ESTÁGIO CURRICULAR
A Prática de Ensino / Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia é o
momento de culminância das experiências de prática de ensino desenvolvidas ao longo
do curso como condição de recuperação crítica dos conceitos inerentes aos diferentes
campos de conhecimento.
De acordo com a Resolução CNE/CP nº 01 de 15/05/2006 a carga horária
mínima regulamentada para os cursos de licenciatura plena é de 3.200 horas, assim
subdivididas:
I – 300 (trezentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir da segunda
metade do curso;
II – 2.800 (duas mil e oitocentas ) horas de aula para os conteúdos curriculares de
natureza científico-cultural;
III – 100 (cem) horas para atividades acadêmico-científicas e culturais.
O curso de Pedagogia da Faculdade Santíssimo Sacramento propõe uma cargahorária de trezentas e seis (306 h/a) a partir da segunda metade do curso. A estrutura e
distribuição da carga-horária de atividades da Prática de Ensino / Estágio
Supervisionado corresponde a:
V semestre – Prática de Ensino na Educação Infantil e no processo de
alfabetização – 72 horas. Meta:
 desenvolver práticas de observação em classes da educação infantil das
escolas municipais e particulares durante o V semestre do curso atingindo 72h
com a participação efetiva de todos os alunos regulamente matriculados.
VI semestre – Prática de Ensino nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 72
horas. Meta:
 desenvolver a co-participação nas classes dos anos iniciais no ensino
fundamental em escolas municipais e estaduais, envolvendo os professores e
estudantes da referida escola durante o VI semestre do curso.
VII semestre – Prática de Ensino na Educação Profissional e de Jovens e Adultos
– 72 horas. Metas:
 desenvolver atividades de co-participação em classes de Educação de Jovens e
Adultos nas escolas estaduais e municipais, contando com a participação efetiva

dos estudantes específicos desta modalidade de ensino e dos seus respectivos
professores, com carga horária de 36h distribuídas ao longo do VII semestre do
curso.
 observar as classes da Educação Profissional e desenvolver atividades de coparticipação com os professores e estudantes dessa modalidade de ensino nas
escolas estaduais, atingindo 36h /a distribuídas ao longo do VII semestre do
curso.
VIII semestre – Estágio Supervisionado – 90 horas. Metas:
 desenvolver atividades de regência de classe na Educação Infantil e Anos
Iniciais do Ensino Fundamental em escolas municipais e estaduais envolvendo
os professores e estudantes.
 desenvolver atividades de planejamentos, reuniões de pais e formação de
professores nas escolas onde a regência de classe acontece envolvendo os
estudantes, os professores e funcionários da escola, totalizando 90h de
atividades que serão distribuídas ao longo do VIII semestre do curso.
Carga horária total: 306 horas

