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Para Suanno (2015), as reflexões 

desenvolvidas pelo campo da Didática e pelo 
campo da Formação e Professores, nos 
últimos vinte e cinco anos, em torno da 
indissociabilidade entre teoria e prática, 

impulsionaram a valorização da pesquisa no 
estágio curricular obrigatório nos cursos de 

formação de professores. 
 

Neste sentido, a pesquisa assume finalidade 
didática no Projeto de Estágio do curso de 

Pedagogia da FE/UFG, ao constituir-se como 
“recurso didático de apreensão da realidade 

da Educação Básica, de apropriação de 
conhecimentos para a formação e construção 

da identidade profissional do professor” 
(ROSA e SOUSA, 2017). Ou seja, a partir da 

imersão no contexto escolar se propicia o 
acesso a conhecimentos científicos, práticas 

e reflexões que possibilitem aos futuros 
professores assumir “papel ativo no seu 

próprio processo de formação e incorporar 
uma postura investigativa que acompanhe 

continuamente sua prática profissional” 
(ROSA e SOUSA, 2017).  

 
Oportuniza-se,  deste modo, um 

aprofundamento de estudos teóricos a partir 
de questões que emerjam nos contextos do 

estágio, da docência, da profissão e do 
trabalho docente. 

 
Oportuniza-se,  deste modo, um 

aprofundamento de estudos teóricos a partir 
de questões que emerjam nos contextos do 

estágio, da docência, da profissão e do 
trabalho docente. 

 
O Estágio Curricular como atividade teórica 
instrumentalizadora da práxis (PIMENTA, 
1994) emerge da epistemologia da prática 

docente (PIMENTA e LIMA, 2006) e confere 
estatuto próprio de conhecimento ao 

desenvolvimento dos saberes docentes 
(SACRISTÁN, 1999). 
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ESTÁGIO CURRICULAR 
O estágio curricular obrigatório é uma 
disciplina fundamental na formação de 
professores, um componente teórico-

prático da formação acadêmica e não se 
constitui trabalho profissional, mas 

procedimento pedagógico-didático e 
pressupõe parceria estabelecida, por 
meio de instrumento jurídico, entre as 

instituições formadoras, conforme 
determina a legislação vigente.  O 

estágio, portanto, se caracteriza como 
um espaço de estudo, pesquisa e 

reflexão, com vistas à construção de 
conhecimentos da profissão docente a 
partir de uma determinada realidade 

educacional, especificamente na 
educação infantil e no ensino 

fundamental, em contextos escolares e 
não escolares. 

 
 
 

OBJETIVOS DO ESTÁGIO 
 

1. Proporcionar aos estudantes a 
aproximação com o mundo do 

trabalho, visando ao desenvolvimento 
e aperfeiçoamento/ampliação de sua 
formação política, técnica, cultural, 

científica e pedagógica. 
 
 

 

2. Criar condições para que o estudante 
possa vivenciar processos de ensino 

e pesquisa em instituição 
educacional, ou em outros espaços 
previamente aprovados; elaborar, 

desenvolver e avaliar projetos 
educativos, construindo formas de 

atuação pertinentes ao trabalho 
docente; desenvolver conhecimentos, 

habilidades e atitudes relativas à 
profissão, considerando o contato 
direto com o campo de estágio e a 

formação proporcionada pelo curso e; 
desenvolver condições e atitudes 

favoráveis à continuidade da 
formação como pedagogo. 

 
3. Proporcionar condições e espaços 

de discussão para que os alunos e 
profissionais do campo de estágio 

tenham a oportunidade de se 
beneficiar dos conhecimentos e da 
perspectiva formativa desenvolvida 

no curso de Pedagogia. 
 

4. Utilizar da pesquisa como princípio 
educativo, visando ao 

desenvolvimento de atitude 
pedagógica e investigativa por parte 
do estudante e, assim, propiciar-lhe 

melhor compreensão da realidade da 
educação infantil e anos iniciais do 
ensino fundamental e a construção 

de novas formas de atuação na 
educação de crianças, jovens e 

adultos. 

 
 
 
 
 
 

ETAPAS DO ESTÁGIO 
 

I.            Apreensão e estudo da 
realidade da instituição-campo - 

compreensão, descrição e análise do 
cotidiano institucional/escolar; 

 
II.            Elaboração do projeto de 

estágio - problematização de situações 
apreendidas da realidade e definição do 

tema do projeto de ensino e 
aprendizagem. A elaboração do projeto 

implica preparação teórico-prática e 
metodológica, considerando os 
conhecimentos pedagógicos e 

transdisciplinares relativos ao processo 
de ensino e aprendizagem; 

 
III.            Desenvolvimento do projeto 
de estágio – realização do projeto no 

campo de estágio, constituindo a 
experiência com a regência (ou similar) 

relativa ao trabalho docente; 
 

IV.            Elaboração de relatório 
semestral e final – apresentação do 

resultado da ação docente que 
evidencie a compreensão da realidade e 

as contribuições do processo para a 
construção pessoal e coletiva da 
formação e do trabalho docente. 


