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RESUMO 

 
O presente trabalho objetivou compreender e elencar as principais contribuições, da 

disciplina de Estágio em Educação Infantil, para a formação do Pedagogo, a partir, 

das reformulações curriculares propostas ao Curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL), no período de 2005 a 2009. O trabalho esta dividido em 

dois capítulos, sendo que no primeiro é apresentado de forma breve o histórico da 

construção do conceito de infância de maneira geral e em seguida 

especificadamente no Brasil. No segundo capitulo é apresentado propriamente as 

disciplinas de Estágio em Educação Infantil, visando indicar as alterações na grade 

curricular deste período e no próximo momento, a análise dos manuais de estágio 

que é voltado ao aluno de Pedagogia e metodologicamente para atingir nosso 

objetivo a catalogação dos relatórios de estágio encontrados no Laboratório de 

Ensino e Pesquisa em História da Educação (LEPHE). O trabalho de pesquisa foi 

orientado pela abordagem qualitativa e quantitativa, os procedimentos utilizados 

além do embasamento teórico foram à análise dos manuais de estágio dos anos de 

2005, 2007 e 2009, a consulta aos Projetos Políticos Pedagógicos do curso de 

Pedagogia da UEL, e também a formação dos professores supervisores do estágio. 

Com a pesquisa foi possível apresentar algumas rupturas e permanências que 

permearam a formação dos Pedagogos em especifico no estágio para a Educação 

Infantil neste recorte temporal de 2005 a 2009. 

 

Palavras-chave: História da Educação, Educação Infantil, Relatórios de Estágio. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O interesse sobre um tema na área da Educação Infantil com 

enfoque na construção do conceito de infância e a contribuição do Estágio em 

Educação Infantil, surgiu quando ainda cursava o segundo ano do curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina (UEL), quando me indicaram a 

possibilidade de Estágio não obrigatório remunerado no Centro de Educação Infantil 

que funciona dentro do próprio Campus da UEL. Contudo, foi com a disciplina de 

Metodologia do Trabalho Científico em Educação que voltei os olhos para tentar 

compreender um pouco mais sobre a Educação Infantil e o Estágio. 

 Entretanto, a concretização e a delimitação do tema ocorreram em 

meio ao segundo bimestre da 4ª ano, já que outras possibilidades foram iniciadas e 

não envolviam de fato o que gostaria de abordar. 

 A área de História da Educação sempre me encantou, pela 

organização dos professores e comprometimento dos mesmos em prol da formação 

dos futuros Pedagogos que passam pelos bancos desta Universidade e foi, por isso, 

que optei por desenvolver meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) nesta área. 

 Ao conhecer e ter contato com o Laboratório de Ensino e Pesquisa 

em História da Educação - LEPHE, no Centro de Educação, Comunicação e Artes 

(CECA), inaugurado no dia 23 de abril de 2012, mas que já desenvolviam alguns 

projetos de pesquisa e entre eles o qual participei que se denomina em: Localização 

e Catalogação de fontes para pesquisa da História das Instituições Educativas 

escolares e não escolares de Londrina, infelizmente por pouco tempo, mas com esta 

participação pude ter maior aproximação com os materiais que delinearam esta 

pesquisa. 

 Tendo como finalidade me aproximar a temática do grupo de 

pesquisa optei em buscar dentro do próprio LEPHE, algo que ainda não tivesse sido 

analisado e/ou catalogado. Assim, chegamos aos relatórios de Estágio em 

Educação Infantil, que se encontravam separados pelo ano de entrega, porém em 

armários distintos. 

 De início a intenção era além de catalogá-los desde 2005 até 2009, 

realizar uma análise mais profunda entre dois ou mais relatórios de cada ano, a fim 

de diagnosticar na escrita as mudanças, se é que houveram, após as reformulações 

da grade curricular do curso de Pedagogia. Todavia, com o decorrer dos estudos 
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isto não se tornou possível já que a catalogação exigiria uma demanda de tempo 

muito grande pela quantidade de relatórios preservados no LEPHE e estenderia esta 

pesquisa para além do proposto perdendo o enfoque deste trabalho que é verificar 

as contribuições do Estágio na formação do Pedagogo, a partir das alterações do 

currículo do curso nos anos de 2005 a 2009. 

 Para a academia esta pesquisa se faz importante, pois, viso 

contribuir com a catalogação do material disponível no acervo do LEPHE, que 

permitirá inúmeras possibilidades de extensão, novos ganchos de pesquisa e 

analises como também resgatar registros de relatos caracterizando de forma 

retrospectiva e que busca a partir destas influências já registradas os resultados de 

com se deu o processo de formação do Pedagogo em anos anteriores, além de ser 

um ponto de partida para que eu após a graduação possa dar continuidade e quem 

sabe realizar a proposta inicial. Socialmente contribuirá com maior esclarecimento 

do que seja o Estágio no curso de Pedagogia, pois entrelaça a teoria vista na 

graduação com a prática vivenciada no Estágio. 

 As hipóteses levantadas neste primeiro momento se referem à 

crescente valorização do conceito de infância e as alterações de currículo que se 

voltam a este nível de ensino, sendo assim, qual a contribuição do Estágio na 

formação do Pedagogo para atuar na Educação Infantil? 

 Ao desenvolver o tema, com objetivo de caracterizar a construção do 

conceito de infância com base e referencia teórica, principalmente em autores como 

Moysés Kulhmann Junior (2005 e 2011), Neil Postman (1999), Philippe Àries (1981) 

e Tizuco Morchida Kishimoto (2001) que tratam sobre a Educação Infantil, o autor 

Dermeval Saviani (2008) que trata a sobre o curso de Pedagogia no Brasil, e as 

autoras, Maria Luiza M. Abbud e Marta G. Favaro Webber (2001) que discutem o 

curso de Pedagogia na (UEL). 

  Além do embasamento teórico, para alcançar os objetivos propostos 

esta pesquisa também apresenta alguns documentos norteadores do curso de 

Pedagogia e serão tomadas como fontes de pesquisa, ao tratar sobre o estágio no 

processo de formação do Pedagogo, em cumprimento a grade curricular 

estabelecida no curso de Pedagogia da UEL, com a disciplina de Estágio 

Supervisionado em Educação Infantil; como Projeto Político Pedagógico (PPP), 

análise dos Manuais de Estágio dos anos de 2005, 2007 e 2009, analise de forma 

breve as alterações de currículo com relação à disciplina de estágio em Educação 
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Infantil e verificando as possíveis mudanças em relação ao desenvolvimento do e os 

próprios relatórios a fim de compreender estas mudanças e qual a contribuição 

desta disciplina para a formação do Pedagogo. 

 Para a consolidação deste trabalho, dividimos a escrita em dois 

capítulos, sendo que o primeiro se respalda na análise de referencial teórico voltado 

a Educação Infantil tendo em vista delinear sua trajetória primeiramente de forma 

geral e em um segundo momento especificamente em nosso país, sistematizando 

alguns conceitos para compreender e elencar os principais fatos que permearam 

este processo de consolidação enquanto modalidade de ensino. 

 O segundo capítulo deste trabalho compreende a discussão acerca 

da disciplina de Estágio em Educação Infantil, na grade curricular do curso de 

Pedagogia nos anos de 2005 e 2009 e qual sua contribuição para a formação do 

Pedagogo, em vista que a formação deste profissional exige que ele cumpra, na 

condição de estagiário, as exigências estipuladas pelo currículo do curso, como a 

carga horária, desenvolvimento de projetos, aplicação de intervenções, registro das 

observações, no intuito de conhecer e aplicar na escola/prática o que se encaminha 

com a teoria, sob orientação de um(a) supervisor(a). 

 Apresentamos ao final como resultado parcial de pesquisa a 

catalogação dos relatórios de Estágio dos anos de 2005 e de 2009, deixados pelos 

ex-alunos do curso de Pedagogia e preservados pelo acervo do Laboratório de 

Ensino e Pesquisa em História da Educação (LEPHE). 

 Esta pesquisa proporcionou o acréscimo de conhecimentos ligados 

à área de História da Educação e também a possibilidade de verificar a amplitude da 

mesma em relação ao curso de Pedagogia, como por exemplo, a possibilidade de 

entrelaçar os temas sendo que um envolve a História da Educação Infantil e o outro 

a História do próprio curso de Pedagogia. 

 Também possibilitou a aprendizagem de como manipular, analisar e 

catalogar documentos tidos como históricos, e partindo deles fazer com que a 

História seja vista e contada através da minha própria analise, já que este também é 

o objetivo do Trabalho de Conclusão de Curso, tendo contribuindo para minha 

formação de forma singular.  
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CAPITULO 1. UM BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

 Neste primeiro momento buscamos delinear um breve histórico da 

trajetória da Educação Infantil no Brasil, objetivando apresentar o inicio da 

construção desta modalidade de ensino, como este se caracteriza, sistematizando 

alguns conceitos para compreender e elencar os principais fatos que permearam 

este processo e em sua consolidação como nível de ensino. 

 Alguns questionamentos são levantados ao se tratar sobre a 

infância, a criança, e educação, sendo estes os princípios norteadores desta 

pesquisa. 

 Como surge a infância? Qual é seu papel na sociedade atual? E a 

formação do Pedagogo vai ao encontro desta realidade? 

 Para se abordar estes tópicos, mesmo que de forma breve, partimos 

da análise teórica, que nos embasará para a compreensão no processo de formação 

da identidade da Educação Infantil no Brasil. 

 Ao se referir sobre a Educação Infantil, vamos nos pautar na análise 

de documentos sobre à formação do Pedagogo com as grades curriculares, 

disciplinas voltadas à Educação Infantil e a análise de dados compreendidos em um 

total de 188 (cento e oitenta e oito) relatórios sobre as observações e intervenções 

realizadas nos anos de 2005 e 2009, durante o processo de formação de docentes, 

enquanto estagiarias(os) do curso de Pedagogia pela disciplina de Estágio 

Supervisionado em Educação Infantil (6EST610)1, pela Universidade Estadual de 

Londrina. 

 Partindo do pressuposto que o conceito de infância ganhou espaço 

há pouco tempo em nosso país, e que a Educação Infantil ainda ―engatinha‖ rumo a 

sua consolidação de fato, com acesso facilitado, número de instituições de acordo 

com a demanda de procura, formação continuada dos educadores e a qualidade de 

ensino, que são pontos relevantes para que a mesma seja ofertada e garantida 

como direito a toda a população, mesmo não sendo de caráter obrigatório para as 

crianças entre 0 e 6 anos. 

                                            
1
 Nome dado a disciplina de Estágio para o ano de 2009 de acordo com a grade curricular de 2007 
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Para atingir tais objetivos a formação do Pedagogo deve ir ao 

encontro de novos anseios, e em busca da educação que chegue aos bancos 

escolares de forma mais criativa e dinâmica possível, para tornar este ambiente 

escolar agradável e estimulador.  

 Um ponto importante a ser compreendido por nós educadores é a 

formação histórica da identidade infantil, e afinal como surgiu o conceito de infância? 

 Sabe-se que no início das civilizações por volta do século XIII, a 

criança não era tida como sujeito, nem tão pouco se valorizava este ser, e de acordo 

com Postman (1999, p.12), a ideia de infância é uma das grandes invenções da 

Renascença [...], a infância, como estrutura social e como condição psicológica, 

surgiu por volta do século dezesseis e chegou refinada e fortalecida aos nossos 

dias. 

 Um fator importante de acordo com Àries (1975), é que até o século 

XII, as condições gerais de higiene e saúde eram muito precárias, não havia a 

preocupação com os cuidados básicos de limpeza, estes, tornavam o índice de 

mortalidade infantil muito elevado e sendo assim, não se criavam vínculos ou 

expectativas em torno da criança, já prevendo a possibilidade de sua morte, tão 

pouco sentimentos e laços familiares se firmavam em torno da criança, como o 

mesmo autor aponta que se havia, um 

 

sentimento de que se faziam várias crianças para se conservar 
apenas algumas era e durante muito tempo permaneceu muito forte. 
Ainda no século XVII, em Le Caquet de I´accouchée, vemos uma 
vizinha, mulher de relator, tranquilizar assim uma mulher inquieta, 
mãe de cinco ―pestes‖, e que acabara de dar a luz: ―Antes que eles te 
possam causar muitos problemas, tu terás perdido a metade, e quem 
sabe todos‖. Estranho consolo²°! As pessoas não podiam apegar a 
algo que era considerado uma perda eventual. (ÀRIÉS, 1975, p.56) 

 

 De acordo com Postman (1999, p.33), no mundo medieval a criança 

poderia ser definida em uma única palavra, invisível. 

 Dentro desta perspectiva nota-se quão a identidade infantil era 

ocultada, e as poucas crianças que conseguiam se desenvolver e atingir maiores 

idades estavam sob influência contínua dos adultos. Então se assemelhavam e 

identificavam-se a eles, estas eram vistas como adultos em miniaturas e 

consequentemente praticavam os mesmos tipos de atividades que seus 
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responsáveis, ou seja, reproduziam tudo o que vivenciavam, um ―menino de sete 

anos era homem em todos os aspectos, exceto na capacidade de fazer amor e 

guerra‖ (POSTMAN, 1999, p.30). 

 Outro ponto a ser destacado é que as crianças não eram 

representadas em quadros ou esculturas, quando esta aparecia à única distinção 

entre adultos e crianças se davam pelo tamanho na imagem retratada, que era uma 

escala reduzida, como destaca Àries (1975, p.51), ―no mundo das fórmulas 

românticas, e até o fim do século XIII, não existem crianças caracterizadas por uma 

expressão particular, e sim homens de tamanho reduzido‖.  

 Outra característica deste período é a diferenciação em torno do 

sexo da criança, já que de acordo com Heywood (In CALDEIRA, 2008, p.87), “as 

meninas costumavam ser consideradas como o produto de relações sexuais 

corrompidas pela enfermidade, libertinagem ou a desobediência a uma proibição‖, 

sendo assim, dava-se mais valor ao nascimento de crianças do sexo masculino.  

 Ainda de acordo com a autora o atendimento para com estas 

crianças era voltado ao assistencialismo e ―tal atendimento contava com as 

chamadas criadeiras, amas de leite ou mães mercenárias‖.  

 Neste contexto nota-se que, o ser criança não é valorizado, nem 

tampouco estudado para garantir uma melhor compreensão em torno de seus 

sentimentos ou seu desenvolvimento cognitivo motor. 

 O período da infância neste momento é deixado de lado, se 

preocupavam apenas ao que esta poderia vir a ser, imagem e semelhança do adulto 

que a cerca, doutrinados e educados para o trabalho, e o sentimento voltado a estas 

crianças como um ser especial e diferenciado é relativamente recente e analisadas 

de forma particular (CALDEIRA, 2008, p.10).  

 No século XIII, ainda salientavam-se que cabia ao adulto preparar as 

crianças, para que estas se desenvolvessem, tivessem bons costumes para fazerem 

o bom uso da razão, sem preservar a originalidade dos pensamentos infantis ou 

aceitar as visíveis diferenças entre elas e os adultos, tendo em vista que estes eram 

páginas em branco a vir, a ser, preenchidas e preparadas para a vida adulta.  

 Por estar voltado ao modo de pensar dos adultos, que os mesmos 

salientavam e desenvolviam o sentimento de vergonha ligando-o, diretamente aos 

segredos e mistérios da vida adulta, passando a serem vistos e entendidos como 

divisores, entre estes estágios da vida, e de acordo com Postman (1999, p.23) ―[...] 
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sem uma noção bem desenvolvida de vergonha a infância não poderia existir‖, pelo 

fato de que as crianças não são estruturadas para sentir ou presenciar certas 

vivências de um adulto. E é com o uso da vergonha, que a ideia de privá-la de 

conhecer precocemente os segredos dos adultos passava a se concretizar, 

defendendo ―[...] a ideia de que as crianças necessitam de proteção e cuidados, de 

escolarização e de estar a salvo dos segredos dos adultos‖. 

 Todavia, o ponto que consideramos mais importante neste processo 

de descoberta da infância, é o que se diz respeito à leitura, pois no período da Idade 

Média, a leitura e a escrita era considerada uma arte restrita e principalmente 

voltada para a religião católica, as pessoas que as dominavam eram conhecidas 

como escribas e este tipo de alfabetização denomina-se como: alfabetização 

corporativa.  

 Já a alfabetização social voltada para a sociedade em geral, era 

advinda de um processo um tanto lento, sendo ofuscada por mais ou menos mil 

anos, e assim as comunicações sociais se davam pela oralidade de pessoa para 

pessoa. A partir do momento que uma criança passa a ler e/ou escrever ela 

desmembra o mundo adulto, passando a ter autonomia para desvendar e buscar 

sanar suas curiosidades, rompendo com a fase infantil, na qual ela é totalmente 

dependente do adulto que a cerca e como observa Postman (1999, p.27), 

 

A leitura é o fim da infância permanentemente e que ela destrói a 
psicologia e a sociologia da oralidade. Visto que torna possível entrar 
no mundo de conhecimento não observável e abstrato, a leitura cria 
uma separação entre os que podem e os que não podem ler. A 
leitura é o flagelo da infância porque, em certo sentido, cria a idade 
adulta. 

 

 O período considerado correto na Idade Média para que a criança 

viesse a descobrir a arte da leitura e escrita era aos sete anos, idade na qual se 

suponha que a criança tivesse domínio no pronuncio das palavras, e já consiga 

distinguir entre o que é o certo e o errado.  

 E com a invenção da prensa tipográfica por volta do século XV, à 

comunicação pela escrita fez com que o distanciamento entre a criança e o adulto 

aconteça pela [...] ―imprensa que criou uma nova definição para adulto baseada na 

competência de leitura, e, conseqüentemente, uma nova concepção de infância 

baseada na incompetência de leitura‖ (Postman, 1999, p.32), e até mesmo na 
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literatura a infância era descrita por contos que envolvia e ligavam as crianças casos 

trágicos, como por exemplo, em mortes, acidentes, afogamentos, sufocadas ou 

abandonadas, em linguagem certamente marcada pela complexidade e interesse 

dos já letrados ―homens‖ e assim a partir da, 

 

Tipografia criou um novo mundo simbólico que exigiu, por sua vez, 
uma nova concepção de idade adulta. A nova idade adulta, por 
definição, excluiu as crianças. E como as crianças foram expulsas do 
mundo adulto, tornou-se necessário encontrar um outro mundo que 
elas pudessem habitar. Este outro mundo veio a ser conhecido como 
infância. (POSTMAN, 1999, p.34) 

 

 Foi mediado pela disseminação da leitura e escrita, que de fato 

marcou o início do desenvolvimento do conceito de infância, as comunicações 

passaram por um período de grandes modificações e descobertas, facilitadoras e 

―modernas‖ e a sociedade tendo em vista este novo modelo de relacionar-se com os 

demais, que através da prensa tipográfica passavam a ver a criança, a partir deste 

grande diferencial, que é a incapacidade de leitura e escrita até os seus 

aproximados sete anos, alterando a estrutura dos interesses, o caráter dos 

símbolos, e a natureza da comunidade. 

 Até mesmo a concepção de higiene e limpeza passava a ser 

valorizada e estudada como fator crucial para a garantia de sobrevivência da criança 

e são publicados os primeiros livros sobre pediatria em meados de 1498 pelo italiano 

Paolo Bagellardo e depois em 1544 pelo inglês Thomas Phaire, avaliados por 

Postman que com, (1999, p. 43) ―a publicação de livros de pediatria e também de 

boas maneiras como um forte indicio de que o conceito de infância já começara a se 

formar, menos de um século depois da prensa tipográfica‖. 

Perante tais fatos é que se inicia uma movimentação no que se diz 

respeito à educação, já que seria, a partir da mesma que os conhecimentos seriam 

difundidos aos jovens em transição do período infantil para o adulto necessitando de 

um apoio para a concretização do aprendizado, 

 

os jovens teriam de se tornar adultos e, para isso, teriam de aprender 
a ler, entrar no mundo da tipografia. E para realizar isso precisariam 
de educação. Portanto a civilização européia reinventou as escolas. 
E, ao fazê-lo, transformou a infância numa necessidade. (POSTMAN, 
1999, p.50) 
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 Com o desenvolvimento e reconhecimento da existência da infância, 

a partir do século XVI, difunde-se uma nova forma de olhar para este ser, novos 

valores, e novas conquistas se adquirem com o decorrer das modificações 

compreendidas neste século. Vejamos algumas delas, primeiramente a infância, se 

desenvolveu com mais ênfase na classe média, já que os novos costumes, como o 

uso de novas roupagens, diferenciando-a do universo adulto, seriam a partir de 

agora ostentados e a classe baixa não teria condições para sustentá-las. 

 Nesta perspectiva nota-se que há uma maior preocupação em 

distanciar adultos e crianças, a fala infantil também não é mais ofuscada pela fala 

adulta e até mesmo a escolha de nomes se difere agora cada um passa a ser 

denominado com exclusividade e conforme as expectativas criadas em torno de 

cada uma destas e não mais cronologicamente como se fazia antes. 

 A preocupação com a instrução destas crianças se fazia cada vez 

mais presente e destacamos em Postman (1999, p.53) que, 

 

[...] a infância evoluiu desigualmente,porque após as filtragem das 
complexidades históricas, surge uma equação bastante simples: 
onde a instrução foi sempre altamente valorizada, havia escolas, e, 
onde havia escolas, o conceito de infância desenvolveu-se 
rapidamente. 

 

 Neste contexto nota-se que surgem os primeiros indícios de uma 

maneira organizada e sistematizada de ensino, com instituições voltadas para a 

educação destinada à criança, ou seja, começam a se estabelecer na sociedade, 

espaços planejados para atender e cuidar das crianças fora do ambiente de suas 

casas, desenvolvendo em fim um conceito de infância como nos moldes atuais. 

 É interessante notar que juntamente com o conceito de infância o 

conceito de família também toma novos caminhos, 

 

quando o modelo de infância tomou forma, o modelo de família 
moderna tomou forma também [...] A exigência social de que as 
crianças fossem formalmente educadas por longos períodos levou a 
uma reformulação do relacionamento dos pais com os filhos. Suas 
expectativas e responsabilidades tornaram-se mais sérias e mais 
numerosas quando os pais passaram a ser tutores, guardiães, 
protetores, mantedores, punidores, árbitros do gosto e da retidão [...] 
A família como instituição educacional começa com a tipografia, não 
só porque a família tinha que assegurar que as crianças recebessem 
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educação na escola, mas também porque tinha que proporcionar 
uma educação suplementar em casa. (POSTMAN, 1999, p.58) 

 

 E com todo este desenvolvimento na maneira de ver a criança e seu 

modo singular de ser e agir pode se dizer, que a partir da análise da produção 

existente sobre o conceito de infância podemos afirmar que a preocupação com a 

criança encontra-se presente somente a partir do século XIX, sendo este um indicio 

da incapacidade do adulto de ver a criança e sua perspectiva histórica apontando 

que a consciência social não admitia a existência autônoma da infância como uma 

categoria diferenciada do gênero humano. 

 

 

1.1 EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL 

 

 

 A trajetória da Educação Infantil no Brasil, há principio, é voltada 

também ao assistencialismo, e de acordo com Kuhlmann Jr (2011, p. 21) no século 

XVI, no período de colonização no Brasil, com a chegada dos Jesuítas ao país, já se 

podia notar certo anseio em torno do desenvolvimento da infância, voltado ao 

preparo disciplinador, sendo que estes - os Jesuítas - usavam de estratégias 

conquistadoras para catequizar disseminar as ideias da igreja católica, a fim de, 

dominar os pequenos indígenas e também os órfãos vindos de Portugal. 

 Com o início da instauração da República em nosso país a 

Educação Infantil ainda é vista como obrigatoriedade da mãe e da família, e que a 

construção de prédios para este fim seria mero desperdício do dinheiro público. As 

únicas crianças que precisavam de auxilio eram aquelas abandonadas, voltando o 

olhar ao amparo e abrigo para as crianças carentes desprovidas de um lar, já que 

neste período o desenvolvimento na área da saúde é precário e os índices de 

mortalidade infantil alarmantes, tampouco se atentavam a qualificação dos 

profissionais, estrutura ou funcionamento de instituições educativas. 

 Rangel Pestana através do Decreto nº 27, de 12 de março de 1890, 

que criou, dentre outros a Escola Modelo anexa à Escola Normal de São Paulo e 

tornando possível a instalação, em 1896, do primeiro Jardim de Infância público em 

São Paulo, e que através dele que elaborou a proposta educativa para o seu partido 
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político republicano e elencava em seu projeto que a educação seria o meio de 

modificar a sociedade e alcançar o progresso, a partir deste ano criam-se as 

chamadas escolas modelo, que seria o preparo para os jardins de infância oficiais. 

 

Entretanto, o jardim de infância só se torna realidade com Grabriel 

Prestes, Bernadino de Campos e Alfredo Pujol, os quais fornecem 

legalidade ao primeiro jardim de infância oficial por meio do decreto 

n.342, de 2 de março de 1896, que, em seu paragráfo único, 

declara: ―Fica criado um jardim de infância junto a Escola Normal da 

Capital, com preparo á Escola Modelo; revogadas as disposições 

em contrário‖. (KHISHIMOTO, 2001 p.234). 

 

 

 O que de fato marcou este período foi o de ser a primeira reforma no 

ensino e mesmo condicionando as crianças a uma escolarização precoce, por muito 

tempo estas instituições de ensino foram tarjadas como o mal necessário. 

 Neste período os objetivos da educação infantil não eram claros, e 

muitos ainda a confundiam com asilos para crianças. Com o atraso em sua 

consolidação como sistema de educação o Brasil buscou reproduzir métodos 

utilizados em outros países se amparando no ensino americano que tinha bases em 

Froebel2, cuja metodologia evidenciava a utilização de jogos partindo da 

individualidade da criança e que se completa com a junção do todo, coletivamente. 

Criando oportunidades que evidenciam o brincar da criança e desenvolva nela a 

socialização, exploração e interação com a mediação do professor. 

 A concepção de criança é variável e os seguidores deste método 

acreditavam que a educação seria válida a partir da educação como um todo, físico, 

social e moral e alguns e outros apostavam que o educar se restringia a 

religiosidade e a moral voltando ao assistencialismo descartando o método de 

Froebel (1840) que trás a ideia de uma educação sensorial para a primeira infância 

do concreto para o abstrato, do simples para o complexo, buscando a integração da 

criança com a natureza e com o divino.  

 No fim do XIX, houve muitas críticas relacionadas ao método de 

ensino froebeliano, alguns autores acreditam que este induz a criança á 

                                            
2
 Friedrich Froebel viveu na Prússia, de 1782 a 1852, destaca-se no cenário educacional dos tempos 

modernos. 
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preocupações precoces além de estar vinculada a abstração científica que para esta 

faixa etária infantil não convêm. 

 De acordo com Kishimoto (2001 p. 276), que foi em busca de auxiliar 

e assistir crianças carentes e abandonadas, ainda de origem filantrópica que surgem 

as primeiras instituições de auxilio a infância, denominadas de creches, casas de 

infância, escolas maternais e jardins de infância. Para estas crianças não se 

considerava necessário à educação escolarizada, o único objetivo era o cuidado. 

Isto se intensifica com o crescimento da urbanização e o processo de 

industrialização no século XX. 

 Kuhlmann Jr (2000, p. 8) nos coloca que desde 1920 ―a legislação 

previa a instalação das Escolas Maternais, com a finalidade de prestar cuidados aos 

filhos de operários‖. Esta assistência dava-se preferencialmente junto onde os pais 

trabalhassem, nas próprias instalações das fábricas em pequenas salas para esta 

finalidade, devendo oferecer alimentos e cuidados para as crianças. Aos poucos as 

empresas iam se adequando em atender os filhos de suas operárias, instalando 

creches que ofereciam atendimento desde o berçário. 

 Nesta década também de acordo com Kuhlmann Jr (2005, p.185), 

 

O campo educacional fica mais delimitado e a pedagogia passa a ser 
vista como arte e ciência. Começam as ideias de Maria Montessori, 
que individualizam as crianças e que propõem ao professor se limitar 
a prestar auxilio, aconselhando. Desenvolvem-se modelos de registro 
e de observação com a intenção de diagnosticar as condições e 
aptidões dos alunos.  

 

 Na educação infantil uma das características marcantes é a prática 

feminina, já que, se considera que o instinto materno é prioridade para auxiliar a 

criança pequena, enfatizando os cuidados e a assistência, outro fator importante é o 

ingresso da mulher no mercado de trabalho, sendo ainda maior a partir da 

regulamentação do trabalho feminino em 1923, aumentando conseqüentemente a 

procura por quem poderá cuidar desses filhos e filhas, para que estas mulheres 

também pudessem ser colaboradoras financeiramente do lar, independentemente de 

sua classe social, 
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anteriormente não se pensava em generalizar a creche, destinada 
apenas às mães pobres que precisassem trabalhar. Não se cogitava 
de que mulheres de outra condição social pudessem querer trabalhar 
quando gerassem crianças pequenas, e, caso isso ocorresse, a 
solução deveria ficar no âmbito do doméstico, do privado. 
(KUHLMANN, 2000, p.12) 

 

 Outra importante característica é que fortalece a Educação Infantil 

neste período é em prol da crescente urbanização e assim os cuidados passaram a 

ser destinados por mulheres que se mantinham atendendo aos filhos de vizinhas, 

parentes, para que, estas outras mães trabalhassem sem a preocupação de deixar 

os filhos assim de acordo com Oliveira (2009, p.4) 

 

a educação infantil tem sua crescente importância ligada a motivos 
de várias naturezas. Em primeiro lugar decorrem das profundas 
mudanças ocorridas no papel da mulher na sociedade moderna, e as 
conseqüentes transformações nos arranjos familiares que envolvem 
a proteção, o cuidado e a educação dos filhos. Outro fator importante 
é os estudos sobre o desenvolvimento infantil, onde pesquisas 
mostram a importância dos primeiros anos de vida para a 
desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e social dos seres 
humanos, além de melhorar significativamente o aproveitamento das 
crianças na escola fundamental, especialmente as de baixa renda.  

  

 E de acordo com Kuhlmann Jr (2005), em São Paulo, nos anos de 

1930, começam a surgir os primeiros parques infantis, que ofereciam atendimentos 

para as crianças entre 3 e 6 anos de idade e as que tinham entre 7 e 12 anos de 

idade podiam freqüentar os mesmos quando não estivessem em horário escolar. 

Com a intenção de acrescer a cultura infantil por meio dos jogos, resignificando o 

cuidar e o educar e em meio ao período de guerra, estes parques tinham como 

objetivos, valorizar a cultura nacional através de brincadeiras e jogos, porém, 

também destacavam o controle, a educação moral e a educação física. 

Nesta década o Estado começa a buscar incentivos de órgãos 

privados, para colaborarem com a proteção da infância. Começa a preocupação 

com a educação e higiene das crianças como fator de desenvolvimento das 

mesmas, tendo como preocupação o combate da mortalidade infantil. 

 Entre as décadas de 1940 e 1970, lança-se um novo olhar sobre o 

preparo dos professores que atendem as crianças pequenas, buscando profissionais 

flexíveis e capacitados, para que, atendam as diversas realidades sociais. 
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  Com a necessidade de garantir esta mão de obra, a educação 

infantil começa a ganhar forças e a Lei das Diretrizes e Bases de 1961 insere 

mesmo que, timidamente este nível de educação, ao grau primário.  

 Também neste período de acordo com Kuhlmann Jr (2005, p.188) a 

proposta da Educação Infantil volta-se para ―a atividade da criança superasse em 

valor educativo os exercícios formais do jardim-de-infância tradicional. A experiência, 

considerada uma vivência natural, seria a fonte do verdadeiro saber‖, para 

concretizar o aprendizado da criança com a prática da mesma, para tal, as 

atividades propostas eram voltadas ao passeio, culinária, observações, experiências 

cientificas. 

Alguns avanços são sentidos em relação ao cuidar e educar da criança 

entre 0 e 6 anos, passa a se preocupar com o aprendizado e forma com que a 

mesma apreende suas dificuldades ou facilidades, para ser registradas pelo 

professor(a), relatando o seu desenvolvimento e suas condições físicas e 

psicológicas 

No Brasil, a década de 1980 é marcada por várias conquistas para a 

Educação Infantil por ter sido um período de grandes discussões sobre o assunto, e 

com o interesse da sociedade em melhorar o atendimento destinado á criança. 

Durante esta década, com alguns movimentos que por ventura envolveram a 

sociedade civil e as entidades governamentais, tiveram como resultado o 

reconhecimento da infância e conseqüentemente a sua importância na educação 

para a primeira infância. 

 Em 1988 a Constituição passa a tratar a educação infantil como um 

direito, e de acordo com o artigo 208, inciso IV: ―O dever do Estado com a Educação 

será efetivado mediante a garantia de: [...] IV. Atendimento em creches e pré-

escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade‖ (BRASIL, 1988, p.132), direito á 

educação e que deve ser garantido pelo Estado como também o reconhecimento da 

creche como um espaço educativo, inserindo-a em um sistema único educacional. 

 Assim, ainda que de forma precária os municípios buscam se 

adequar em prol ao atendimento da criança em: espaço, objetivos, profissionais, 

funções para integrar os jardins de infância, pré-escolas e instituições infantis que 

atendiam crianças de três a seis anos, com as creches, e unificadas passam a ser a 

primeira etapa da educação básica. 
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 E a partir de 1990, a Educação Infantil trata de novas discussões em 

torno do entrelaço cuidar e educar. Sendo, estes aspectos inseparáveis nesta 

modalidade de ensino, atender a criança em suas necessidades básicas de saúde e 

higiene e apresentar conteúdos científicos, já em busca de um preparo para e 

Educação do Ensino Fundamental sem tirar do mesmo a sua responsabilidade com 

o ensino e aprendizado e em muitas vezes torna o ambiente na Educação Infantil 

descontextualizado, o que resulta em propostas de controle e obediência, 

desestruturando os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) que vão ao encontro ao 

ensino e aprendizagem voltados á formação do cidadão crítico, questionador, que 

conhece e exige e exerce seus direitos e deveres.  

 A maneira como a infância é vista atualmente com base no 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (Brasil, 1998), firma que ―as 

crianças possuem uma natureza singular, que as caracterizam como seres que 

sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio‖. Sendo assim, durante o 

processo de construção do conhecimento, as crianças se utilizam as mais diferentes 

linguagens e exercem a capacidade que possuem de terem idéias e hipóteses 

originais sobre aquilo que procuram desvendar. Este conhecimento constituído pelas 

crianças ―é fruto de um intenso trabalho de criação, significação e re-significação‖, 

 

compreender, conhecer e reconhecer o jeito particular das crianças 
serem e estarem no mundo é o grande desafio da educação infantil e 
de seus profissionais. Embora os conhecimentos derivados da 
psicologia, antropologia, sociologia, medicina, etc. possam ser de 
grande valia para desvelar o universo infantil apontando algumas 
características comuns da ser das crianças, elas permanecem únicas 
em sua individualidades e diferenças. (BRASIL, 1998, p.22) 

 

   Nota-se que este processo de conceituar a infância, ocorreu 

tardiamente no Brasil, tendo em vista que outros paises se encontram bem a frente 

neste processo, e que infelizmente a cultura do educar nesta realidade ainda 

apresenta resquícios voltados ao assistencialismo. Uma possibilidade para que isto 

ainda aconteça é falta de subsidios para preparo do profissional da educação, que 

muitas vezes não tem a qualificação necessária ou faz mal uso desta.  

   Outro problema enfrentado no percuso de consolidação deste nível 

de ensino é a falta de um projeto pedagógico próprio brasileiro, que atenda de forma 

mais igualitária as diferentes classes sociais e permita o acesso e qualidade neste 



25 

 

nivel de ensino. Podemos perceber que foram inumeras tentativas e implatações de 

projetos estrangeirados, deixando de lado nossa diversidade cultural e necessidades 

particulares, não atendendo a finco os motivos para sua originalidade.  

   Entretanto, o fato é que a Educação Infantil caminha em passos 

lentos rumo a sua consolidação no país, já que em meio de tantas divergências o 

Estado que deveria manter e garantir o acesso da criança, não se empenhou 

satisfatoriamente para tal, e ao contrário, foi deixando de lado este nível de ensino 

em meio este caos educativo até mesmo a escola primária tem sido abandonada. 

   Com o decorrer do tempo e apesar das novas politicas voltadas a 

criança, seus direitos e sua formação quanto sujeito e cidadã proporcionaram devido 

ao grande aumento das mulheres no mercado trabalho, a procura por intituições que 

recebam estas crianças tem aumentado significativamente, porém sem devido 

amparo do Estado não há muitas possibilidades que as modificações ocorram e a 

Educação Infantil seja ofertada com qualidade e para todos. 

   E mesmo hoje com a disseminação do conceito de infância e o ser 

criança ganhando destaque a ser visto como um ser social em constante construção 

de conhecimento, o que fortalace uma busca pela resignificação da educação 

infantil. 
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CAPÍTULO 2: A DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO 

INFANTIL NOS ANOS DE 2005 E 2009 

 

 

 Após um breve histórico da Educação Infantil que enfatizou 

primeiramente o processo na construção do conceito de infância de forma geral e 

em um segundo momento sua concretização no Brasil, trataremos neste capítulo 

dos relatórios de estágio da disciplina3 de Educação Infantil do curso de Pedagogia 

da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Nosso interesse reside em saber qual 

a contribuição da disciplina de estágio em educação infantil para a formação do 

pedagogo? Tendo em vista que a formação deste profissional exige que ele cumpra, 

na condição de estagiário, as exigências estipuladas pelo currículo do curso, como a 

carga horária, desenvolvimento de projetos, aplicação de intervenções, registro das 

observações, no intuito de conhecer e aplicar na escola/prática o que se encaminha 

com a teoria, sob orientação de um(a) supervisor(a). 

 Para responder a pergunta norteadora do capítulo vamos apresentar 

dados que caracterize o espaço de formação do Pedagogo em especifico a ofertada 

pela Universidade Estadual de Londrina, no curso de Pedagogia tomando por base a 

disciplina de Estágio Curricular Obrigatório em Educação Infantil (6EST610), com o 

recorte temporal dos anos de 2005 e 2009. 

 Para delinear este estudo, analisamos como fonte de pesquisa os 

relatórios de estágios do ano de 2005 e do ano de 2009 deixados pelos ex-alunos do 

curso de Pedagogia e preservados pelo acervo do Laboratório de Ensino e Pesquisa 

em História da Educação (LEPHE), - no Centro de Educação Comunicação e Artes 

(CECA), sala 624. No acervo foram encontrados 33 relatórios referentes ao ano 

2005 e 155 referentes ao ano de 2009, de alunos que cursavam a 3ª série4 do curso 

de Pedagogia na Universidade Estadual de Londrina. 

 No decorrer da pesquisa, muitos questionamentos foram surgindo 

em relação às mudanças no currículo do curso de Pedagogia e para respondermos 

essas questões optamos por analisar os manuais do estagiário nos anos de 2005, 

2007 e 2009 desenvolvidos pela coordenação de estágio que tem por objetivo 

                                            
3
 Estágio Supervisionado em Educação Infantil 6EST610 

4
 E 4ª série para os alunos que optavam por habilitação em magistério anos de 2005 e 2007. 
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contribuir e orientar os estagiários em suas atividades e a grade curricular da 3ª e 4ª 

séries do curso de Pedagogia junto com programa da disciplina que objetiva 

direcionar o trabalho do professor a ser desenvolvido no decorrer do ano letivo ou 

período determinado pelo currículo. 

 Esta análise se pautou na tentativa de responder as seguintes 

questões: quais as implicações e objetivos do aluno que desempenhará o Estágio, 

qual a proposta de ensino em registro no programa da disciplina voltado para a 

formação do docente que atuará na Educação Infantil, como se estrutura o referente 

Manual, considerando especificamente a disciplina de Estágio Supervisionado em 

Magistério para a Educação Infantil5 e as práticas de ensino com as alterações 

curriculares em 2005, 2007 e 2009, a fim de apresentar se há ou não modificações 

e/ou resultados distintos nos respectivos anos citados acima, e a sua importância 

para a formação e construção de identidade do Pedagogo. 

 E para a concretização deste levantamento de dados conduzimos a 

pesquisa em dois tópicos sendo que o primeiro se trata da formação em geral do 

Pedagogo e como é a disciplina de Estágio no currículo do curso de Pedagogia 

neste período, e o segundo tópico se pauta na breve análise dos relatórios de 

Estágio dos anos de 2005 e 2009 encontrados a agora catalogados concluindo esta 

pesquisa. 

 

 

2.1 A disciplina de Estágio Supervisionado e suas Contribuições para a 

Formação do Pedagogo 

 

 

 No Brasil, o curso de Pedagogia foi criado, segundo Saviani (2008) a 

partir do Decreto n.1.190/39 que organizou a Faculdade Nacional de Filosofia. Tal 

Decreto 

 
Estruturou-a em quatro seções: filosofia, ciências, letras e pedagogia, 
acrescentando, ainda, a de didática, considerada ―seção especial‖. 
Enquanto as seções de filosofia, ciências e letras albergavam, cada 
uma, diferentes cursos, a de pedagogia, assim como a seção 

                                            
5
 A nomenclatura da disciplina de estágio curricular obrigatório utilizada neste trabalho refere-se à 

utilizada no ano de 2009 
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especial de didática, era constituída de apenas um curso cujo nome 
era idêntico ao da seção. Está aí a origem do curso de pedagogia 
(SAVIANI, 2008, p. 39) 

 

 De acordo com Abbud e Weber (2008, p.3), o curso de Pedagogia 

no Brasil foi criado após a experiência de organização curricular na ―[...] USP, 

associada à da Universidade do Distrito Federal e da Universidade de Minas Gerais. 

Tendo iniciado como um bacharelado e apenas em 1943, que é estabelecida a 

obrigatoriedade da licenciatura para o exercício do magistério‖. 

 Em Londrina ainda as mesmas autoras afirmam que, ―o curso de 

licenciatura em Pedagogia é criado em 1960, com inicio de atividades em 1962, 

juntamente com o ―curso‖ de Didática (atuais Licenciaturas)‖, e é ofertado em 1963 

pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Londrina, que hoje é denominada 

por Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

 Sua organização curricular neste primeiro período é fundamentada 

no currículo ofertado por outros centros, já que dados apontam que a criação do 

curso em Londrina foi ―uma solicitação dos professores escola normal aqui existente, 

o Colégio Mãe de Deus e a Escola Normal de Londrina‖ (ABBUD e WEBER, 2008, 

p.2), diferentemente da realidade encontrada nos centros como a USP e a 

Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, nas quais o currículo era 

advindo da Escola Normal e dos Cursos de Aperfeiçoamento. 

 Desde 1960 muitas são as modificações no currículo, a ser ofertado 

para a graduação em Pedagogia como destacam as mesmas autoras há, a, 

 

[...] existência de três períodos bem demarcados: de 1962 A 1973, 
em que encontramos uma formação única: licenciatura em 
pedagogia, sistema de matricula seriado, em um curso de 4 anos. 
Entre os anos de 1973 e 1992, encontramos a mudança para 
sistema de matrícula por disciplina (créditos) com a oferta de 
habilitações. A partir de 1992 o sistema de matrícula volta a ser 
seriado e o curso passa a oferecer habilitações acopladas (ABBUD e 
WEBER, 2008, p.2). 

 

 Constando no catálogo de curso para o ano de 2005 em 

cumprimento ao currículo em vigência para ingressantes em 1998, sua distribuição 

na grade curricular e segue a seguinte de carga horária encontrada no site oficial da 

UEL (PROGRAD),  
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[...] aos diplomados em Pedagogia é proporcionada uma formação 
geral que os capacita a atuar como pesquisadores e cientistas em 
Educação. Isto implica um consistente domínio de competências 
teórico-práticas que os habilita a avaliar e, paralelamente, a construir 
uma realidade social através do exercício de atividades educativas.   

 

 Para obter o grau de Licenciado em Pedagogia o estudante deverá 

cumprir um total de 2.966 (Dois mil novecentas e sessenta e seis) horas relativas ao 

currículo pleno proposto ainda em vigor do ano 1998, incluindo as destinadas ao 

cumprimento de Atividades Acadêmicas Complementares. 

 Para conhecer um pouco deste currículo a ser ofertado no ano de 

2005 vejamos a seguir sua distribuição com ênfase na 3ª e 4ª séries já que são os 

momentos em que o estágio em questão está em evidência na grade curricular do 

Curso de Pedagogia, sua organização e carga horária, para a mencionada disciplina 

estão em destaque na tabela a baixo: 

 

Tabela 1 - Grade curricular da 3ª Série do curso de Pedagogia no ano de 2005 

 

Código Nome 
Disc. 
Sem 

C. H. 
Teórica 

C. H. 
Prática 

C.H Total 

3EDU017 
Estrutura e Funcionamento do 
Ensino Fundamental e Médio 

A 
- 68 - 68 

3EDU088 
Fundamentos da Alfabetização 

A 
- 68 - 68 

3EDU089 
Fundamentos da Educação 

Infantil 
- 68 - 68 

3EDU090 
Introdução à Educação 

Especial A 
- 68 - 68 

3EDU092 
Metodologia do Ensino da 

Educação Infantil 
1S 34 - 34 

3EDU094 
Metodologia do Ensino das 

Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental A 

1S 68 - 68 

3EDU095 
Metodologia do Ensino das 

Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental B 

2S 68 - 68 

3EDU096 
Metodologia do Ensino das 

Séries Iniciais do Ensino 
- 68 - 68 
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Fundamental C 

3EDU097 
Metodologia do Ensino das 

Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental D 

2S 34 - 34 

3EST636 

Prática do Ensino da 
Educação Infantil e das 

Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental I: Estágio 

Supervisionado 

- - 136 136 

3PSI016 Psicologia Social A  68 - 68 

     Total 748 

Fonte: PROGRAD, currículo 1998. 

 
 

Tabela 2 - Grade curricular da 4ª Série do curso de Pedagogia no ano de 2005 
 

Código Nome 
Disc. 
Sem 

C. H. 
Teórica 

C. H. 
Prática 

C.H Total 

3ART198 
Arte e Educação na Educação 

Infantil e Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental 

- 136 - 136 

3EDU062 Avaliação e Ensino - 68 - 68 

3EDU064 Tecnologia Educacional - 68 - 68 

3EDU087 Educação de Jovens e Adultos - 68 - 68 

3EDU091 Introdução à Psicopedagogia A - 68 - 68 

3EDU108 
Metodologia do Ensino das 

Matérias Pedagógicas A 
- 68 - 68 

3EST637 

Prática do Ensino da 
Educação Infantil e das 

Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental II: Estágio 

Supervisionado 

- - 102 102 

3EST647 
Estágio Supervisionado em 

Magistério das Matérias 
Pedagógicas 

- - 102 102 

3GRD013 
Educação Física para 

Educação Infantil e Séries 
Iniciais do Ensino Fundamental 

- 68 - 68 

3LET026 Literatura Infantil - 68 - 68 

      Total 816 

FONTE: PROGRAD, currículo 1998. 
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 Sendo importante visualizar com esta tabela, que grande parte da 

grade curricular ofertada pelo currículo de 1998 para a 3ª e 4ª série do curso de 

Pedagogia no ano de 2005 contempla em quase sua totalidade a docência para os 

anos iniciais ou a educação infantil, concomitante com a realização de estágio nas 

respectivas áreas. 

 Transparecendo e caracterizando que o percurso da formação 

acadêmica do curso de Pedagogia é em favor das práticas para o magistério mesmo 

considerando a grade proposta ainda para os alunos da 3ª série e logo após em 

escolha a habilitação especifica para a docência ou supervisão escolar que de 

acordo com o Abbud e Weber (2008, p.7), 

 
Em 2001, pela Resolução CEPE n. 102/2001, mantém-se a mesma 
organização curricular instituída em 1998, com algumas adequações 
a serem implantadas no ano letivo de 2002.                                
Dados da Resolução 102/2001: Extinção das atividades acadêmicas 
obrigatórias locadas na 4ª série do curso de Pedagogia – 
habilitações: 1- magistério das matérias pedagógicas do ensino 
médio e magistério para a Educação Infantil e Séries Iniciais; 2 - 
magistério das matérias pedagógicas do ensino médio e Orientação 
Educacional; 3 - magistério das matérias pedagógicas do ensino 
médio e Supervisão Escolar para o exercício no ensino fundamental 
e médio. 

  

 Com base na RESOLUÇÃO CEPE n° 46/2005 que prevê a 

reformulação do Projeto Político-Pedagógico do Curso de Pedagogia a partir do ano 

letivo de 2005, e a partir destas alterações destacamos a ainda vigente conjuntura 

de habilitações para o Curso de Pedagogia a ser escolhida no ato de matricula para 

a 4ª série do sendo as opções por uma das seguintes Habilitações: Orientação e 

Supervisão Escolar ou Magistério para a Educação Infantil acoplada à Habilitação 

Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino Médio e Magistério para as Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental. O foco deste trabalho é esta última, na qual 

procuramos caracterizar suas alterações para a formação do Pedagogo. 

 O currículo do ano de 2005 esteve em vigor por apenas dois anos e 

por esta razão os alunos que o cumpriram, realizaram o Estágio Supervisionado em 

Educação Infantil na 3ª série no ano de 2007 como podemos observar na seguinte 

tabela correspondente á; 
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Tabela 3 - Grade curricular da 3ª Série do curso de Pedagogia no ano de 2007 

 

Código Nome 
Disc. 
Sem 

C. H. 
Teórica 

C. H. 
Prática 

C.H Total 

6EDU015 
Epistemologia, Ética e 

Educação 
A 68 - 68 

6EDU016 
Política e Legislação 

Educacional Contemporânea 
A 68 - 68 

6EDU017 
Did. da Língua Portuguesa 

para as Séries Iniciais  
do Ensino Fundamental 

A 51 17 68 

6EDU018 
Did. da Matemática para as 

Séries Iniciais do  
Ensino Fundamental 

A 51 17 68 

6EDU019 
Did. de Ciências para as Séries 

Iniciais do Ensino  
Fundamental 

A 51 17 68 

6EDU020 
Did. de História e Geografia 

para as Séries Iniciais  
do Ensino Fundamental 

A 51 17 68 

6EDU021 Educação de Jovens e Adultos A 51 17 68 

6EDU022 Trabalho Pedagógico Docente A 68 - 68 

6EDU023 Alfabetização A 68 - 68 

6EDU024 Didática Geral A 68 - 68 

6EDU025 
Trabalho de Conclusão de 

Curso I 
A 68 - 68 

6EST604 

Estágio Supervisionado para o 
Magistério das  

Matérias Pedagógicas do 
Ensino Médio 

A - 102 102 

6EST605 

Estágio Supervisionado em 
Magistério para as Séries  

Iniciais do Ensino 
Fundamental 

A 68 298 298 

   TOTAL 646 502 1148 

FONTE: PPP UEL, 2005 
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 E na opção da Habilitação: Magistério das matérias Pedagógicas do 

Ensino Médio e Magistério para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental e 

Magistério para a Educação Infantil realizado por alunos da 4ª série em 2008 

 

Tabela 4 - Grade curricular da 4ª Série do curso de Pedagogia no ano de 2007: 

Habilitação em Magistério 

 

Código Nome 
Disc. 
Sem 

C. H. 
Teórica 

C. H. 
Prática 

C.H Total 

6EDU031 
História da Formação de 

Professores 
A 68 - 68 

6EDU026 
Práticas Educativas com 

Bebês 
A 68 - 68 

6EDU027 Didática da Educação Infantil A 136 - 136 

6EDU028 Ludicidade e Pedagogia A 68 - 68 

6EDU036 Educação e Família A 68 - 68 

6EDU029 Educação Infantil A 136 - 136 

6EDU030 Infância, Cultura e Educação A 68 - 68 

6EDU037 Diversidade e Educação II A 68 - 68 

6EDU606 
Estágio Supervisionado em 

Magistério para a 
Educação Infantil 

A - 300 300 

6EDU038 
Trabalho de Conclusão de 

Curso II 
A 34 - 34 

   TOTAL 714 300 1014 

FONTE: PPP UEL, 2005. 

 

 Entretanto, com as alterações propostas pela nova grade curricular 

em 2007 será possível visualizar a continuidade desta preocupação em relação a 

carga horária da disciplina de Estágio para a Educação infantil em busca da 

formação do Pedagogo? 

 A fim de compreender sobre a carga horária destinada ao estágio 

destacamos que de acordo com o PPP disponível pelo site oficial da UEL podemos 

perceber que a nova proposta de curso e a nova formatação da grade curricular para 

a formação do Pedagogo, sendo que, 

 

O presente projeto político pedagógico que reformula as diretrizes e 
organização do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade 
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Estadual de Londrina assume como referência três áreas da 
formação profissional do pedagogo, a saber, Docência, Gestão 
Pedagógica e Pesquisa.(PPP, 2007, p.3) 

 

 Para tal, a partir de 2007 extingui-se as habilitações e se tem como 

meta para o curso de Pedagogia, a formação de um profissional que seja capaz de 

articular os objetivos educacionais, com base nos pressupostos sócio-históricos, 

políticos e culturais, às diferentes abordagens metodológicas priorizando a formação 

integral (PPP, 2007, p.4). 

 Para melhor visualizar apresentamos a seguir as tabelas referente 

às grades curriculares do curso que, a partir do ano de 2000 muitas modificações 

foram impostas ao curso de Pedagogia, e em específico as disciplinas voltadas ao 

estágio em Educação Infantil avalia-se que o seu desprendimento com a disciplina 

mista de séries iniciais e educação infantil, compreendem em ofertar aos alunos 

maior vivência do cotidiano escolar de tal faixa etária fortificando a preocupação com 

a mesma e o preparo para a formação docente. 

 

Tabela 5 - Grade curricular da 3ª Série do curso de Pedagogia no ano de 2009 

 

Código Nome 
Disc. 
Sem 

C. H. 
Teórica 

C. H. 
Prática 

C.H Total 

6EDU063 Psicologia da Aprendizagem A 1S 68 - 68 

6EDU064 
Prática Educativa com 
Crianças de 0 a 3 anos 

1S 68 - 68 

6EDU065 Filosofia da Educação III 1S 68 - 68 

6EDU066 
Didática das Ciências da 
Natureza para as Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental 
2S 68 - 68 

6EDU067 Alfabetização A 2S 68 - 68 

6EDU068 Educação Especial 2S 68 - 68 

6EDU069 História da Educação III A 68 - 68 

6EDU070 Gestão Escolar e Currículo A 68 - 68 

6EDU071 
Saberes  e Fazeres da 

Educação Infantil 
A 136 - 136 

6EDU606 
Trabalho de Conclusão de 

Curso I 
A 68 - 68 

6EDU610 
Estágio Supervisionado em 

Educação Infantil 
A - 136 136 
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6EDU611 
Estágio Supervisionado em 

Gestão Pedagógica 
A - 136 136 

  Total 748 272 1020 

FONTE: PPP UEL, 2007 

 

  Sobre a carga horária para a disciplina de Estágio para a 

Educação Infantil em relação ao ano de 20056 totalizavam em 238 horas, porém com 

este currículo em vigor não havia especificidade para a educação infantil, já que, se 

realizava juntamente com as séries iniciais do ensino fundamental. Desta forma 

veremos com maior clareza no próximo tópico a partir da apresentação dos 

relatórios de estágio que há uma divisão de discentes para a disciplina 3EST637 

Prática do Ensino da Educação Infantil e das Séries Iniciais do Ensino Fundamental 

II: Estágio Supervisionado, na qual totalizam em 33 relatórios da área de Educação 

Infantil, algumas questões foram levantas com relação à quantidade de relatórios 

encontrada, como por exemplo, o modo que se dava esta distribuição entre 

Educação Infantil e Séries Iniciais, esta escolha partia do próprio aluno, a partir da 

ficha a ser preenchida no ato da inscrição para Estágio ou não? São indicativos que 

permitem uma futura pesquisa já que este não é o foco do nosso trabalho. 

 Em 20097 a carga horária a ser cumprida de Estágio em Educação 

Infantil é de 136 horas, porém esta cabe a todos os alunos que cursam a 3ª série do 

curso de Pedagogia e especificamente na área infantil que traz como objetivo do 

Estágio de acordo com o PPP (2007, p.11) abrangendo os conhecimentos de 

vivência no espaço profissional: problematização de situações para elaboração, 

execução e avaliação de proposta tanto na docência quanto na não docência e 

contribuindo para a formação de Pedagogo com Conhecimentos teórico-

metodológicos da atuação docente nas séries iniciais, na educação infantil e na 

Gestão Pedagógica. 

 Podemos supor que tais modificações ocorrem para buscar garantir 

uma melhor formação na tentativa de suprir as necessidades encontradas, dos 

antigos currículos e de fato é que se melhora ou não com as dadas modificações, a 

                                            
6
 Compreende que o currículo em vigor para os alunos que cursam a 4ª série do curso de Pedagogia 

é o de 1998. 

7
 Compreende que o currículo em vigor para os alunos que cursam a 3ª série do curso de Pedagogia 

é o de 2007. 
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partir da vivência prática e com a experiência obtida a cada uma destas tentativas. 

Portanto, se mostra necessário considerarmos que as mesmas são intencionadas a 

desenvolver e compreender o processo da construção e consolidação da identidade 

do Pedagogo em formação e garantir de acordo com PPP (2007) que o curso de 

Pedagogia formará um profissional cuja base de atuação é a docência, pautada pela 

unidade teoria-prática, tendo a totalidade e a interdisciplinaridade como categorias 

privilegiadas. 

 Em razão desta perspectiva que a prática com embasamento teórico 

e a experiência a ser vivenciada pelo aluno graduando do curso de Pedagogia, com 

o desenvolvimento do estágio supervisionado se faz importante, garantindo assim, a 

autenticidade do curso e amparando o aluno para a realidade possível de ser 

encontrado para propor as aflições, satisfações, realizações passadas no decorrer 

deste processo. 

 

 

2.2. Manuais do estagiário dos anos de 2005, 2007 e 2009 e os Relatórios de 

Estágio da disciplina de Educação Infantil dos anos de 2005 e 2009 

 

 

 Obtemos como finalidade apresentar as alterações ocorridas na 

prática da disciplina de Estágio Supervisionado em Educação Infantil, analisando os 

manuais que são distribuídos aos alunos que cursam a 3ª série do curso de 

Pedagogia que tem como objetivo contribuir com o estagiário na realização de suas 

atividades. 

 No ano de 2005 o manual indica que o estágio obrigatório contempla 

as disciplinas 3EST636 – Prática do Ensino da Educação Infantil e das Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental I: Estágio Supervisionado, a disciplina 3EST637 – 

Prática do Ensino da Educação Infantil e das Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental II como opção de habilitação na 4º série em Magistério das Matérias 

Pedagógicas do Ensino Médio e Magistério para a Educação Infantil e Séries Iniciais 

do Ensino Fundamental. 

 Já no ano de 2007 encontramos as disciplinas de 6EST605 – 

Estágio Supervisionado em Magistério para as Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental com opção de habilitação na 4ª série em Magistérios para as Séries 
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Iniciais do Ensino Fundamental e Magistério para a Educação Infantil a disciplina 

6EST606 – Estágio Supervisionado em Magistério para a Educação Infantil e 

por fim a disciplina 6EST610 – Estágio Supervisionado em Educação Infantil no 

ano de 2009. 

 O manual do ano de 2005 está divido nas seguintes partes: 

apresentação, estágio obrigatório, objetivos do estágio, instrumentos necessários 

para a realização do estágio curricular, campos de estágio, responsáveis pelo 

estágio, atividade de estágio, estrutura do relatório de estágio, supervisão das 

atividades, avaliação. 

 A apresentação considera a resolução CEPE nº 55/2001 que 

regulamenta o Estágio Curricular do Curso de Pedagogia e segue também as 

normas do Regulamento Geral de Estágio da UEL, sendo esse coordenado por Ana 

Lúcia Ferreira Aoyama8, neste Manual apresenta como objetivos do estágio: 

―promover oportunidades de aprendizagem profissional, social e cultural, através da 

participação em situações reais de trabalho, envolvendo Supervisores estudantes e 

campos de estágio‖ (Manual, 2005, p.5). 

 Sobre o estágio obrigatório contemplamos a disciplina curricular 

3EST636 – Prática do Ensino da Educação Infantil e das Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental I: Estágio Supervisionado – carga horária de 136 horas a ser realizado 

por alunos matriculados na 3ª série a ser posto em prática nas Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental. 

 Para a habilitação em ―Magistério das Matérias Pedagógicas do 

Ensino Médio e Magistério para a Educação Infantil e Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental‖ o estágio supervisionado a ser realizado na 4ª série por 

102 horas é a disciplina 3EST637 – Prática do Ensino da Educação Infantil e 

das Séries Iniciais do Ensino Fundamental II. 

 A inscrição no estágio curricular obrigatório ocorre por meio de uma 

lista deixada na secretária do curso para que os alunos preencham indicando dia, 

horário com a prévia distribuição do número de vagas de acordo com a área 

especifica pelos docentes a partir da indicação vinda Coordenação de Estágio em 

                                            
8
 Profª e Msª, graduada em Pedagogia pela UEL, professora assistente da área de Políticas e Gestão 

da Educação atualmente cursa doutorado em Educação pela USP. 
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conjunto com a Chefia de Departamento e Coordenação das Áreas garantindo 

professor habilitado na área pertinente. 

 Como objetivos do estágio o manual enfatiza a oportunidade de 

início da experiência profissional propiciando o,  

 

Contato com o campo de atuação profissional; Articulação dos 
conhecimentos adquiridos durante o curso de Pedagogia, com a 
realidade profissional; Condições para iniciação orientada à atuação 
profissional, tendo em vista os objetivos das áreas do Curso de 
Pedagogia; Oportunidade para assimilar experiência, planejar e 
desenvolver atividades de natureza pedagógica, de maneira 
sistematizada. (Manual, 2005, p.8) 

 

 Para a efetivação do estágio é obrigatório que o aluno realize o 

mesmo em campo, (instituição de ensino) que seja conveniado com a UEL, caso 

ocorra que uma instituição não conveniada demonstrar interesse pelo convênio o 

aluno deveria trazer o telefone da mesma para que a Coordenação de Estágio tomar 

as providencias cabíveis. O estagiário é assegurado pela UEL em caso de acidentes 

durante o período de estágio obrigatório. 

 Sobre o termo de estágio, cabe ao supervisor entregar o termo ao 

estagiário para que ele preencha as informações e recolha as assinaturas 

necessárias para o encaminhamento à PROGRAD. 

 Compete ao estagiário planejar, executar e avaliar junto ao 

supervisor as atividades de estágio, aprofundar conhecimentos teóricos 

metodológicos, vivenciar situações reais de trabalho em áreas especificas da 

Pedagogia (Manual, 2005, p.9) 

 São responsáveis pelo estágio primeiramente o Colegiado do Curso 

acompanhando o desenvolvimento assim como o Departamento apoiando 

administrativamente e a Coordenação de Estágio que são os responsáveis direto 

pelo estágio, e suas atribuições são ligadas ao planejamento, coordenação e 

controle das atividades, os Professores Supervisores acompanham e avaliam o 

projeto a ser desenvolvido pelo estagiário colaborando diretamente na formação do 

Pedagogo para a docência contribuindo em seu desenvolvimento para atingir os 

objetivos propostos, e por fim o orientador de campo que deve ser formado em 

Pedagogia e é o responsável pelo campo de estágio, este acompanha todo o 

trabalho desenvolvido pelo aluno estagiário. 
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 Este manual também contempla as instruções para a elaboração do 

projeto de estágio como: titulo, justificativa, objetivos, metodologia, avaliação, 

cronograma e bibliografia e para o relatório de estágio: capa, dedicatória (opcional), 

agradecimento (opcional), sumário, resumo, introdução, referencial teórico, relato 

das atividades desenvolvidas no estágio, considerações finais, bibliografia e anexos 

(Manual, 2005, p. 11) 

 A avaliação do estágio inicia com o projeto a ser desenvolvido, 

desde sua elaboração, execução e entrega do relatório final, culminando em uma 

apresentação oral e visual com cartazes, painéis. A não participação neste evento 

acarreta em uma apresentação excepcional para uma banca composta por três 

professores do Departamento de Educação devendo atingir nota igual ou superior a 

7,0 (sete), caso seja inferior á 7,0 (sete) e superior a 3,0 (três) encaminhado para 

exame final exigindo que este faça as devidas correções no projeto ou a elaboração 

de um artigo referente ao tema do trabalho e a representação para a banca sua 

aprovação dependerá de uma nota igual ou superior à média aritmética 5,0 (cinco) 

considerando a nota final do relatório e a nota das complementações.   

 Tendo em vista as orientações gerais para o estagiário visamos 

analisar primeiramente de forma geral esta prática partindo para a produção 

realizada pelos próprios alunos do 4ª série de Pedagogia no ano de 2005 na 

disciplina 3EST637 – Prática do Ensino da Educação Infantil e das Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental II, Estágio Supervisionado com objetivo segundo a 

ementa do curso de elaborar e desenvolver projetos de ensino que atendam as 

necessidades encontradas no cotidiano escolar. 

 O primeiro dado a ser ressaltado é que a disciplina de estágio em 

Educação Infantil neste período se realizava em comunhão com o de Séries Iniciais 

e ao se deparar com esta realidade separamos os relatórios encontrados em: os 

realizados em instituições de Séries Iniciais e os realizados em Centros de 

Educação Infantil contabilizando no total 33 que são relatórios elaborados por 56 

alunos, voltados para a Educação Infantil, foco principal desta pesquisa. 

 Após esta divisão passamos para a seguinte etapa: a catalogação 

dos mesmos e para isto ordenamos os relatórios encontrados por temas, já que 
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nesta etapa isto se fazia possível, denominamos estes temas9, sendo voltados para 

a Literatura Infantil 12 relatórios, pensando em Brincadeiras e jogos 7 relatórios, 

sobre Desenho e Representações 4 relatórios, em Artes 3 relatórios, sobre a  

Música 3 relatórios, voltados sobre a cultura brasileira como Folclore 2 relatórios, 

voltados a Faixa Etária 1 relatório e sobre Pesquisadores 1 relatório.  

 Os títulos atribuídos a estes trabalhos se originam do projeto a vir á 

ser desenvolvido na instituição, após o período de observação, estudos teóricos e 

elaboração do projeto a ser aplicado, culminando com a sistematização de todos 

estes dados, em forma de relatório impresso e entregue para avaliação, o que nos 

permite visualizar uma possível preocupação que estes jovens em formação 

acadêmica dão ao hábito da leitura na Educação Infantil mais especificamente a 

literatura infantil, contos e clássicos. 

 Em meio a estes relatórios podemos observar as notas atribuídas 

aos alunos individualmente, e por duplas e/ou trios, sendo que, em cinco destes 

trabalhos as notas não aparecem como registro no próprio relatório tornando inviável 

diagnosticar o possível motivo.  

 Dentre as médias atingidas e registradas (no próprio relatório) não 

há uma que seja inferior a 8,0 (oito), caracterizando então que os alunos em sua 

maioria foram aprovados e avaliados cumprindo a carga horária prática, entrega do 

relatório e finalizando com a apresentação de suas considerações, conquistas, 

inquietações e as intervenções aplicadas em Campo na Mostra de Estágio do Curso 

de Pedagogia, como consta no Manual (2005) estas considerações poderiam ser 

parciais ou finais, ou seja, realizadas no fim do primeiro semestre e no fim do 

segundo semestre do ano letivo. 

 As instituições de Educação Infantil onde os estágios foram 

realizados são de caráter, privado, filantrópico ou municipal. 

 Neste período tinham-se como Supervisoras de Estágio para o 

auxilio e intermédio com o decorrer deste processo de ensino, aprendizagem e 

prática as seguintes professoras: 

 

Tabela 6 - Supervisores de estágio no curso de Pedagogia no ano de 2005 

                                            
9
Temas elaborados pelas autoras de acordo com os títulos encontrados nestes relatórios, possíveis 

de serem vistos neste momento pela pequena quantidade.  
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PROFESSORA 

 
FORMAÇÃO 

 
RELATÓRIOS 

Maria de Lourdes 
Frisanco 

Possui mestrado em Educação Especial 
(Educ. do Indivíduo Especial) pela 

Universidade Federal de São Carlos (2001) 

 
12 

Maria Aparecida T. 
Zamberlam 

Graduação em Pedagogia pela 
Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho (1967), mestrado em 
Psicologia Escolar e do Desenvolvimento 
Humano pela USP (1979) e doutorado em 
Psicologia Escolar e do Desenvolvimento 
Humano pela USP (1983). Realizou pós-
doutorado (1995) no Departamento de 

Psicologia da Educação da USP - Campus 
de Ribeirão Preto na área de Psicologia do 

Desenvolvimento Humano 

 
3 

Marta Regina Furlan Graduada em Pedagogia com Habilitação 
em Orientação Educacional pela UEL 

(1999); Especialização em Metodologia da 
Ação Docente pela UEL (2000); mestrado 
em Educação pela UEM (2003) Doutorado 

em Educação pela UEM (2008) 

 
 

4 

Regina Carboni Alves 
de Assis 

Graduada em Pedagogia pela UEL(2002) e 
tem especialização pela UEL (2003) 

 
14 

Total 33 

 

FONTE: Autoras, 201210 

 

 Em 2007 ainda sob a coordenação de Ana Lúcia Ferreira Aoyama, o 

manual do estagiário traz algumas modificações e dividi-se em: apresentação, 

estágio obrigatório, objetivos do estágio, instrumentos necessários para a realização 

dos estágios, campos de estágios, responsáveis pelo estágio, atividade de estágio, 

supervisão das atividades, avaliação. 

 No que se diz respeito à apresentação não contempla a resolução 

do CEPE, altera-se também a nomenclatura da disciplina passando agora 

denominar-se de 6EST605 – Estágio Supervisionado em Magistério para as Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental a ser realizada também nas Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental na 3ª por 298 horas. Ainda há a pertinência das habilitações, sendo a 

opção na área da Educação Infantil o Magistério das Matérias Pedagógicas do 

Ensino Médio e Magistérios para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental e 

                                            
10

 com base no currículo Lattes disponível na web destas professoras. 
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Magistério para a Educação Infantil a disciplina 6EST606 – 4ª série – Estágio 

Supervisionado em Magistério para a Educação Infantil com a carga horária de 300 

horas nota-se que a carga horária para esta habilitação chega quase triplicar.  

 A organização e distribuição dos alunos para o estágio também se 

modifica, sendo que a área se organiza em turmas com dia e horário e apresenta 

aos alunos. 

 Sobre os objetivos e instrumentos para a realização de estágios não 

há alterações, salvo a informação sobre convênios, já que a partir de agora caso 

tenha alguma instituição interessada a se conveniar com a UEL deve entrar em 

contato com o Setor de Convênios ―o setor de convênios é responsável pela 

formalização de convênios e criação de integração entre as necessidades dos 

Coordenadores de Estágio e empresas11‖. 

 As atividades de estágio de acordo com o manual de estágio de 

2007 são atividades que buscam aproximar o estagiário a situações reais de 

trabalho sendo este um processo continuo de ação-reflexão-ação estas ações são 

sistematizadas no início do uso de alguns instrumentos que visam registrar 

acontecimentos em busca de redimensionar ações futuras, que são estes: diário de 

campo que é um instrumento individual e contemplará anotações das observações 

em campo continuamente para possibilitar um desenvolvimento na percepção e 

reflexão do aluno, o memorial descritivo que tem o objetivo de sistematizar as 

informações colhidas no diário de campo e estudo teórico. Neste manual também 

contempla a organização das atividades com um cronograma que prevê datas de 

encontro entre professor e estagiário e divisão de carga horária para as deferentes 

etapas que são: caracterização do campo, feita através das observações ou 

entrevistas; planejamento das atividades que são as seguintes, plano de aula e 

projeto de intervenção; e a regência.  

 Outra significativa alteração é no modo de avaliação que passou a 

ser diagnóstica e continua avaliando o desempenho do aluno quanto à participação, 

cumprimento da carga horária, elaboração do plano de trabalho, memorial descritivo 

e a participação nos seminários de estágio do curso de Pedagogia, que agora tem 

por objetivo socializar as informações e conhecimentos adquiridos com o decorrer 

                                            
11

 Maristela Cristina Martins - Chefe da Divisão Central de Estágios e Intercâmbios da Pró-Reitoria de 

Graduação – UEL 
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do estágio e este realizado em duas etapas ao final do primeiro e segundo semestre, 

culminando com a entrega do memorial descritivo ao Supervisor. A nota é a média 

aritmética do 1º e 2º semestre não havendo alteração na média, no caso 7,0 (sete). 

 A coordenadora de estágio em 2009 é a Professora Anilde 

Tombolato Tavares da Silva12 e o manual e compreende nas seguintes divisões: 

apresentação, estágio obrigatório, objetivos do estágio, instrumentos necessários 

para a realização dos estágios, campos de estágios, responsáveis pelo estágio, 

atividade de estágio, supervisão das atividades, avaliação.  

 Como Supervisoras de estágio temos as seguintes professoras: 

 

Tabela 7 - Supervisores de estágio no curso de Pedagogia no ano de 2009 

 
PROFESSORA 

 
FORMAÇÃO 

 
RELATÓRIOS 

 
Anilde Tombolato 

Graduada em Pedagogia pela UEL (1995), 
possui Mestrado em Educação pela UEM 

(2000) e Doutorado em Educação pela 
Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho (2007) 

 
 

11 

Andreia Maria 
Cavaminami Lugle 

Doutoranda em Educação - UNESP/ 
Marília, Mestre em Educação pela 

Universidade Estadual de Londrina (2006) e 
Graduada em Pedagogia pelo Centro 

Universitário Filadélfia (2000) 

 
20 

Sandra Regina 
Mantovani Leite 

Possui graduação em Pedagogia pela UEL 
(1993), Especialização em Metodologia da 

Ação Docente (1996) e Mestrado em 
Educacao pela UEL (2003). 

 
 

16 

Beatriz Carmo de 
Lima Aguiar 

Mestre em Educação pela UNESP de 
Marília /SP (2002), Graduada em 

Pedagogia pela UEL (2005) e em Ciências 
Sociais também pela UEL (1995) 

 
 

16 

Cassiana Magalhães 
Raizer 

Doutoranda em Educação (2010) - 
Universidade Estadual Paulista. Mestre em 

Educação (2007) UEL Especialista em 
Educação Infantil (2005) UEL 

Psicopedagoga Institucional (2001) 
Universidade Norte do Paraná.  

 
 
 

18 

Gilmara Lupion 
Moreno 

Possui graduação em Pedagogia pelo 
Centro de Estudos Superiores de Londrina 

(1994) e mestrado em Programa de 

 
10 

                                            
12

 Graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Londrina (1995), possui Mestrado em 

Educação pela Universidade Estadual de Maringá (2000) e Doutorado em Educação pela 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2007). 
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Mestrado Em Educação pela UEL (2001) 

Cristina Nogueira 
Mendonça 

Possui graduação em Pedagogia pelo 
Centro de Estudos Superiores de Londrina 
(1987) e mestrado em Educação pela UEL 

(2002). Atualmente está cursando o 
doutorado em Educação pela Unesp-Marília 

 
 

11 

Dirce Aparecida 
Foletto Moraes 

Possui graduação em Pedagogia pela 
Universidade Filadélfia (1999), pós em 

Psicopedagogia Clínica e Institucional pela 
UEL (2005) e mestrado em Educação pela 

UEL (2008) 

 
 

11 

Edilaine Vagula Possui graduação em Pedagogia pela 
Universidade Filadélfia (1999), pós em 

Psicopedagogia Clínica e Institucional pela 
UEL (2005) e mestrado em Educação pela 

UEL (2008) 

 
 

8 

Cleide Vitor Mussini 
Batista 

Possui graduação em Letras pela UEL 
(1992), graduação em Pedagogia pela UEL 
(1994), mestrado em Educação pela UEL 

(1999), doutorado em Educação pela 
UNICAMP (2003) e pós-doutorado em 

Psicologia pela USP (2005) 

 
 
 

1 

Heloisa Toshie Irie 
Saito 

Possui graduação em Pedagogia pela UEM 
(2002), mestrado em Educação pela UEM  

(2004) e doutorado em educação pela 
Universidade de São Paulo (2010) 

 
8 

 
 

Magda Tuma 

Possui graduação em História pela UEL 
(1974), graduação em Pedagogia pelo 

Centro de Estudos Superiores de Londrina 
(1979), mestrado em Educação pela 

Universidade Metodista de Piracicaba 
(1998) e doutorado em Educação pela 

UNICAMP (2005). 

 
 

10 

Marta Regina Furlan 
de Oliveira 

Possui graduação em Pedagogia com 
Habilitação em Orientação Educacional pela 
UEL (1999); Especialização em Metodologia 

da Ação Docente pela UEL (2000); 
mestrado em Educação pela UEM (2003) e 

está matriculada no Programa de Pós 
Graduação - Doutorado em Educação pela 

UEM (2008) 

 
 

14 

Total 15413 

Fonte: Autoras (2012)14 

  

                                            
13

 Um dos relatórios encontra-se sem identificação de Supervisor, pois o CD está com erro de leitura 

14
 com base no Currículo Lattes disponível na web destas professoras. 
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 Desta forma, foi possível visualizar com esta tabela o 

comprometimento dos professores quanto sua própria formação sendo que em sua 

maioria são Doutoras o que proporciona o cumprimento a respeito ao próprio Manual 

sobre a área de atuação do Supervisor sendo compatível para acompanhar o 

desenvolvimento do aluno enquanto estagiário atuante na Educação Infantil. 

  Os estágios curriculares obrigatórios a partir de 2009 passam a ser 

realizados na 3ª e 4ª série para os graduandos em Pedagogia seguindo a resolução 

CEPE 0166/2008 e segue o currículo implantado no ano de 2007, que de acordo 

com a,  

 

RESOLUÇÃO CEPE/CA n. 187/200615 – Reformula o Projeto 

Pedagógico do Curso de Graduação em Pedagogia – Licenciatura. 
Essa reformulação curricular é construída a partir das orientações da 
recém aprovadas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 
Pedagogia. Nessa proposta são extintas as habilitações. Garante-se, 
como referência formativa, três grandes áreas: Docência, assumida 
como base da proposta pedagógica; a Gestão Pedagógica e a 
Pesquisa. 

 

   Seguindo este novo currículo as disciplinas voltadas ao estágio 

curricular obrigatório dividiram-se em: 6EST610 – Estágio Supervisionado em 

Educação Infantil a cumprir-se 136 horas, 6EST611 – Estágio Supervisionado em 

Gestão Pedagógica por 136 horas a ser realizado concomitantemente na 3ª série do 

curso em dias diferenciados e na 4ª série a disciplina 6EST612 – Estágio 

Supervisionado nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental também por 136 horas. 

   O campo de estágio destacando é a disciplina voltada para a 

Educação Infantil que poderá ser desempenhada em espaços escolares como 

Centros de Educação Infantil enfatizando as áreas de docência e gestão pedagógica 

na 3ª série. 

   A sistematização das atividades em campo em cumprimento com o 

Manual do estagiário de 2009 sofre uma pequena alteração no que se diz respeito à 

sua nomenclatura a ser entregue na culminância do estágio, antes chamada de 

memorial descritivo passa agora a denominar-se por trabalho final, tendo o mesmo 

objetivo que é o de apresentar de forma organizada uma reflexão sobre a realização 

do estágio, os estudos teóricos, as observações e a prática, porém agora este deve 

                                            
15

 Visto em http://www.uel.br/ceca/pedagogia/pages/historia-do-curso.php 

http://www.uel.br/ceca/pedagogia/pages/historia-do-curso.php
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ser elaborado e entregue individualmente16, o que justifica o grande número de 

―Trabalhos Finais‖ encontrados no LEPHE para o ano de 2009 sendo contabilizados 

em um total de 155. 

   Dentre estes relatórios não foi possível o agrupamento por temas, e 

assim diagnosticar de fato a prioridade na elaboração de projetos, pois em sua 

grande maioria estão intitulados como ―trabalho final‖, ―síntese reflexiva‖ ou 

―memorial descritivo‖. Todavia sugere a possibilidade de continuidade e 

aprofundamento desta pesquisa que é inicial.  

   Em relação à avaliação, permanece a socialização dos trabalhos e 

resultados obtidos por meio do seminário de estágio a ser apresentado no final da 3ª 

série para a área em especifico: Educação Infantil, sendo quantificados os valores 

da entrega do Trabalho Final e a apresentação onde o total deve ser igual ou 

superior a média 7,0 (sete) para nota inferior a este dado valor não há meios para 

sua recuperação retendo o aluno na série, a grande mudança neste período, ocorre 

com relação à banca que é extinta, sendo agora o maior objetivo da apresentação a 

forma de humanizar e transpor a experiência obtida com o estágio, acreditamos 

também que seja o momento de uma maior a reflexão sobre todos os 

conhecimentos adquiridos pessoais e coletivos, transmitidos pela experiência 

individual de cada estudante e Supervisor. 

   Há também a nova orientação para a entrega destes relatórios 

seguindo os seguintes padrões: cópia impressa ao orientador (opcional) e gravada 

preferencialmente nas versões de Word e PDF em CD, com os possíveis objetivos: 

manter estas informações em bom estado de conservação para prováveis e futuras 

análises e pesquisas como esta, para garantir que o acumulo deste material utilize-

se de um espaço mais compacto e alinhado e também com o intuito da 

conscientização ambiental e preservação da natureza. 

   Verifica se com análise dos manuais e a catalogação dos relatórios 

que as maiores alterações exigidas na prática do aluno/estagiário estão em sua 

grande maioria ligados a modernização dos procedimentos e os avanços 

tecnológicos como, por exemplo, a condição de conservação dos relatórios tanto em 

sua forma física quanto em sua preservação e durabilidade. O desenvolvimento do 

site oficial da UEL que também ajusta a facilitação para que ocorra uma crescente 

                                            
16

 Grifo nosso 
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entre os convênios de instituições escolares e a UEL, proporcionando a maior 

aceitação e credibilidade voltada à formação oferecida no curso de Pedagogia da 

UEL e expansão de campo para a concretização do Estágio. 

   Outra perceptível alteração é a consolidação do estágio através do 

relatório com a preocupação de manter a identidade de cada aluno vinculado a 

Universidade e mesmo em meio ao aumento de relatórios e a primeira vista é 

discrepante, porém após averiguar minuciosamente as informações que permitem 

compreender o processo que determina este grande aumento pode se concluir que, 

com as grandes mudanças acarretadas pelas consecutivas alterações curriculares 

no ano 2001 e as reformulações nos anos de 2005 e 2007 no curso de Pedagogia 

foram determinantes para esta quantificação. Como por exemplo, a desvinculação 

da disciplina de estágio com as séries iniciais e a abertura de uma disciplina restrita 

a Educação infantil a partir de 2007, a entrega do trabalho individualmente que 

busca manter este registro de forma particular, possivelmente para que o estagiário 

tenha maior liberdade para expressar suas próprias conclusões obtidas com o 

decorrer do Estágio. 

   Assim, como resultado de pesquisa apresentamos a catalogação 

dos relatórios encontrados no acervo do LEPHE e diagnosticamos que o Estágio 

tem grande contribuição para a formação do Pedagogo, já que promove ao aluno, 

que em muitas vezes realiza o seu primeiro contato com prática, e como vimos no 

primeiro capítulo deste trabalho a área da Educação Infantil esta em constante 

crescimento, e que muitos dos diplomados Pedagogos atuaram nesta área seja por 

afinidade ou por necessidade. Caracterizando uma forma de aproximar este aluno 

entre a teoria proporcionada dentro da própria disciplina de Estágio e de outras 

disciplinas voltadas para a Educação Infantil ofertadas pela grade curricular tanto no 

ano de 2005, quanto no ano de 2009 e a prática, ou seja, a realidade que ele 

vivenciará após sua formação buscando co-relacionar ambas e promover a 

formação de um profissional que seja capaz de articular os objetivos educacionais às 

diferentes abordagens metodológicas priorizando a sua posterior atuação a  

formação integral de outros sujeitos neste caso, a criança de 0 a 6 anos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Como foi apresentado no primeiro capítulo desta pesquisa, com 

objetivo de delinear a trajetória da construção do conceito de infância como 

entendemos hoje, e que visa à criança como um ser social, cidadã, provida de 

direitos, com sentimentos e singularidades, tornou se possível ser identificado no 

inicio do século XIX, após passar por várias formas de descrever a criança, já que o 

mesmo se faz através da visão do adulto, ocultando as possibilidades que a própria 

criança trás. 

 Já com os novos estudos, partindo das analises das referencias que 

constam nesta pesquisa pode se afirmar que houve avanços em torno da educação 

oferecida a estas crianças entre 0 e 6 anos de idade, com novos documentos que 

embasam e garantem o direito de acesso e qualidade em instituições de Educação 

Infantil, porém muito ainda pode ser feito principalmente pelo Estado que, por muito 

tempo não priorizou este nível de ensino deixando a desejar tanto o incentivo de 

formação para os profissionais da educação como em estrutura, ambiente físico. 

 O aumento pela procura de instituições de Educação Infantil 

acarretado pelo acréscimo de mulheres no mercado de trabalho é considerado neste 

trabalho o principal motivo para a expansão desta modalidade de ensino. 

 Em cumprimento ao objetivo maior deste Trabalho de Conclusão de 

Curso que é identificar as contribuições da disciplina de Estágio em Educação 

Infantil para a formação do Pedagogo, que exercerá docência na Educação Infantil, 

partindo da breve análise das adequações curriculares propostas ao Curso de 

Pedagogia da UEL no período compreendido entre 2005 a 2009, foram analisadas 

as grades curriculares, considerando especificamente as disciplinas de Estágio 

Supervisionado em Educação Infantil a formação dos professores supervisores de 

estágio em Educação Infantil, os manuais de estágio que é voltado ao aluno de 

Pedagogia como norteador para a realização da disciplina em questão e 

catalogados os relatórios de Estagio do ano de 2005 e de 2009. 

 Sendo que no ano de 2005 os alunos que cursavam a 3ª ou 4ª série 

do curso de Pedagogia cumpriam a grade curricular de 1998 que teve algumas 

alterações no ano de 2001, como apontamos de acordo com as autoras ABBUD e 
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WEBER e realização as disciplinas 3EST636 – Prática do Ensino da Educação 

Infantil e das Séries Iniciais do Ensino Fundamental I: Estágio Supervisionado, a 

disciplina 3EST637 – Prática do Ensino da Educação Infantil e das Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental II como opção de habilitação na 4º série em 

Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino Médio e Magistério para a 

Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental, como exercício da prática 

com estágio, para este ano são catalogados 33 relatórios, visto que neste período os 

mesmos poderiam ser entregues de forma individual ou em formação de duplas ou 

trios e apresentam títulos coniventes ao projeto elaborado e realizado no campo de 

estágio. 

 No ano de 2009, já se faz extinta as habilitações para o curso de 

Pedagogia, tomando como base da proposta pedagógica a docência, a gestão 

pedagógica e a pesquisa. A disciplina de estágio também é reformulada e passa a 

ser especifica para a Educação Infantil denominado se de 6EST610 – Estágio 

Supervisionado em Educação Infantil no ano de 2009 com a carga horária de 136 

horas a ser realizado por alunos da 3ª série do curso de Pedagogia. Com relação 

aos relatórios catalogados destacamos que a grande quantidade encontrada 

totalizando em 155 relatórios que identificam que estes foram entregues de forma 

individual e mostra a preocupação de com a preservação da individualidade do 

aluno, além de apresentar os avanços tecnológicos presentes na conservação dos 

mesmos. 

 Sendo assim, é possível diagnosticar que houve algumas rupturas 

como, por exemplo, a disciplina especifica para Estágio em Educação Infantil e a 

maneira de se preservar estes relatos, como também houve as permanências como, 

por exemplo, a estrutura do relatório e a apresentação de seminário de estágio.  

 Identificamos com o decorrer do desenvolvimento deste trabalho que 

o currículo do curso de Pedagogia tem se voltado a esta modalidade de ensino, em 

cumprimento ao objetivo de formar licenciados a docência, as analises em especial 

a grade curricular que consta no PPP para os anos de 2005 e 2009, entendemos 

que as várias alterações seguidas no currículo, vão ao encontro com esta nova 

perspectiva e em desenvolvimento da Educação Infantil, oferecendo ao aluno uma 

carga horária com a disciplina de estágio especialmente voltada para a mesma. 
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 Diante dessas análises comprovamos que a docência é base 

comum da formação do profissional do curso de Pedagogia e que o mesmo exerce 

um amplo e importante papel no trabalho educativo para a formação humana. 
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CATALOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE ESTÁGIO DE 2005 

 

TEMA: LITERATURA INFANTIL  

 
AUTOR(ES) 

 

 
ORIENTADOR(A) 

 
TITULO 

 
INSTITUIÇÃO 

 
AVALIAÇÃO 

 
PRISCILA 

PELAQUIM DE 
CARVALHO 

MARIA DE 
LOURDES 
FRISANCO 

AS ARTES VISUAIS E A 
LITERATURA NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

NÃO 
ESPECIFICA O 

NOME – 
PARTICULAR 

 
80 

 

 
FABIANE 

CHRISTINA DA 
CRUZ 

MARIA DE 
LOURDES 
FRISANCO 

LITERATURA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
MAMÃE 

CORUJA – 
CEIMC 

 
85 

 
PATRÍCIA DE 
PEDRO DE 

MENDONÇA E 

SUZIANNE 
SANAE ARAKAWA 

 
MARIA 

APARECIDA T. 
ZAMBERLAM 

―INCENTIVANDO A 
LEITURA NA HORA DO 

CONTO DE ALUNOS 
DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL – PRÉ II 

 
CEI/UEL, SUB 

SEDE HU 

 
NÃO CONSTA 

 
MICHELE DE 

OLIVEIRA 
GOBETTI 

 
MARIA DE 
LOURDES 
FRISANCO 

HISTÓRIAS INFANTIS E 
PRODUÇÃO DE TEXTO 

ORAL 

 
CEI/UEL 

 
85 

 
ANA MAGRO 

BENTHIN 

MARIA DE 
LOURDES 
FRISANCO 

LITERATURA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
NÃO HÁ – 

PARTICULAR 

 
85 

 
 

 
LÍGIA Mª 

NOGUEIRA 
SERIGATTO 
PASSOS E 

NOEMIA APª 
GONÇALVES 

TEIXEIRA 

 
MARIA DE 
LOURDES 
FRISANCO 

LITERATURA INFANTIL: 
POSSIBILIDADES DE 
TRABALHO NA PRÉ-

ESCOLA 

 
CEI/UEL 

 
85 

 
RAFAELA LUCAS 

GONÇALVES 

 
MARIA DE 
LOURDES 
FRISANCO 

A HORA DO CONTO: 
UMA PROPOSTA PARA 

DESENVOLVER 
VALORES SÓCIO-

MORAIS 

NÃO CONSTA – 
FILANTRÓPICO 

 
NÃO CONSTA 

 
ROSILIANE 
CRISTINA 

GUERRA E 
ROSIMEIRIY 
APARECIDA 

GOMES 

 
MARTA REGINA 

FURLAN 

DESPERTANDO A 
IMAGINAÇÃO E A 

CRIATIVIDADE 
ATRAVÉS DA 

CONTAÇÃO DE 
HISTÓRIAS NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
CMEI 

 
100 

ARIÁDNE 
GALLÉAS, 

GLENDA F. 

 
MARIA DE 
LOURDES 

O DESENVOLVIMENTO 
DA LITERATURA NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

ALAÍDE FAUSTO 
DE SOUZA – 

FILANTRÓPICA 

 
95, 95 E 85 
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NASCIMENTO E 

MARTA C. 
MACIEL 

FRISANCO 

ELIANE DA 
CUNHA E 

TATIANA 
APARECIDA 
MOITINHO 

 
REGINA CARBONI 

HISTÓRIAS NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL TIA 
LANA 

85 

MARIA 
APARECIDA 

CARLOTA DE 
MEDEIROS 

 
REGINA CARBONI 
ALVES DE ASSIS 

HISTÓRIAS INFANTIS 
NA CONSTRUÇÃO DO 
IMAGINÁRIO INFANTIL 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO 

DÉBORA DIAS 

 
NÃO CONSTA 

MARIA 
APARECIDA 
NACHBAR 

HUPALOWSKI E 

SANDRA REGINA 
RIEDO SIQUINO 

 
REGINA CARBONI 
ALVES DE ASSIS 

HORA DO CONTO, 
UMA PROPOSTA PARA 

O INCENTIVO À 
LEITURA 

 
CEI/UEL 

 
95 

FONTE: Autoras, 2012 

 

TEMA: BRINCADEIRAS/JOGOS   

 
AUTOR(ES) 

 

 
ORIENTADOR(A) 

 
TITULO 

 
INSTITUIÇÃO 

 
AVALIAÇÃO 

IEDA RUIZ DA 
COSTA E 

SAMIRA 
LEONEL DE 

CASTRO 

 
REGINA 

CARBONI ALVES 
DE ASSIS 

O JOGO NA 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
SESC 

LONDRINA 

 
100 

ALINE DE 
OLIVEIRA 
BULHÕES, 

MARCOS 
ROBERTO 

ASSUNÇÃO E 
PAULA 

FERNANDA 
BELEBECHA 

 
MARTA REGINA 

FURLAN 

BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS: 

UMA 
EXPERIÊNCIA 

COM CRIANÇAS 
DE 4 E 5 ANOS 

 
CEI/UEL 

SEDE HU E 
EM BELA 
VISTA DO 
PARAÍSO 

 
 
 

100 

 
SOLANGE 
MARIA DE 

OLIVEIRA E 
SONIA 

REGINA 
VALLIM 

 
MARIA 

APARECIDA 
TREVISAN 

ZAMBERLAN 

PROPOSTA DE 
INTERVENÇÃO: 

UTILIZANDO 
JOGOS 

MATEMÁTICOS 
NA PRÉ-ESCOLA 
NO CEI/UEL SUB-

SEDE HU 

 
CEI/HU SEDE 

HU 

 

ELISA 
CORREIA 
PAGNI E 

FABÍOLA DE 
SOUZA 

REGINA 
CARBONI ALVES 

ASSIS 

BRINCAR PARA 
PRESERVAR NA 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL TIA 
LANA 

 
95 

FERNANDA 
TAMY 

REGINA 
CARBONI ALVES 

BRINQUEDOS E 
JOGOS 

C E I 
PEQUENO 

 
85 
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TANAKA DE ASSIS MUNDO 

ELOÂNE 
BIANCHINI 

REGINA 
CARBONI ALVES 

DE ASSIS 

BRINCAR: 
PRAZER E 

APRENDIZADO 

CEI O 
BARQUINHO 

 
90 

ELLEN 
LUCINGER 
ALVARES 

REGINA 
CARBONI ALVES 

DE ASSIS 

O BRINCAR NA 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

CEI O 
BARQUINHO 

 
90 

FONTE: Autoras, 2012 

 

TEMA: DESENHO/REPRESENTAÇÕES 

 
AUTOR(ES) 

 

 
ORIENTADOR(A) 

 
TITULO 

 
INSTITUIÇÃO 

 
AVALIAÇÃO 

 
STEFANY 

DINIZ 

 
MARTA REGINA 

FURLAN 

A 
REPRESENTAÇÃO 

DO DESENHO 
PELAS CRIANÇAS 

DE 4 A 6 ANOS: 
UMA LEITURA DE 

MUNDO 

 
COLÉGIO 

INTERATIVA 

 
100 

ANDRÉA 
SILVANA 

DOS 
SANTOS E 
GRASIELI 

COELHO DE 
PÁDUA 

 
REGINA 

CARBONI ALVES 
ASSIS 

A PRODUÇÃO E A 
CRIAÇÃO INFANTIL, 

ATRAVÉS DO 
DESENHO 

 
CEI TIA LANA 

 
100 

ANDRÉIA DE 
AZEDO E 

EGLAIR 
MACHADO 

XAVIER 

MARIA DE 
LOURDES 
FRISANCO 

A 
REPRESENTAÇÃO 

INFANTIL, ATRAVÉS 
DO DESENHO 

 
CEI TIA LANA 

 
95 

CÍNTIA 
DAQUANA 

COSTA, 
LUZINETE 

DOS 
SANTOS 
LIMA E 

SANDRA 
GISSELI 
HOKARI 

 
MARIA DE 
LOURDES 
FRISANCO 

PEDAGOGIA DO 
DESENHO 

INFANTIL: UMA 
EXPERIÊNCIA COM 

BEBÊS 

 
CEI/UEL 

 
95 

FONTE: Autoras, 2012 

 

 

 
 

TEMA: ARTE 

 
AUTOR(ES) 

 

 
ORIENTADOR(A) 

 
TITULO 

 
INSTITUIÇÃO 

 
AVALIAÇÃO 

 
ALLINE 

MARIA DE 
LOURDES 

TRABALHANDO 
COM A ARTE NA 

 
CEI PIRIÁ 

 
90 
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FÁVARO FRISANCO EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

JULIANA DOS 
SANTOS 
BIATO 

MARIA DE 
LOURDES 
FRISANCO 

AS ARTES NA 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

CEI NOSSA 
SENHORA DE 

FÁTIMA – 
FILANTRÓPICA 

 
80 

LIDIANE 
GONSALVES 

BRUNO E 

THALITA 
MARA 

GUILHERME 

REGINA 
CARBONI ALVES 

DE ASSIS 

A IMPORTANCIA 
DA ARTE NA 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
ARTES VISUAIS 

CEI/UEL 
SEDE HU 

 
90 

FONTE: Autoras, 2012 

 
TEMA: MÚSICA 

 
AUTOR(ES) 

 

 
ORIENTADOR(A) 

 
TITULO 

 
INSTITUIÇÃO 

 
AVALIAÇÃO 

ANGÉLICA 
CAROLINA 

PRETI E 

ERIKA 
LUCIANE DOS 

SANTOS 

REGINA 
CARBONI ALVES 

DE ASSIS 

A IMPORTANCIA 
DA MÚSICA NA 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 
CEI/UEL 

 
90 

MICHELE 
YURI DE 

CAMARGO E 

PATRICIA 
FERNANDA 

RIEDLINGER 

MARIA 
APARECIDA T. 
ZAMBERLAN 

INICIAÇÃO 
MUSICAL NA 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
CEI/UEL 

 
NÃO 

CONSTA 

ROSANGELA 
APARECIDA 

XIMENEZ 

REGINA 
CARBONI ALVES 

DE ASSIS 

MUSICALIZAÇÃO 
NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
CEI/UEL 

 
95 

FONTE: Autoras, 2012 

 

 

 

 

 

TEMA: FOLCLORE 

 
AUTOR(ES) 

 

 
ORIENTADOR(A) 

 
TITULO 

 
INSTITUIÇÃO 

 
AVALIAÇÃO 

ANA LUCIA G. 
LAURETO E 

MELINA 
TATIANA DOS 

SANTOS 

REGINA 
CARBONI ALVES 

DE ASSIS 

―TRABALHO O 
FOLCLORE 

COMO TEMA 
GERADOR NA 
EDUCAÇÃO 
INFANTIL‖ 

 
CEI/UEL 

 
90 

ELIANE DOS 
SANTOS 

REGINA 
CARBONI ALVES 

RESGATANDO O 
FOLCLORE NA 

CRECHE 
CENTRO DE 

 
85 
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ZEFA E 

ISANGELA 
FANTINI 

RODRIGUES 

DE ASSIS EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

COVIVENCIA 
MATERNO 
INFANTIL – 

IBIPORÃ 

FONTE: Autoras, 2012 

 
 

TEMA: FAIXA ETÁRIA 

 
AUTOR(ES) 

 

 
ORIENTADOR(A) 

 
TITULO 

 
INSTITUIÇÃO 

 
AVALIAÇÃO 

BEATRIZ 
CARMO LIMA 
DE AGUIAR E 

CRISTIANE 
DOS SANTOS 

SILVA 

MARTA REGINA 
FURLAN DE 
OLIVEIRA 

ATIVIDADE 
EDUCATIVAS 
COM BEBÊS 

 
CEI/UEL 

 
100 

FONTE: Autoras, 2012 

 
TEMA: PENSADORES 

 
AUTOR(ES) 

 

 
ORIENTADOR(A) 

 
TITULO 

 
INSTITUIÇÃO 

 
AVALIAÇÃO 

CECILIA 
COSTETTI 
ARTONI E 

THAIS 
BARLETO 

PICCRILLO 

MARIA DE 
LOURDES 
FRISANCO 

A CONSTRUÇÃO 
DO 

PENSAMENTO 
EM CRIANÇAS DA 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

SEGUNDO A 
TEORIA DE 

PIAGET 

 
CEI/UEL 

 
95 

FONTE: Autoras, 2012 
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CATALOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE ESTÁGIO 2009 

 
 

 
AUTOR(ES) 

 

 
ORIENTADOR(A) 

 
TITULO 

 
INSTITUIÇÃO 

ADRIANA 

APARECIDA 

CASSIANO 

ANILDE TOMBOLATO 
TAVARES DA SILVA 

APREDENDO COM 
AS VIVÊNCIAS DO 

ESTÁGIO: UMA 
PRÁTICA ENTRE AS 

AÇÕES DO 
―EDUCAR E 
CUIDAR‖. 

 

CEI SANTO ANTONIO 

ALINE 
APARECIDA DE 

ALMEIDA SOUZA 

 

ANDRÉIA MARIA 
CAVAMINAMI LUGLE 

 

MEMORIAL 

DESCRITIVO 

ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 

EM MAGISTÉRIO 

PARA A EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
REVERENDO JONAS 

DIAS 

ALINE CRISTINA 
FERNANDO DA 

SILVA 
 

SANDRA MANTOVANI 
SÍNTESE 

REFLEXIVA 
 

PRESIPE 

 
 
ALINE FRANCINE 
RIBEIRO 
SANTANA 

 

BEATRIZ AGUIAR 

TRABALHO 
FINAL DE 

CONCLUSÃO DE 
ESTÁGIO EM 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

 

ALINE L. S. LIMA 

 
CASSIANA MAGALHÃES 

RAIZER. 

 
VIVENCIANDO A 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

MEU CHOCOLATE 

ALINE 

BEATRIZ CARMO DE 
LIMA AGUIAR 

TRABALHO FINAL 
CENTRO DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
UEL 
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RODRIGUES 

ALINE 

RODRIGUES DA 

SILVA 

 

BEATRIZ CARMO DE 
LIMA AGUIAR 

TRABALHO FINAL 
DO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 
EM EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

NÃO MENCIONA 

 
AMANDA AKEMI 

ASANUMA 
 

SANDRA REGINA 
MANTOVANI LEITE 

SÍNTESE 
REFLEXIVA: 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 

EM EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 
 

PRESIPE 

AMANDA AP. 
SANTOS DE 

SOUZA 
 

GILMARA LUPION 
MORENO 

MEMORIAL 
DESCRITIVO 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 
EM MAGISTÉRIO 

PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 
 

CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL VALÉRIA 
VERONESI 

AMANDA 
BERTOLA DA 

SILVA 

 

GILMARA LUPION 
MORENO 

 
 

MEMORIAL 
DESCRITIVO 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 
EM MAGISTÉRIO 

PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 

CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL VALÉRIA 
VERONESE 

ANA CARLA DA 
SILVA 

BEATRIZ CARMO DE 
LIMA AGUIAR 

ESTAGIO 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

OBS. CD SEM 
LEITURA 

 
ANA LARISSA 
GONÇALVES 

 

ESTÁGIO 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

OBS. CD SEM 
LEITURA 

ANA PAULA DA 
SILVA NORATO 

 

BEATRIZ CARMO DE 
LIMA AGUIAR 

TRABALHO FINAL 
DE ESTÁGIO 

 
NÃO MENCIONA 

 
 
ANA PAULA DE 
OLIVEIRA 

 

BEATRIZ CARMO LIMA 
DE AGUIAR 

TRABALHO 
FINAL 

 

CEI CAMPUS 

ANA PAULA M. 
BARBOSA 

SANDRA R. M. LEITE 
SINTESE 

REFLEXIVA 
NÃO CONSTA 

 
ANDRÉ LUIS 

BALAN 

BEATRIZ CARMO LIMA 
DE AGUIAR 

 
TRABALHO FINAL 

 
CEI CAMPUS 
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ANDRÉA 
CRISTINA DE 

SOUZA 
 

CRISTINA NOGUEIRA 
MENDONÇA 

MEMORIAL 
DESCRITIVO: 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 
EM MAGISTÉRIO 

PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL – 6EST606 

 

COLÉGIO MARISTA 

 

ANDRÉIA 

GONÇALVES 

 

BEATRIZ CARMO DE 
LIMA AGUIAR 

TRABALHO FINAL 
DO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 
EM EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

DA UEL – CAMPUS 

ANDRESSA DE 
AGUIAR 

CAVALCANTE 
PIRES 

 

CRISTINA MENDONÇA 

MEMORIAL 
DESCRITIVO: 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 
MAGISTÉRIO PARA 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL– 
6EST- 606 

 

COLÉGIO MARISTA 

ÂNGELA DE 
FÁTIMA SALOIO 

MORAES 
 

 
SANDRA REGINA 

MANTOVANI LEITE 

MEMORIAL DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 
 

PRESIPE 

 
 

ANGÉLICA LIMA 
PIAI 

 
 

CRISTINA NOGUEIRA 
MENDONÇA 

MEMORIAL 
DESCRITIVO 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 
EM MAGISTÉRIO 

PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL – 6 EST 

606 
 

 
 

MARISTA 

 
ANNE CAMILA 

FORTES 
RODRIGUES 

BEATRIZ AGUIAR 
 

TRABALHO FINAL 
 

CEI CAMPUS/UEL 

 
ARIANI T. M. 

MARTINS 
 

BEATRIZ CARMO DE 
LIMA AGUIAR 

 
TRABALHO FINAL 

 
FILANTRÓPICO 

 
BÁRBARA 

PERAZOLO 

 
CASSIANA MAGALHÃES 

RAIZER 

 
 

VIVENCIANDO A 
PARTICULAR 
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 EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 

 

 

BÁRBARA 

RODRIGUES 

PARAIZO 

 

BEATRIZ CARMO LIMA 
DE AGUIAR 

 
TRABALHO FINAL 

DE ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 

EM EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

DA UEL – CAMPUS 

BLANDINA 
CANESIN 

 

BEATRIZ CARMO DE 
LIMA AGUIAR 

 
RELATÓRIO FINAL 

DE ESTÁGIO: 
ESTÁGIO EM 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

DA UEL – CAMPUS 

 
BRUNA 

DANIELLA 
SOUZA MATTOS 

 
ANDRÉIA M. C. LUGLE 

 
MEMORIAL 

DESCRITIVO 
ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 
EM EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

CIEPE 

CAMILA DA SILVA 

 

CRISTINA NOGUEIRA 
DE MENDONÇA. 

 

MEMORIAL 
DESCRITIVO: 

 

PARTICULAR 

CAMILA 
SACCHELLI 
TOMASETTI 

 

DIRCE APARECIDA 
FOLETTO DE MORAES. 

 

 

RELATÓRIO FINAL 

ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 

EM EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

FILANTRÓPICO 
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CAROLINE SILVA 

SALES 

 

CASSIANA MAGALHÃES 
RAIZER 

 
VIVENCIANDO A 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 

PARTICULAR 

 
CÁSSIA 

APARECIDA DE 
OLIVEIRA 

SCHERAMM 
 

 
DIRCE MORAES 

 
SÍNTESE 

REFLEXIVA DO 
ESTÁGIO DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

C.E. I DOM GERALDO 
FERNANDES 

 
CASSIANE 

AMARO 
 
 

CASSIANA MAGALHÃES 
RAIZER 

 
RELATÓRIO FINAL 

DE ESTÁGIO: 
ESTÁGIO EM 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 
PARTICULAR 
 
 

 

CÉLIA 

REGINA VERRI 

 
DIRCE AP. FOLETTO DE 

MORAES 
 

 
UMA VIVENCIA 
SIGNIFICATIVA 

 
NO INSTITUTO PIO XII 
– CEI DOM GERALDO 

FERNANDES 

CINTIA 
RODRIGUES DOS 

SANTOS 
CRISTINA MENDONÇA QUEM SOU EU? 

INSTITUIÇÃO 
UNIDADE SOCIAL  
NOSSA SENHORA 

APARECIDA 

CLEIDE 

SALDANHA DE 

MELO 

EDILAINE VAGULA 
MEMORIAL 

DESCRITIVO: 
 

CEI EM CAMBÉ 

CRISTIANE DE 
OLIVEIRA 
TOKAIRIN 

 

DIRCE AP. FOLETTO DE 
MORAES 

 

RELATÓRIO DE 
ESTÁGIO 

VIVENCIAS E 
PRATICAS NA 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
CENTRO DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
DOM GERALDO 

FERNANDES 

CRISTIANE 
HEFFER 

CASSIANA MAGALHÃES 
RAIZER 

A IMPORTÂNCIA DO 
ESTÁGIO NA 

FORMAÇÃO DO 
DOCENTE 

TEORIA E PRÁTICA 

 

PUBLICA 
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CRISTIANE 
MARIA PEREIRA 

 
ANILDE TOMBOLATO 

MEMORIAL 
DESCRITIVO: 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 
EM MAGISTÉRIO 

PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL– 6EST606 

 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

SANTO ANTÔNIO 

CRISTIANE 
SANTANA 
CHAGAS 

 

ANILDE TOMBOLATO 
TAVARES DA SILVA 

 
 

 

APRENDENDO 

COM AS 

VIVÊNCIAS DO 

ESTÁGIO 

NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

NO CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

SANTO ANTONIO 

 
DANIELE 

CRISTINA SOUZA 
GOMES 

 

SANDRA REGINA 
MANTOVANI LEITE 

 
MEMORIAL 

DESCRITIVO 
 

PRESIPE 

DANIELE 
FRANÇA 
PEREIRA 

 

EDILAINE VAGULA 

 
MEMORIAL 

DESCRITIVO 
ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 
EM MAGISTÉRIO 

PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

SILVANA LOPES 

 
DANIELLE 

ELIZABETH 
FIRMIANO DOS 

SANTOS 
 

DIRCE APARECIDA 
FOLETTO MORAES 

 
PARTICULAR – 

CATÓLICA 

 

DÉBORA 

CASSIANA MAGALHÃES 
RAIZER 

 
A VIVÊNCIA DO 

ESTÁGIO PARA A 
FORMAÇÃO DO 

PEDAGOGO 

NÃO CONSTA 
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PEREIRA LOPES 

 

 
DÉBORA 
SAMPAIO 
GALDINO 

EDILAINE VAGULA 
MEMORIAL 
DESCRITIVO 

 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

CAMPUS-UEL 

EDINÉIA 
RODRIGUES 

 

GILMARA LUPION 
MORENO 

MEMORIAL 
DESCRITIVO 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 
EM MAGISTÉRIO 

PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 
 

CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL VALERIA 
VERONESI 

 
EFIGENIA DE 

JESUS RAMOS 
CASTILHA 

 

BEATRIZ CARMO LIMA 
DE AGUIAR 

TRABALHO FINAL CEI CAMPUS 

 

 

ELIANA DE 

OLIVEIRA 

 

 

GILMARA LUPION 

MEMORIAL 

DESCRITIVO 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
VALÉRIA VERONESI 

ELIZABETI MIKIE 
NAGANO 

NAKAGAWA 

CASSIANA MAGALHÃES 
RAIZER 

SINTESE 
REFLEXIVA E 

DIÁRIO DE CAMPO 
OBS. SEM LEITURA 

ELIZANA 
MALANOTTE DA 

SILVA 

 

DIRCE APARECIDA 
FOLETTO MORAES. 

ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 

EM EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

 

ESCOLA BERLAAR 
SANTA MARIA 
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ELIZANGELA  
AP.ª BUENO 
ULTRAMAR 

CASSIANA MAGALHÃES 
RAIZER 

VIVÊNCIA DO 
ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 
EM EDUCAÇÃO 
INFANTIL PARA 

FORMAÇÃO 
DOCENTE 

PARTICULAR 

EMILLY 
STÉFANNI DE 

SOUZA HONÓRIO 
 

DIRCE MORAES 

ESTÁGIO, UMA 
VIVÊNCIA 

SIGNIFICATIVA 
 
 

PRIVADA 

ÉRICA CAROLINE 
MESSIAS 

 

CASSIANA MAGALHÃES 
RAIZER 

VIVÊNCIA DO 
ESTÁGIO NA 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

PARTICULAR 

ÉRICA 
NEGREIROS 

CALIXTO 
 
 

HELOISA TOSHIE IRIE 
SAITO 

MEMORIAL DO 
ESTÁGIO DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

COLÉGIO SANTA 
MARIA 

ETIANNE 

RIBEIRO DA 

SILVA 

CASSIANA 
MAGALHÃES RAIZER 

RELATOS DE UMA 

―EXPERIÊNCIA 

INFANTIL‖ 

PARTICULAR 

FABIANE A. DA S. 
BARCHESKI LIMA 

CASSIANA MAGALHÃES 
RAIZER 

VIVENCIANDO A 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

OBS. CD SEM 
LEITURA 

 MARIÂNGELA 
PIRES FAZION 

 

CLEIDE VITOR MUSSINI 
BATISTA 

 
 
 

PROJETO ANIMAIS 
DO SÍTIO: UMA 
PROPOSTA DE 
INTERVENÇÃO 
LÚDICA COM 

CRIANÇAS DE 2 A 3 
ANOS 

 

PARTICULAR 

FERNANDA 
ANDRÉ 

ANILDE TOMBOLATO  OBS. CD EM BRANCO 
/ SEM INFORMAÇÕES 

FERNANDA 
COSSIOLO 

ANILDE TOMBOLATO A EXPERIÊNCIA DO 
ESTÁGIO NO 
CURSO DE 

PEDAGOGIA 
 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
SANTO ANTONIO 

FERNANDA 
DEJULI 

 

DIRCE MORAES. 

RELATÓRIO FINAL 

DE ESTÁGIO EM 

EDUCAÇÃO 

PRIVADA 
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INFANTIL 

FERNAND

O BRITO DOS 

REIS 

 

GILMARA LUPION 
MORENO 

MEMORIAL 
DESCRITIVO 

CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

FLÁVIA CRISTINA 
VARGAS DA 

CRUZ 
 
 

CRISTINA NOGUEIRA 
MENDONÇA 

MEMORIAL 
DESCRITIVO 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 
EM MAGISTÉRIO 

PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 
 

COLÉGIO MARISTA 

FLAVIA HELENA 
BRUEL 

 
 

 M. C. LUGLE 

MEMORIAL DO 
ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 
EM MAGISTÉRIO 

PARA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

FILANTROPICA 

FLÁVIA T. 
FAGOTTI 

 

ANDREIA M. C. LUGLE 

MEMORIAL 

DESCRITIVO FILANTRÓPICO 

FLAVIANE 
FREITAS 

 MEMORIAL 

OBS. CD SEM 
LEITURA NÃO 

CONSTA OUTRAS 
INFORMAÇÕES 

FRANCIELE 
CRISTINA DA 

SILVA 
 

ANDREIA M. C. LUGLE 

MEMORIAL – 
ESTÁGIO DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

PRIVADA 

FRANCIELLE 
FERNANDA 

TONZA 
VASCONCELOS 

 

CASSIANA MAGALHÃES 
RAIZER 

PROJETO DE 
INTERVENÇÃO 

APLICADO 
NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

PARTICULAR 

FRANCIEL

LE KAROLINA 

OLIVONY 

ZANATTA 

CASSIANA MAGALHÃES 
RAIZER. 

 

RELATOS DA 

EDUCAÇÃO 

PARTICULAR, 
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INFANTIL 

FRANCIELLEN 
DE SOUZA LIMA 

SILVA 
 

ANDREIA LUGLE MEMORIAL DE 
ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 
DO MAGISTÉRIO 

PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 

 

PRIVADA 

FRANCIELLEN 
MARÇAL FIDELIS 

DE PÓRTOS 
ANDREIA M. C. LUGLE 

UMA TRISTE 
REALIDADE 

 
 

FILANTRÓPICA VER. 
JONAS DIAS, 

FRANCIELLI DOS 
REIS SANTIAGO 

 

HELOÍSA TOSHIE IRIE 
SAITO 

MEMORIAL  
DESCRITIVO 

 

CEI DOM GERALDO 
FERNANDES 

GESSY 
APARECIDA 
FERNANDES 

PEREIRA 
 
 

HELOISA TOSHIE IRIE 
SAITO 

MEMORIAL 
DESCRITIVO DO 

ESTÁGIO 
CURRICULAR 

OBRIGATÓRIO NA 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

DOM GERALDO 
FERNANDES 

GIOVANA 
CHIMENTÃO 
PUNHAGUI 

 

HELOISA IRIE SAITO 

MEMORIAL 

DESCRITIVO FILANTRÓPICO 

GISELE JULIANI 
DOMINGUES 

 
 

ANDREIA M. C. LUGLE 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 

NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL. 

 

FILANTRÓPICO 

 
HELEN C. DOS 

SANTOS 
MARQUES 

 

HELOÍSA SATO 

MEMORIAL 

DESCRITIVO- 

ESCOLA BERLAAR 

SANTA MARIA 

 

ESCOLA BERLAAR 

SANTA MARIA 

 

JANAÍNA 
RENATA SILVA 

 

MAGDA MADALENA 
TUMA 

MEMORIAL DE 
ESTÁGIO DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

CONGREGAÇÃO DAS 
IRMÃS DO SAGRADO 
CORAÇÃO DE MARIA 

– BEERLAR 
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JENIFFER P. P. 

DA SILVA 

MENDES 

CRISTINA NOGUEIRA 
DE MENDONÇA 

 

MEMORIAL 

DESCRITIVO 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFESSOR 
VICENTE DE CONTI – 
PORECATU/MUNICIP

AL 

JÉSSICA ANDRADE 
EVARISTO 

 

EDILAINE VAGULA 
MEMORIAL 

DESCRITIVO: 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

CEI/UEL 

JÉSSICA 
GRAZIELE V. 

VILME 
 

DIRCE MORAES 

TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 

EM EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 

 
 

PRIVADA 
 
 
 

 
JÉSSICA PISTORI 

DA SILVA 
 

 
HELOÍSA TOSHIE IRIE 

SAITO 

 
MEMORIAL DE 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 

 
CEI DOM GERALDO 

FERNANDES 

JOANA VIRGINIA 

CAMPOS 

CAMPANA 

 

CASSIANA MAGALHÃES 
RAIZER 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 

NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 
 

PARTICULAR 

JOS
IANE 

RODRIGU
ES 

BARBOSA 
VIOTO 
 

HELOISA TOSHIE IRIE 
SAITO 

SÍNTESE 
REFLEXIVA SOBRE 
O PROCESSO DE 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 

EM ―EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

(CEI) DOM GERALDO 

JOSIANE SIMIÃO 
DE SOUZA 

CRISTINA NOGUEIRA 
MENDONÇA 

MEMORIAL 
DESCRITIVO 

PARTICULAR 

JOSIELE 
CARDOSO DA 

SILVA 
 

CASSIANA MAGALHÃES 
RAIZER 

UMA VIVÊNCIA NO 
CONTEXTO 

DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 
 

PARTICULAR 

JOSUÉ CARLOS 
SALVADEGO 

JUNIOR 

HELOISA TOSHIE IRIE 
SAITO 

MEMORIAL 
DESCRITIVO DO 

ESTÁGIO DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

DOM GERALDO 
FERNANDES 

JULIA GRACIELA MARTA REGINA FURLAN MEMORIAL CENTRO DE 
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MATEUS 
 

DE OLIVEIRA DESCRITIVO 
ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 
EM MAGISTÉRIO 

PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
SUB SEDE H.U 

JULIANA DE 
OLIVEIRA 

EDILAINE VAGULA 

A RELAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

COM O CONTEXTO 
SOCIAL DA 

CRIANÇA DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 
 

CD SEM LEITURA 
 
 
 

JULIANA DE 
OLIVEIRA SILVA 

 

ANDREIA MARIA 
CAVAMINAMI LUGLE 

EST
ÁGIO DE 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

TRA
BALHANDO O MEIO 

AMBIENTE 
 

REV. JONAS DIAS 

JULIANA 
MARCHIORE 

MELO DE LIMA 
 

GILMARA LUPION 
MORENO 

 

MEMORIAL 
DESCRITIVO 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 
EM MAGISTÉRIO 

PARA A 
8EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

NO CENTRO 
MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
VALÉRIA VERONESI 

KARLA 
CRISTIANE APª 

ROSIM 

 

ANDRÉIA M. C. LUGLE 

DA SALA DE 
GRADUAÇÃO À DE 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
REVERENDO JONAS 

DIAS MARTINS 

KEILA CRISTINA 
FACUNDO 

 

HELOISA TOSHIE  IRIE 
SAITO 

 

MEMORIAL 
DESCRITIVO 

 

DOM GERALDO 
FERNANDES 

KERLI 

CRISTINA ALVES 

DIRCE APARECIDA 
FOLETTO DE MORAES 

RELATÓRIO FINAL 
ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 
EM EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

CEI-FILANTRÓPICO 

LARISSA 
BEATRIZ DE 

ALMEIDA LEÃO 
ANDREIA M. C. LUGLE 

CONTRIBUIÇÕES 
DO ESTÁGIO DE 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL PARA A 

FORMAÇÃO 
DOCENTE 

OBS.  CD SEM 
LEITURA 
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LARISSA KAREN 
CABEÇAS 

ANDREIA MARIA C. 
LUGLE 

CONTRIBUIÇÃO DO 
ESTÁGIO PARA 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL, NA 

FORMAÇÃO DO 
PEDAGOGO 

CD SEM LEITURA 

LEILA G. 
FERREIRA 
SOARES 

 

ANDREIA MARIA 
CAVAMINAMI LUGLE 

 
 
 

A IMPORTÂNCIA DO 
ESTÁGIO 

NA FORMAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS 
EM EDUCAÇÃO 

 
 

ASSOCIAÇÃO 
FEMININA 

EVANGÉLICA 
BENEFICENTE DE 

LONDRINA - 
FILANTRÓPICA 

LIANE LISBOA 
NASCIMENTO 

 

ANDREIA MARIA 
CAVAMINAMI LUGLE 

MEMORIAL 
DESCRITIVO DE 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 
EM MAGISTÉRIO 

PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 

FILANTRÓPICA REV. 
JONAS DIAS 

LIDIANE AP. 
CAVALCANTE 

LADISLAU 
 

ANDREIA MARIA 
CAVAMINAMI LUGLE 

 
IMPORTANCIA DO  
ESTÁGIO EM  

EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO 
FEMININA 

EVANGÉLICA 
BENEFICENTE DE 

LONDRINA 

LOANA 

SERRATO ALVES 

GREGÓRIO 

 

MAGDA TUMA 

PEDAGOGIA E 
DOCÊNCIA: 

A CRIANÇA COMO 
OBJETO DE 

ESTUDO 
 
 

FILANTRÓPICO 

LUANA MOLIN 

DA SILVA 

 

ANDREIA MARIA 
CAVAMINAMI LUGLE 

DESAFIOS E 
SURPRESAS DA 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 

REV. JONAS DIAS 
MARTINS 

LUCÉLIA 
ADRIANA DE 

SOUZA 

DIRCE APARECIDA 
FOLETTO DE MORAES 

TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DO 

ESTÁGIO 
 

INSTITUIÇÃO 
PARTICULAR 

LUCIANA 

BRUDER 

RIBEIRO MAFRA 

ANDREA C.M.LUGLE 
 

CONTRIBUIÇÕES 

DO ESTÁGIO NA 

FORMAÇÃO DO 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
REVERENDO JONAS 

DIAS MARTINS 
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PEDAGOGO 

LUCIANA SILVA 
ROSA 

ANDRETTO 
 

ANDREIA M. C. LUGLE 

MEMORIAL 
DESCRITIVO 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 

EM EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

TRABALHANDO OS 
ANIMAIS E 

RECICLANDO O 
NATAL 

C.E.I. REVERENDO 
JONAS DIAS 

MARTINS 

MÁRCIA DA 
SILVA 

TOSHIMITSU 

 

ANILDE TOMBOLATO 
TAVARES DA SILVA 
 

A EXPERIÊNCIA DO 
ESTÁGIO NO 
CURSO DE 

PEDAGOGIA 

 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
SANTO ANTONIO 

MARIA DE 

LOURDES DE 

ALMEIDA 

 

MAGDA TUMA 

CURSO DE 
PEDAGOGIA E A 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 
 

FILANTRÓPICO 
 

MARIA DE 
LOURDES T. 

SAQUI 
ANDREIA M. C. LUGLE 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 
EM MAGISTÉRIO 

PARA EDUCAÇÃO 
INFANTIL: 

DISCIPLINA 6 EST 
610 

 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

REV. JONAS DIAS 
MARTINS 

MARIA IZABEL 
MORAIS BATISTA 

BARBOZA 

SANDRA REGINA 
MANTOVANI LEITE 

MEMORIAL 
REFLEXIVO DAS 

OBSERVAÇÕES E 
INTERVENÇÕES 
REALIZADAS NO 

ESTÁGIO 

C.E.I  PRESIPE 
 

MARIANA 
BARONE 
LAZARINI 

CRISTINA NOGUEIRA 

MEMORIAL DE 
ESTÁGIO DE 

EDUCAÇÃO INFATIL 
PARTICULAR 

MARILDA 
APARECIDA REIS 

NOVAES 
MAGDA TUMA 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 

NO 
CENTRO DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL: SANTO 
ANTÔNIO 

 

DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL SANTO 

ANTÔNIO 

MARILZA 
CRISTINA 

CRISTINA NOGUEIRA 
MENDONÇA 

MEMORIAL DE 
ESTÁGIO 

PRIVADO -CAMBÉ 
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NAZÁRIO 
MIRANDA 

 

 

MARINEILE 
CRISTINE 

BORTOLOTI 
 

 

ANDRÉIA M. C.  LUGLE MEMORIAL 
DESCRITIVO 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 

EM MAGISTÉRIO EM 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 
 

ESCOLA 
REVERENDO JONAS 
DIAS MARTINS 

MARTA REGINA 
NAZÁRIO 

 

CRISTINA NOGUEIRA 
MENDONÇA 

MEMORIAL DE 
ESTÁGIO 

 
COLÉGIO MARISTA 

MEIRIELL

E ESTELI LEITE 

MARTA REGINA FURLAN 
DE OLIVEIRA 

MEMORIAL 

DESCRITIVO 

ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 

EM MAGISTÉRIO 

PARA A 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
DA UEL, SUB-SEDE 

HU 

NATALIA KOPKO 
CATARIN 

 

EDILAINE VAGULA A IMPORTÂNCIA DA 
ROTINA NA 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

CEI DOM GERALDO 
FERA]NANDES – 
INSTITUITO PIO XII 
(MUNICIPAL) 

NATALIA LOBO 
DE SOUZA 

 

HELOÍSA TOSHIE IRIE 
SAITO 

MEMORIAL DO 
ESTÁGIO DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

DOM GERALDO 
FERNANDES 

NATHALIA 
FERNANDA 

RIBEIRO 
MAGDA TUMA 

PRÁTICAS 
EDUCATIVAS NA 
INSTITUIÇÃO DE 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

OBS.  CD SEM 
LEITURA 

PAMELA 
CRISTINA 

GUSLEN RUFINO 
DOS SANTOS 

MAGDA MADALENA 
TUMA 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 
EM MAGISTÉRIO 

PARA A  EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

SANTO ANTÔNIO 

PATRICE ROCHA 
PINTO 

 

BEATRIZ CARMO DE 
LIMA AGUIAR 

COOPERAÇÃO, O 
MOVIMENTO E A 

MÚSICA EM 
BRINCADEIRAS NA 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

CAMPUS-UEL 
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PATRÍCIA DE 
MEDEIROS 

 

GILMARA LUPION 
MORENO E EDILAINE 

VAGULA 

MEMORIAL 

DESCRITIVO DO 

ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 

EM MAGISTÉRIO 

PARA A EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

SÃO JOSÉ 

PATRÍCIA 
FERREIRA 
TEODORO 

 

CASSIANA MAGALHÃES 
RAIZER 

MEMORIAL 
DESCRITIVO DO 

ESTÁGIO DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

PARTICULAR 

PAULA ALVES 
MARTIELLO 

 
 

ANDREIA MARIA 
CAVAMINAMI LUGLE 

RELATO DAS 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
NO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 
EM EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

ASSOCIAÇÃO 
FEMININA 

EVANGÉLICA 
BENEFICENTE DE 

LONDRINA 

PRISCILA ROSA 
RIBEIRO NORA 

 

GILMARA LUPION 
MORENO 

MEMORIAL 
DESCRITIVO 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 
EM MAGISTÉRIO 

PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 

CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL VALÉRIA 
VERONESI 

PRISCILLA DA 
SILVA VIEIRA 

 

ANILDE TOMBOLATO 
TAVARES DA SILVA 
 

MEMORIAL 
DESCRITIVO: 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 
EM MAGISTÉRIO 

PARA EDUCAÇÃO 
INFANTIL - 6EST606  

 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
SANTO ANTONIO 

PRISCILLA 
GARCIA NIWA 

GILMARA LUPION 
MORENO 

 
MEMORIAL 

DESCRITIVO 
 

CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL VALÉRIA 
VERONESI 

RENATA 
CAVALHEIRO 

 

MARTA REGINA FURLAN 
DE OLIVEIRA 

MEMORIAL 
DESCRITIVO 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 
EM MAGISTÉRIO 

PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

SUB SEDE H.U 
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ROSANA DE 
PAULA RIBEIRO 

 

HELOISA TOSHIE IRIE 
SAITO 

MEMORIAL 
DESCRITIVO 

 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

DOM GERALDO 
FERNANDES 

SARAH 
RODRIGUES 
SIMÕES DOS 

SANTOS 
 

MARTA REGINA FURLAN 
DE OLIVEIRA 

 

MEMORIAL 
DESCRITIVO 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 
EM MAGISTÉRIO 

PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 
 

CEI UEL SUB SEDE 
HU 

SILVIA 

BEVILACQUA 

 

REGINA FURLAN DE 
OLIVEIRA 

MEMORIAL 

DESCRITIVO 

ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 

EM MAGISTÉRIO 

PARA A EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

 

CEI SUB SEDE HU 

SILVIA CRISTINA 
CARVALHO 

MARTA REGINA 
FURLAN DE OLIVEIRA 

MEMORIAL 
DESCRITIVO 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 
EM MAGISTÉRIO 

PARA A 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
CEI SUB SEDE HU 

 
 
 

 

SIMONE 

DO PRADO 

 
MAGDA MADALENA 

TUMA 

 
ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 
NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL  CENTRO 
DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL SANTO 
ANTONIO 

 

 
CENTRO DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
SANTO ANTONIO 

 

SOLANGE  
APARECIDA 

LUCIANO 
SERAFIM 

 

MARTA REGINA FURLAN 
DE OLIVEIRA 

MEMORIAL 
DESCRITIVO 

 CEI UEL 
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SONIA 

TANINO 

MAGDA MADALENA 
TUMA 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 

NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL CENTRO 

DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL SANTO 

ANTONIO 
 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

SANTO ANTONIO 
 

STEFANI 
EMANUELLI 

ALVES. 
 
 

SANDRA REGINA 
MANTOVANI 

DIÁRIO DE CAMPO 
ESTÁGIO 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

PRESIPE 

SUELI 
APARECIDA 

ALVES 
SALDANHA 

MARTA REGINA 
FURLAN DE OLIVEIRA 

MEMORIAL 
DESCRITIVO  

 ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 
EM MAGISTÉRIO 

PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL  

 

 

CEI/UEL 

SUZANA KIYOMI 
KITANISHI 

 

CASSIANA MAGALHÃES 
RAIZER 

ESTÁGIO: 
INSTRUMENTO 

PARA CONHECER A 
PRÁTICA 

 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

MEU CHOCOLATE 

SUZIANE 
APARECIDA DA 

CONCEIÇÃO 

MARTA REGINA 
FURLAN DE OLIVEIRA 

MEMORIAL 
DESCRITIVO 
ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 
EM MAGISTÉRIO 
PARA A 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

CEI/UEL HU 

TALITA 

CRISTINA 

SANCHES 

MARTA REGINA FURLAN 
DE OLIVEIRA 

MEMORIAL 

DESCRITIVO 

ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 

EM MAGISTÉRIO 

PARA A EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

PUBLICA 
 
 

 
 

TALITA 

ROCHA DOS 

SANTOS 

EDILAINE VAGULA 

MEMORIAL 

DESCRITIVO 

 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
ALAÍDE FAUSTO DE 

SOUZA. 



81 

 

TANIA PAULA 
PERALTA 

 

MARTA REGINA FURLAN 
DE OLIVEIRA 

 

MEMORIAL 

DESCRITIVO 

ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 

EM MAGISTÉRIO 

PARA A EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

NO CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE 

LONDRINA SUB-SEDE 
HU 

TATIANA 
BARROS CRUDE 

 

ANILDE TOMBOLATO 
TAVARES DA SILVA 
 

O ESTÁGIO NA 
FORMAÇÃO 
DOCENTE 

 

NÃO CONSTA 

TATIANA MOHR 
MARCELO 

 
MAGDA TUMA 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 
EM MAGISTÉRIO 

PARA EDUCAÇÃO 
INFANTIL: 

DISCIPLINA 6 EST 
610 

 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

SANTO ANTÔNIO 

THAIS JUNKO 
NAKANO 

 

SANDRA MANTOVANI 
LEITE 

SÍNTESE 
REFLEXIVA 

ESTAGIO DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

PRESIPE 

THATIANE 
PAOLA DE 
MORAES 

 

HELOISA TOSHIE IRIE 
SAITO 

MEMORIAL DE 
ESTAGIO 

 

CONGREGAÇÃO DAS 
IRMÃS DO SAGRADO 
CORAÇÃO DE MARIA 

– BEERLAR 

UÂNIA 

CAROLINA 

MOREIRA DE 

SOUZA 

 

MARTA REGINA FURLAN 
DE OLIVEIRA 

MEMORIAL 

DESCRITIVO 

ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 

EM MAGISTÉRIO 

PARA A EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

PÚBLICA 
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VALÉRIA 

SALVATORE 

ANILDE TOMBOLATO 
TAVARES DA SILVA 

 

A EXPERIÊNCIA DO 

ESTÁGIO DO 

MAGISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL NO 

CURSO DE 

PEDAGOGIA 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

SANTO ANTONIO 

VANESSA 
APARECIDA 
DUTRA 

MARTA REGINA 
FURLAN DE OLIVEIRA 
 

MEMORIAL 
DESCRITIVO 
ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 
EM MAGISTÉRIO 
PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

CEI/UEL 

VANESSA KELY 
DA COSTA 

 
 

ANILDE TOMBOLATO 
TAVARES DA SILVA 
 

MEMORIAL 
DESCRITIVO 

 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
SANTO ANTONIO 

VANESSA 
TEREZINHA 

VALIM 

SANDRA MONTOVANI 
LEITE 

SINTESE 
REFLEXIVA 

PRIVADA 

 
VIVIAN CARLA 

GOMES 

 
ANILDE TOMBOLATO 

 
O ESTÁGIO NA 

FORMAÇÃO 
DOCENTE 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
SANTO ANTONIO 

 
VIVIANE 

CRISTINA PIRES 
SANTANA 

 

BEATRIZ CARMO LIMA 
DE AGUIAR 

 
A COOPERAÇÃO, O 

MOVIMENTO E A 
MÚSICA EM 

BRINCADEIRAS NA 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

CEI CAMPUS 

 
VIVIANE DA 
SILVA LIMA 

 

 
ANDREIA LUGLE 

 
MEMORIAL 

DESCRITIVO 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

 
FILANTROPICO 

VIVIANE 
GONÇALVES 

BRUNO 

MARTA REGINA 
FURLAN DE OLIVEIRA 

MEMORIAL 
DESCRITIVO 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 
EM MAGISTÉRIO 

PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

CEI – UEL). 
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VIVIANE 

MASSUMI 

OKAMURA 

 

 

GILMARA LUPION 
MORENO 

 

MEMORIAL 

DESCRITIVO 

ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 

EM MAGISTÉRIO 

PARA A EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

VALÉRIA 
VERONENSE 

VIVIANE NUNES 
DE AZEVEDO 

 
 

SANDRA MANTOVANI 
LEITE 

SINTESE DO 
ESTÁGIO DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

PRESIPE 

WANESSA 
FEDRIGO 

CAMARGO 
 

MAGDA MADALENA 
TUMA 

MEMORIAL DE 
ESTÁGIO DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

SANTO ANTÔNIO 

WESLAYNE 
CRISTINA SILVA 

VIEIRA 

REGINA MANTOVANI 
LEITE 

RELATÓRIO E 
PROJETO DE 

INTERVENÇÃO DO 
ESTÁGIO DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

FILANTRÓPICA - 
PRESIPE 


