alunos a partir desses projetos possam, construir seus planos de aula, para sua execução por 



 

 

etapas. Sendo assim a disciplina de Pratica de Formação II possibilitou a integração entre teoria 

e pratica nessa disciplina bem como a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

    

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação é processual e continua, onde o aluno  é orientado e reorientado durante todo o 

processo de construção apresentação ,   publicação  e elaboração dos projetos de ensino ( e 

ainda possibilita o seu desdobramento em etapas por meio de planos de aula).  O trabalho foi 

construído em grupos de  a três alunos, porém , a avaliação  é individual e coletiva em todas as 

etapas  do processo.  
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