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RESUMO 
 
Este trabalho visa apresentar uma breve análise na perspectiva de graduandos em 
Pedagogia que cursaram a disciplina Estágio Supervsionado em Gestão da 
Educação Escolar no ano de dois mil e treze. O escopo do trabalho está na 
investigação acerca da importância desta disciplina para a formação do licenciado 
em Pedagogia na Universidade Estadual de Londrina (UEL), currículo implantado no 
ano de 2010. Como instrumento de coleta de dados foi ultizado questionário com 
perguntas abertas. Neste questionário os graduandos apresentam em sua 
impressão sobre como se deu a disciplina, como foram recebidos na instuição 
escolar, a atuação de seu supervisor, se  se sentiram estimuados a atuar no campo 
da gestão escolar, os elementos facilitadores e os que dificultaram sua prática. 
Esperamos contribuir com a reflexão acerca da formação de Pedagogos. 
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INTRODUÇÃO 

Historicamente o estágio supervisionado nos cursos de licenciatura 

se constitui num espaço de discussões e embates. Trata-se de um campo que 

merece atenção especial, dada à sua natureza e especificidade. 

Neste texto buscarei tratar, especificamente, da disciplina Estágio 

Supervisionado em Gestão da Educação Escolar e sua importância para a formação 

do licenciado em Pedagogia na Universidade Estadual de Londrina (UEL), currículo 

implantado no ano de 2010. 

Dentre os objetivos almejados com esse trabalho, aqueles que 

merecem destaque são: 

 Analisar como está estruturada a disciplina de estágio no currículo 

de 2010, bem como a compreensão de como se dá a sua 

execução; 

 Verificar qual a avaliação do licenciando em Pedagogia acerca da 

disciplina, bem como quais as principais contribuições fornecidas 

ao longo de sua execução. 

Como já apontado, a disciplina Estágio Supervisionado em Gestão 

da Educação Escolar na UEL, se constitui no eixo central deste trabalho, entretanto 

não há condições de entendermos o estágio em si, se não conhecermos o curso de 

Pedagogia desta universidade, desta forma faremos uma breve contextualização do 

curso, buscando relatar desde sua constituição, até chegarmos ao projeto político 

pedagógico de 2010. 

Esta monografia está vinculada ao projeto de pesquisa em ensino 

cadastrado na Pró-reitoria de Graduação, da UEL, sob número 0495, intitulado 

“Política e Gestão da Educação: contribuições para a Formação de Pedagogos 

que atuam na coordenação do trabalho pedagógico em espaços de educação 

formal e não-formal”. O projeto tem por objetivo analisar a contribuição das 

disciplinas da área de política e gestão da educação para o exercício profissional 

dos pedagogos. 

Espero contribuir com o debate acerca da formação do licenciado 

em Pedagogia na UEL. 
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1. A CRIAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA NO BRASIL E PERCUSRSO 
HISTÓRICO DE SUA CONSTITUIÇÃO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
LONDRINA: TRANSFORMAÇÕES CURRICULARES DE ACORDO COM AS 
NECESSIDADES DA LEGISLAÇÃO E DO TEMPO. 

 

A formação acadêmica no âmbito dos cursos de Pedagogia vêm se 

consolidando no Brasil há pouco mais de setenta anos, formando profissionais para 

a atuação em espaços de educação escolar e também não escolar. 

Furlan(2008) aponta que desde o final do século XIX até 1930 a 

formação de professsores se dava em Escolas Normais, ela refere ainda que à partir 

da década de 1930, ocorre a implantação dos Institutos de Educação, nos quais era 

ofertada a  formação de professor para atuar na  escola de nível primário, os cursos 

de especialização e aperfeiçoamento e outros cursos extraordinários. 

A característica inicial do curso de Pedagogia no Brasil e que ainda 

permanece bastante sólida nos dia atuais é a formação de professores, de acordo 

com Furlan, o primeiro curso superior para a formação de professores se deu em 

1935, pois neste ano a denominada Escola de Professores foi incorporada à 

Universidade do Distrito Federal e passou a conceder a “licença magistral”, sendo 

concedida pela recem criada Faculdade de Educação. No entanto, como relata a 

autora, esta universidade foi extinta em 1939, assim a Escola de Professores volta a 

a integrar o Instituto de Educação. 

Furlan relata que por meio do Decreto Lei n. 1.190 de 04 de abril de 

1.939, ocorre a organização da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do 

Brasil e nesta  várias áreas de formação eram contempladas, inclusive a área 

pedagógica, pelo esquema 3 + 1. Assim, ela descreve o curso de Pedagogia em 

fase inicial: 

O curso desde seu início formava bacharéis e licenciados em 
Pedagogia, sendo os 3 anos dedicados às disciplinas de conteúdo, 
ou seja, para os próprios fundamentos da educação. O curso de 
Didática, no 4º ano, destinado a todos os cursos de licenciatura, 
contava com as seguintes disciplinas: Didática Geral, Didática 
Especial, Psicologia Educacional, Administração Escolar, 
Fundamentos Biológicos da Educação, Fundamentos Sociológicos 
da Educação. Ao bacharel em Pedagogia bastava cursar as duas 
primeiras, pois o restante já  estava contemplado no curso. 
(FURLAN,  2008, p. 3864) 

Para Saviani (2009), com a organização da Faculdade Nacional de 
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Filosofia da Universidade do Brasil ela se tornou referência para as demais escolas 

de nível superior 

[...]esta instituição considerada referência para as demais escolas de 
nível superior, o paradigma resultante do decreto-lei n. 1.190 se 
estendeu para todo o país, compondo o modelo que ficou conhecido 
como "esquema 3+1" adotado na organização dos cursos de 
licenciatura e de Pedagogia. Os primeiros formavam os professores 
para ministrar as várias disciplinas que compunham os currículos das 
escolas secundárias; os segundos formavam os professores para 
exercer a docência nas Escolas Normais. Em ambos os casos 
vigorava o mesmo esquema: três anos para o estudo das disciplinas 
específicas, vale dizer, os conteúdos cognitivos ou "os cursos de 
matérias", na expressão de Anísio Teixeira, e um ano para a 
formação didática. (SAVIANI, 2009, p. 51) 

A formação do bacharel em Pedagogia era destinada a 

[...]ocupar cargos técnicos da educação, enquanto o licenciado era 
destinado à docência. Aparentemente havia uma separação entre as 
disciplinas do bacharelado e as da licenciatura, provocando assim 
uma separação, como se os dois não fossem dependentes um do 
outro, sendo que o curso de Didática foi reduzido à forma de ensinar 
a se dar aulas. (FURLAN, 2008, p. 3865) 

A história da criação do curso de Pedagogia na  Universidade 

Estadual de Londrina (UEL), é relatada nos estudos realizados por Abbud e Favaro 

(2012), e com base no histórico detalhado das autoras, demarcaremos de forma 

sucinta os principais marcos históricos do curso, os quais são subdivididos em três 

períodos  e os  caracterizaremos abaixo. 

 Na cidade de Londrina, o curso de Pedagogia é criado no ano de 

1960, mas dá inicio às suas atividades em 1962, surge por solicitação de 

professores do Colégio Mãe de Deus e da Escola Normal de Londrina. Sendo que 

neste primeiro momento estava integrado à Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Londrina, que no ano de 1970 torna-se na UEL. 

No contexto de âmbito nacional, várias mudanças ocorrem nos 

cursos de Pedagogia, no período compreendido entre os anos 1960 a 2010, com 

isso se observa um período de construção de alternativas para a formação dos 

profissionais de educação. 

[...] a primeira constatação em relação ao curso de Pedagogia da 
UEL diz respeito à existência de três períodos bem demarcados: de 
1962 a 1973, em que encontramos uma formação única: licenciatura 
em Pedagogia, sistema de matrícula seriado, em um curso de 4 
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anos. Entre os anos de 1973 e 1992, encontramos a mudança para o 
sistema de matrícula por disciplina (créditos) com a oferta de 
habilitações. A partir de 1992, o sistema de matricula volta a ser 
seriado e o curso passa a oferecer habilitações acopladas e depois 
em 2007 a formação do pedagogo sem explicitação de habilitações, 
ou seja, o curso propôs uma formação profissional única para todos 
os estudantes, agregando docência e gestão pedagógica nos 
espaços escolares e não escolares. (ABBUD E FAVARO, 2012, p.25) 

No país muitas mudanças ocorreram na formação de profissionais 

da educação, no curso de Pedagogia da UEL não foi diferente, como 

esquematizaram as autoras acima citadas. Nesta universidade, houve três períodos 

em que a formação ofertada se modifica. 

No primeiro período (1962 - 1973), o curso é compreendido apenas 

como licenciatura em Pedagogia, com sistema de matrícula era seriado e duração 

de quatro anos, se diferenciava dos outros cursos do país, uma vez que as 

disciplinas de Didática eram integradas e que em outros cursos complementavam o 

currículo de bacharelado (esquema 3 + 1) para construir a licenciatura. 

No segundo período (1973 - 1991), ocorre a criação das habilitações 

e a ampliação no rol de disciplinas, acrescendo as denominadas “optativas”, em que 

o aluno escolhia algumas dessas para cursar, observando sempre um padrão de 

organização. 

Em relação às habilitações deste período, as autoras relatam que 

foram criadas a Orientação Educacional, Supervisão Escolar; Administração Escolar 

para escolas de 1º e 2º graus e Ensino das disciplinas e Atividades práticas dos 

Cursos Normais. 

O terceiro período (1992 – 2010), ocorre a mudança do sistema de 

matrícula por disciplina para seriado anual, com alteração curricular.  

Em 1990, com a mudança na forma de organização nos cursos de 

graduação, os primeiros projetos políticos pedagógicos passam a ser elaborados. O 

currículo mínimo indicado no Parecer 252/69 permanece sendo usado na 

organização curricular, no entanto, sofrendo alterações no currículo por cinco vezes 

neste período. 

Do ano 1992 até o ano de 1997, as habilitações possíveis eram: 

Magistério das Matéria Pedagógicas do Segundo Grau e Supervisão Escolar; 

Magistério das Matérias do Segundo Grau e Orientação Educacional; Magistério das 

Matérias Pedagógicas do Segundo Grau e Magistério para a Pré-escola e Magistério 
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das Matérias Pedagógicas do Segundo Grau e Magistério para as Séries Iniciais do 

Primeiro Grau. O aluno escolhia a habilitação no segundo ano de curso, assim no 

terceiro ano fazia as disciplinas específicas para a sua habilitação e também as de 

base comum do curso. Sendo que, o Magistério das Matérias Pedagógicas do 

Segundo Grau, estava presente em todas as habilitações. 

A partir de 1998 até 2004, as habilitações passam a ser: Magistério 

das Matérias Pedagógicas do Ensino Médio e Supervisão escolar para o exercício 

nas escolas de ensino fundamental e médio; Magistério das Matérias Pedagógicas 

do Ensino Médio e Orientação Educacional e Magistério das Matérias Pedagógicas 

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

Ensino Básico.   

No período que cursei a graduação, o currículo do curso de 
Pedagogia atendia, ainda, à formação por habilitações e pela 
estrutura curricular do curso, no final do segundo ano cada aluno 
deveria escolher uma de três habilitações [...]. Eu era aluna regular 
da turma 2000 e tinha construído muitas relações de amizades, mas 
ao optar por uma habilitação estaria de certa forma abrindo mão de 
um grupo de amigos, pois toda a mudança gera desconforto. 
(BARION, 2012, p.313) 

Conforme observamos no relato acima, uma ex-aluna do curso que 

ingressou no  ano de 2002 e que hoje tornou-se docente do curso de Pedagogia  da 

UEL, o processo de escolha por uma das habilitações, nem sempre era tão fácil, 

uma vez que exigia uma escolha madura por  parte do estudante acerca do caminho 

que percorreria em sua graduação, isso implicava em primeira instância em uma 

separação da turma. No entanto este não seria o fato mais grave, pois podemos 

dizer que implicava também no fato de se escolher por uma habilitação com a qual o 

estudante posteriorente poderia achar que não se identificou totalmente, podendo 

levá-lo inclusive a desistência do curso. 

No ano 2005, conforme Abudd e Favaro(2012), ocorre uma nova 

reestruturação curricular, vigorando até 2006. Nesta, a docência se constitui no eixo 

central deste currículo, sendo as habilitações: Magistério das Matérias Pedagógicas 

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

Magistério para a Educação Infantil; Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino 

Médio e Magistério para as Series Iniciais do Ensino Fundamental e Supervisão 

Escolar. Ocorre também a exigência da pesquisa como elemento integrador 
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articulada à atividade de TCC (Trabalho de Conclusão de Curso). 

Em 2006, após a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN´S) do Curso de Pedagogia, houve a necessidade de reformulação 

pedagógica, com certa dificuldade, pois fora reestruturado recentemente. 

De acordo com as determinações das DCN´S, as habilitações 

deveriam ser extintas do curso e a formação deveria ser única para todos os alunos, 

contemplando a docência (Educação Infantil, Séries Iniciais e curso Normal) e a 

gestão pedagógica (espaços escolares e não escolares). A reestruturação requerida 

passa a vigorar no ano de 2007. 

Em 2010, devido a necessidade de adequação da carga horária, que 

até então era mensurada em 50 minutos, a Resolução de 03 de julho de 2007, do 

Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Superior determina que a 

hora aula na graduação deveria ser mensurada se utilizando a unidade de medida 

hora, logo, 60 minutos.  

O curso que tinha a duração de quatro anos, passa a ter quatro anos 

e meio. Assim, as disciplinas sofrem algumas alterações em relação à carga horária 

e também algumas atividades acadêmicas especiais como o TCC e os Estágios. 

A dimensão da licenciatura, permanece desde a constuição do curso 

até os dias atuais: 

O entendimento da Pedagogia como licenciatura, que se mantém em 
todas as propostas curriculares, remete a própria origem o curso; em 
Londrina sua criação se deu em função da necessidade e solicitação 
de professores da Escola Normal da cidade e região. Manteve essa 
característica, transformada em uma das habilitações no sistema de 
créditos (2° período) e em habilitação nuclear obrigatório no 3° 
período, [...]. Ainda assim, é mantida em função do argumento da 
necessidade de preparar o pedagogo para todos os espaços de 
formação inicial e continuada, de professores. (ABBUD e FAVARO, 
2012, p.39) 
 

Atualmente a base teórico-prática do curso está centrado na 

docência e gestão, tendo como aporte a pesquisa. 
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2. O CURRÍCULO DE 2010 DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE LONDRINA E  AS DISCIPLINAS DE ESTÁGIO 

 

Como vimos anteriormente, o curso de Pedagogia, vêm passando 

por diversas transformações ao longo de sua história, desde sua constiuição inicial, 

até os dias atuais.  

De acordo com dados encontrados no  Projeto Político Pedagógico 

(PPP) de 2010, observamos que elaboração do primeiro PPP do curso de 

Pedagogia se deu em 1992,  sendo que este, passa por alterações nos anos de 

1998, 2002 e 2005,  foi reestrurado em 2007, e passou por novas readequações em 

2010. 

Até o PPP de 2005, permaneciam presentes as habilitações, no ano 

de 2007, o projeto passa a suprimir essas habilitações exigindo a formação do 

Pedagogo compreendendo Docência e a Gestão Pedagógica. 

O PPP de 2010, surge como vimos no capítulo anterior, da 

necessidade de alteração da hora/aula de 50 minutos para 60 minutos e   por este 

motivo o curso passa a ter duração de 4 anos e meio.  Assim sendo, foi realizada 

uma readequação do projeto implantado no ano de 2007. Para tanto, houve 

necessidade de  mudança na  carga horária de algumas disciplinas e atividades 

acadêmicas como estágios e TCC. Neste projeto, o curso  assume por referência 

três áreas da formação profissional do pedagogo: Docência, Gestão Pedagógica e 

Pesquisa. 

De acordo com a descrição que encontramos  no referido projeto o 

objetivo geral do curso é a  licenciatura plena em Pedagogia. 

Em relação a gestão pedagógica o projeto explicita: 

A gestão entendida como atuação do pedagogo como coordenador 
do processo de democratização do trabalho pedagógico no que diz 
respeito ao currículo, ao planejamento educacional, ao projeto 
político-pedagógico de unidades escolares e sistemas educativos 
escolares e não-escolares e a pesquisa entendida como ação 
constante da atividade de formação e da atuação do pedagogo. 
(UEL, 2010, p.9) 

Ainda sobre o que é necessário para a formação profissional, o 

PPP(2010) aponta para o pressuposto da existência de um conhecimento 

pedagógico, aquele que é próprio dos profissionais da educação, objeto de estudos 
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e investigações. 

A meta apresentada para o Curso  de Pedagogia no PPP, é a 

formação de um profissional capaz de articular os objetivos educacionais, com base 

em pressupostos sócio-históricos, políticos e culturais, às diferentes abordagens 

metodológicas priorizando a formação integral 

O projeto se estrutura em cinco grandes eixos: Educação e 

Sociedade; Conhecimento, Currículo e Gestão; Conhecimentos sobre a Docência; 

Conhecimentos sobre a Pesquisa em Educação; Estágio Supervisionado. 

O conhecimento pedagógico, segundo a concepção assumida no 

PPP é relacionado com as intencionalidades do projeto educativo, sendo o seu 

conhecimento o objeto dos cursos de formação profissional de professores, da 

mesma forma é também na formação do pedagogo na atuação na gestão, uma vez 

que ele deve coordenar esse processo, logo, ele deve também estar inteirado para 

que possa facilitar a organização do trabalho pedagógico.  

A expectativa do Curso é de superar a formação estritamente 

técnica, entendendo o profissional da educação primeiramente como pessoa. Uma 

vez que, o processo educativo é complexo e envolve seres humanos em interação e 

exige participação total dos profissionais de educação. O Curso de Pedagogia, 

segundo o PPP é o que, fornece de maneira mais abrangente os conteúdos e 

práticas vinculados a atividades docentes, entendidas como ação educativa e 

processo pedagógico dentro e fora do espaço escolar.   

                      O objetivo geral do Curso de acordo com o PPP é o  de formar o 

Pedagogo numa perspectiva de totalidade do trabalho pedagógico para atuar nas 

funções de Magistério para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental; Magistério 

para a Educação Infantil; Gestão Pedagógica na Educação formal e não formal e 

Magistério das Matérias Pedagógicas.  

Em relação a formação do Pedagogo, admite a educação formal 

como prioridade, ocorrendo também a formação para a educação não-formal. 

 

Assim, sendo: 

O Curso de Pedagogia deve abranger a formação do Pedagogo num 
sentido amplo que contemple a educação formal, prioritariamente, e 
a educação não-formal. A primeira, entendida nas práticas 
educativas desenvolvidas no sistema de ensino em que a instituição 
escolar configura-se como principal espaço de atuação do pedagogo 
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e, a segunda, que apresenta como espaço de atuação as várias 
outras instituições, associações, organizações e grupos dos 
diferentes segmentos da sociedade. (UEL, 2010, p.12) 

 O sistema acadêmico do Curso é seriado anual com a organização 

curricular em disciplinas anuais ou semestrais e atividades acadêmicas especiais 

(Estágios e TCC).  O processo de avaliação no Curso se dá pelo acompanhamento, 

apreciação e tomada de decisão referente às atividades que perpassam as séries: 

disciplinas, estágios, projetos de ensino, pesquisa e extensão e Trabalho de 

Conclusão de Curso.  

O Curso oferece quatro disciplinas de estágio em diferentes 

modalidades, com oferta a partir da terceira série do curso: 

 Estágio Supervisionado na Educação Infantil (formação de 

professores para atuação com atividades educativas na educação infantil) na 

terceira série do Curso, em regime anual com duração de 100 horas. 

 Estágio Supervisionado nas Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental (formação de professores para atuação nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental) alocada na quarta série do curso, ofertado em regime 

anual com duração de 100 horas. 

 Estágio Supervisionado em Gestão da Educação Escolar ( 

formação de profissionais para atuação na gestão do trabalho pedagógico: 

planejamento, organização, administração e coordenação pedagógico na 

educação formal ) na quarta série do curso, ofertado em regime anual com 

duração de 72 horas.  

 Estágio Supervisionado em Gestão da Educação não formal 

(formação de profissionais para atuação na gestão do trabalho pedagógico: 

planejamento, organização, administração e coordenação pedagógico na 

educação não-formal) na quinta série do Curso, ofertado no primeiro 

semestre, com duração de 72 horas.  

A realização de estágios deve ocorrer fora do turno de matrícula do 

aluno. A média para aprovação é de 7.0 (sete) e a reprovação implica em retenção 

na série.  

Os objetivos dos estágios conforme o PPP(2010), referem-se à 

oportunizar ao aluno a vivência e a atuação enquanto profissional nas situações 

educativas e de ensino e aprendizagem, que se apresentam nos diferentes campos 
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de atuação propostos pelo curso, por meio  de: articulação entre os conhecimentos 

adquiridos durante o curso com a realidade profissional; utilização do referencial 

teórico do curso para análise das situações e planejamento das intervenções; 

elaboração, execução e avaliação dos projetos de intervenção.  

Para a realização do estágio, há a necessidade da supervisão de um 

professor do departamento de educação. 

Como forma de avaliação os estagiários devem elaborar um projeto 

de trabalho a ser desenvolvido no campo de estágio. Devendo ainda, realizar 

diariamente o registro de todas as atividades realizadas no campo, visando uma 

posterior reflexão por parte dos estagiários. Para a conclusão do estágio, estagiários 

devem elaborar um trabalho final que será entregue ao supervisor.  

Os campos de estágio podem ser Centros de Educação Infantil, em 

Escolas do Ensino Fundamental e Médio, órgãos governamentais e não 

governamentais e demais associações da sociedade civil e nas próprias unidades da 

UEL.  
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2.1 A DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GESTÃO DA 
EDUCAÇÃO ESCOLAR E DISCIPLINAS INTER-RELACIONADAS 
 

As disciplinas de estágio, não formam o licenciado por si só, pois se 

assim fosse não haveria a necessidade da realização de disciplinas teóricas na 

graduação. Dessa forma, para a realização do estágio, o estagiário deve trazer em 

sua bagagem conhecimentos teóricos que lhe permitam compreender a prática em 

si, para tanto na realização do Estágio Supervisionado em Gestão da Educação 

Escolar, as disciplinas teóricas do curso trazem o suporte necessário para sua 

realização. 

o estágio se coloca como eixo articulador entre teoria e a prática, já 
que os elementos da prática são trazidos pelos estágios e 
reelaborados nos cursos de formação docente, garantindo a 
produção de conhecimento nas áreas específicas da docência. 
(OLIVEIRA, 2008, p. 72) 

Desta forma, pode-se dizer que o estágio é necessário para que  a 

articulação entre a teoria e a prática, ou seja, aquilo que se aprende na sala de aula 

e acompanha o estudante no estágio fundamentando a sua prática.  

Oliveira (2008), destaca ainda que no estágio, o acadêmico observa 

como se desenrola na prática a teoria de que se apropriou desde o início do curso e 

faz suas constatações. Nesta observação ele traz de volta nos encontros com seu 

orientador e os demais colegas de estágio para discussão de como está sendo a 

execução do trabalho educativo, neste momento de trocas entre os mesmos, 

percebe-se que existem situações que precisam ser discutidas e reelaboradas para 

a produção do conhecimento. 

Todas as disciplinas do curso desempenham um papel importante 

no momento da realização do estágio, pois facultam a reflexão teórica e a prática. 

No caso do estágio em Gestão Escolar, as disciplinas que tem uma 

relação mais direta com essa prática são: Trabalho Pedagógico na Gestão 

Escolar (1ª Série), Coordenação do Trabalho Pedagógico Escolar e não- 

escolar (2ª Série), Gestão Escolar e Currículo (3ª série). 

Descreveremos a seguir, de acordo com as ementas do Projeto 
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Político Pedagógico de 2010, a organização destas disciplinas, bem como dá a 

disciplina Estágio Supervisionado em Gestão da Educação Escolar.  

Disciplina: Estágio Supervisionado em Gestão da Educação 

Escolar – Eixo de conhecimento: Estágios; ofertada na quarta série com a  carga 

horária total 72 horas práticas. 

Ementa: a atuação do pedagogo na gestão da escola pública. 

Elaboração, desenvolvimento e avaliação de projetos educativos. Os objetivos gerais 

constituem-se em analisar e compreender a atuação do pedagogo na gestão 

escolar.  

 

Disciplina: Trabalho Pedagógico na Gestão Escolar – contempla o 

eixo de conhecimento: Conhecimento, Currículo e Gestão. Ofertada no primeiro 

semestre da primeira série do Curso, sob a modalidade curricular obrigatória, com a 

carga horária de 60 horas teóricas. 

 De acordo com a ementa no PPP (2010), a disciplina busca 

proporcionar conhecimentos sobre os antecedentes históricos do trabalho do 

pedagogo (orientador educacional e supervisor escolar) na escola pública; 

especificidades da função do pedagogo; formas de desenvolvimento da 

Coordenação do trabalho pedagógico na organização e gestão democrática da 

escola pública.  

Esta disciplina, tem por objetivo desenvolver uma análise do trabalho 

do pedagogo (orientador educacional e supervisor escolar) contemplando a 

especificidade de sua função na coordenação do trabalho pedagógico e na gestão 

democrática da escola pública.  

Disciplina: Coordenação do Trabalho Pedagógico Escolar e não- 

escolar - contempla o eixo de conhecimento: Conhecimento, Currículo e Gestão; 

ofertada em regime anual, modalidade curricular obrigatória, com carga horária de 

120 horas teóricas. 

Com a ementa: abordagens e formas de implementação do 

Planejamento Educacional e do Projeto Político Pedagógico. Relação família, escola 

e comunidade. Conceituação e caracterização da educação em espaços não-

formais. O trabalho do pedagogo em espaços não-escolares. Os objetivos gerais da 

disciplina visam discutir o papel do pedagogo na coordenação do trabalho 

pedagógico escolar e não-escolar.  
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Disciplina: Gestão Escolar e Currículo – eixo do conhecimento: 

Conhecimento Currículo e Gestão; ofertada em regime anual, na terceira série do 

Curso de Pedagogia, modalidade curricular obrigatória, com a carga horária de total 

de 60 horas teóricas. 

Ementa: Histórico, conceituação e pressupostos teóricos do 

currículo. Pensamento pedagógico e currículo no Brasil. Enfoque sócio-político e 

integração curricular. O papel do pedagogo na construção do currículo e na gestão 

escolar. Objetiva refletir os pressupostos históricos, sociais e políticos da construção 

do currículo e o papel do pedagogo nessa construção e na gestão escolar.  

Assim, concluímos aqui a descrição de acorcdo com as ementas das 

disciplinas que possuem relação com a prática do estágio supervisionado em gestão 

da educação escolar. 
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3. O ESTÁGIO EM GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR SOB A PERSPECTIVA 

DE ACADÊMICOS DA PRIMEIRA TURMA QUE CURSOU A DISCIPLINA APÓS A 

IMPLANTAÇÃO DO PPP DE 2010. 

Este trabalho, como já citado anteriormente, se propõe a refletir 

acerca da disciplina Estágio Supervisionado em Gestão Escolar  sob a ótica dos 

alunos que ingressaram no curso no ano de 2010. 

Na reformulação do projeto pedagógico do curso, houve algumas 

mudanças em relação à carga horária e disposição de algumas disciplias e 

atividades acadêmicas especiais como estágios e Trabalho de Conclusão de Cusro. 

Com isso a discplina Estágio Supervisionado em Gestão Pedagógica do curriculo 

implantado em 2007, que continha em sua carga horária de execução 136 horas em 

regime anual, na terceira série do curso, foi dividida em duas disciplinas, são elas  

Estágio Supervisionado em Gestão da Educação Escolar, com 72 horas, com 

realização e Estágio Supervisionado em Gestão da Educação Não Formal, também 

com duração de 72 horas. Podemos dizer, que houve um desmembramento da 

disciplina do curriculo anterior, isso  porque em Estágio Supervisionado da Gestão 

Pedagógica deveriam ser contemplados espaços de atuação do Pedagogo na 

educação escolar e também a na educação não  formal. 

No currículo atual, temos a disciplina Estágio Supervisionado em 

Gestão da Educação Escolar no quarto ano de curso. 

Acerca da disciplina Estágio Supervisionado em Gestão da 

Educação Escolar, Batistão argumenta: 

Assim como as demais modalidades de estágio, o desenvolvido na 
área de gestão escolar tem como principal intencionalidade 
proporcionar experiência ao estudante de observar o exercício da 
profissão, por meio de participação em situações reais de trabalho. 
Entretanto difere-se das demais formas de estágio das licenciaturas, 
exatamente por ter como foco o campo não docente, ou seja, a área 
que envolve a coordenação do trabalho pedagógico escolar. 
(BATISTÃO, 2013, p. 19) 

A autora destaca, que o objetivo das disciplinas de estágio é 

proporcionar ao estudante uma experiência que lhe permita a observação da 

profissão e no caso do estágio em gestão da educação escolar torna-se diferente 

pelo fato do estagiário observar justamente o trabalho fora da sala de aula, no 

acompanhamento do pedagogo na coordenação do trabalho pedagógico escolar.  
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Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário 

com oito questões abertas, o qual foi enviado a licenciandos das quatro turmas de 

quinto ano por meio de e-mail eletrônico, à época  era período de férias e foi dado 

um prazo de 5 dias para retorno. Cerca de setenta  acadêmicos receberam o 

questionário para respondê-lo, retornaram apenas dez devidamente respondidos. 

Para preservação de identidade dos respondentes, os indicaremos aqui da seguinte 

forma: L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10. 

 A primeira pegunta do questionário indagava acerca da medida em 

que a Disciplina Estágio Supervisionado em Gestão da Educação Escolar foi 

importante para sua formação acadêmica. 

De acordo com os dados obtidos, 10% dos participantes afirmaram 

que a disciplina foi parcialmente importante para sua formação acadêmica. Segundo 

L6 

Infelizmente a Disciplina de Estágio em Gestão da Educação Escolar 
contribuiu parcialmente em minha formação no que diz respeito aos 
estudos teóricos. A prática desse estágio foi fragmentada e esvaída 
de relação com os demais estudos acerca da gestão escolar 
realizadas durante os quatro anos de curso, que tivemos até o 
momento. 

Ainda sobre a importância da disciplina, 40% declararam não ter 

uma grande contribuição para sua formação acadêmica. Veja o que respondeu L1 

Criei muitas expectativas acerca deste estágio, pois, acreditava que 
neste, teria possibilidades de me aproximar mais da realidade da 
escola, dos fazeres do Pedagogo, entretanto, não ocorreu deste 
modo. Entretanto, foi importante, pois tive oportunidade de observar 
outras situações nas quais o Pedagogo também está presente, como 
atendimento aos pais, comunidade escolar, situações voltadas para 
administração escolar e cursos de formação para professores. 
Mesmo não superando minhas expectativas, foi um momento crucial 
que envolveu estudo de referencial teórico sobre o trabalho do 
Pedagogo, e também um momento de reflexão, pois percebi que a 
graduação é apenas o início de uma jornada e que a pesquisa será 
uma constante na construção de minha carreira. 

Houve ainda, 50% dos participantes que consideraram ser muito 
importante a disciplina para a sua formação acadêmica, como afirma L2: 

O estágio foi muito importante para minha formação, pois me 
proporcionou um primeiro contato com essa área de atuação do 
pedagogo, possibilitando perceber o cotidiano da escola e como o 
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pedagogo atua diante das diversas situações. Me proporcionou 
também uma afinidade maior com esse campo. 

Mercado (2011) enfatiza que não é raro estudantes que concluem 

seus cursos  se sentirem amedrontados, despreparados ou chocados com a 

realidade que se deparam, isso porque em seus cursos não houve um 

estabelecimento satisfatório de relação entre teoria e prática, inclusive que isso se 

dá porque na prática das atividades de estágios não houve uma efetividade nesta 

relação. 

Na segunda questão, indagamos  se a aproximação com o campo de 

estágio em gestão escolar o estimulou o acadêmico para atuar na gestão escolar.  

Os resultados indicam, que cinqüenta por cento considerando a 

experiência de estágio, não escolheriam o campo da gestão escolar para atuação  

profissional. 

Ainda, 40% declararam que o estágio os estimulou a atuar neste 

campo. Apenas 10% afirmaram estar estimulado em partes. 

O licenciando que respondeu ter sido em partes estimulado 

lamentou-se por ter acompanhado pouco o trabalho do Pedagogo, por falta de 

tempo, pois nos momentos em que estava no campo de estágio de Gestão Escolar 

era chamado para auxiliar um professor em sala de aula. Revelou também que a 

aprendizagem que gostaria de ter obtido naquele momento, terá que buscar 

posteriormente de forma a aprender na vivência da profissão os conhecimentos que 

deveria ter recebido na graduação. 

Aqueles que afirmaram terem sido estimulados a atuar no campo da 

gestão a partir da aproximação com o campo de estágio apresentaram diferentes 

argumentos para justificarem sua resposta, tais como  

 a vivência mesmo que tenha sido minima com o cotidiano e o 

trabalho desenvolvido pelo pedagogo traz esse estímulo;  

  que é muito interessante conhecer como funciona a escola, 

os mecanismos que a fazem funcionar em seu interior; 

  que seja interessante atuar na gestão escolar, mas que ainda 

acha necessário que a  é importante a experiência 

primeiramente em sala de aula; 

  que gostou muito do estágio que foi realizado pois o fez 
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entender que o papel do gestor é muito difícil, pois ele tem 

que lidar com todos os agentes que estão envolvidas no 

espaço escolar, e que muitas vezes tem que tomar decisões 

que podem ir ao contrário de outras,necessitanto nesses 

momentos possuir muito conhecimento e habilidades para 

que cheguem no que é melhor para o aprendizado do aluno.  

Já os que afirmaram não se sentiram estimulados para exercerem a 

função de pedagogo elencaram diversos motivos, tais como: 

 Por ser uma questão de afinidade e não gostar da  área; 

 Por  se mostrar desorganizado e sem funções definidas; 

 Porque o estágio  revelou que o pedagogo não desempenha 

o seu trabalho de acordo com o que deveria desenvolver no 

campo educacional (a práxis educativa – o acesso à cultura 

letrada). Isto não significa que o pedagogo não seja um 

profissional capacitado para tal, mas sim, que o sistema 

político educacional não lhe permite cumprir às atribuições 

que são de sua profissão; 

 Por não poder observar de forma clara qual o papel do gestor 

escolar; 

 Por servir apenas de reflexão e não como estímulo. 
 

A terceira questão inquiria se carga horária da disciplina foi 

suficiente para sua reflexão e intervenção? Solicitamos que justificasse sua 

resposta. 

 
Para 70% dos licenciandos participantes, a carga horária não foi 

suficiente para a reflexão e intervenção no campo de estágio e somente 30% ficaram 

satisfeitos em relação a essa carga horária. 

Dentre as justifiativas para a insatisfação, estão argumentos como: 

 Em função da carga horária não houve possibilidade de 

executar a intervenção, por este motivo foi sugerido pela 

orientadora do estágio fazer um plano de ação para a 

instituição de ensino. Não houve “contato” direto com a rotina 

do Pedagogo e em alguns momentos, ocorreram 
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limitações/restrições até para o estudo sobre alguns 

materiais/documentos da escola. Este estágio é de suma 

importância para o Pedagogo em formação. Quanto mais o 

estagiário puder explorar deste universo, mais ricas serão 

suas experiências durante a graduação; 

 O tempo de estágio foi muito pequeno para desenvolver 

várias atividades; 

 Foi necessário apresentar o seminário de estágio antes de 

aplicar as intervenções, com pouquíssimo tempo para 

elaboração da síntese reflexiva, o tempo é insuficiente e isso 

acarreta uma sobrecarga sobre as alunos no fim do segundo 

semestre, seria mais fácil conciliar os dois estágios do 4° ano 

ao longo do ano todo; 

 Acreditar que a carga horária dessa disciplina deveria ser 

anual, pois, além de coincidir com uma época acadêmica em 

que se fica sobrecarregada de trabalhos e conclusões de 

disciplinas, o tempo disposto para o estágio limitou muito os 

estudos teóricos e a possibilidade de prática; 

 Como foi tudo novo, no momento em que estava entendendo 

o que é gestão, o estágio já estava no seu final; 

 Seria mais proveitoso se as teorias aprendidas em sala 

fossem utilizadas durante os estágios e ganhar mais tempo 

para as práticas;   

 Quando não havia terminado as observações foi preciso fazer 

o plano de intervenção. 

Batistão (2013) afirma que não raro os alunos estagiários indicarem 

que não tiveram a possibilidade de interação com o Pedagogo. 

[...] Em relação às atividades do final do ano, não raro os estagiários 
acabam por indicar não terem tido possibilidade de interação com o 
pedagogo, pois este, diante das contingências impostas pela rotina 
da escola, acaba por não poder dar atenção (abertura) a eles. Há, 
ainda, as atividades que acabam por realizar-se no momento em que 
o estagiário já terminou o seu período de ida a campo. (BATISTÃO, 
2013, p.21) 

Os 30% que afirmaram que a carga horária foi suficiente, ainda 
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houve uma certa frustração em relação ao final do estágio, pois como já estava no 

final do ano letivo e com a necessidade de fechar as notas, a intervenção e a 

reflexão foram prejudicada, isso também devido ao acúmulo de atividades das 

demais disciplinas cursadas no ano. Houve apenas um caso em que a licencianda 

estva plenamente satisfeita com a carga horária, acompanhamento do trabalho dos 

pedagogos e elaboração e aplicação das intervenções. 

Na quarta pergunta, se os referenciais fornecidos ou indicados pelo 

professor supervisor de estágio foram suficientes para a formação. 

Aqui 70% afirmaram que o refencial teórico foi suficiente. Estes 

ressaltaram a importancia das reuniões de orientação e discussão de textos 

realizadas por seus professores supervisores. Revelaram ainda que o estudo dos 

textos anteciparam o que encontrariam na escola. 

Para os outros 30%, o referencial teórico não foi suficiente, sendo 

que um afirma que foram apenas dois textos estudados no primeiro encontro e que 

depois precisou recorrer a outros textos de anos anteriores. Houve ainda dois dos 

participantes que disseram que seus professores supervisores não apresentaram 

referenciais e a que indicou, não encontrou, recorrendo a uma amiga de sala. 

Atualmente têm-se tentado mudar a feição da Prática de Ensino e do 
Estágio Supervisionado, pelo menos teoricamente, conferindo às 
disciplinas uma conotação mais reflexiva e crítica, buscando 
encontrar caminhos que favoreçam um melhor desempenho dos 
alunos estagiários no enfrentamento dos desafios do ensino público, 
principalmente o fracasso escolar, que gera o desestímulo do 
alunado, compromete a ação docente e, de certa forma, desarticula o 
processo educacional. (MENDES apud RODRIGUES, 2013, p. 61) 

Os professores supervisores, ainda que saibam que o estagiário já 

cursou na graduação as disciplinas que se constituem em uma base teórica para a 

prática da atividade de estágio, podem e devem subsidiar discussões durante a 

decorrência deste período de formação, buscando com isso encontrar esses 

caminhos para favorecer o desempenho de seus alunos estagiários. 

Na quinta questão buscamos verificar se a recepção recebida pelos 

profissionais que atuam na escola facilitou sua intervenção? 

Nesta questão, 80% dos acadêmicos disseram que a recepção por 

parte da comunidade escolar foi muito boa, o que facilitou a execução da atividade 

de estágio, inclusive na intervenção para os que conseguiram realizá-la.  
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Os outros 20% disseram que não foram bem recepcionados pela 

comunidade escolar. Na escola foram considerados como “um peso”, uma vez que 

não concebem a presença do estagiário como uma contribuição. Afirmaram, ainda 

que notaram um desgaste da instituição em receber estagiários todos os anos. 

Na sexta pergunta, “a participação de seu professor supervisor no 

decorrer das etapas da disciplina foi suficiente para sua reflexão teórico-prática?”  

De acordo com os dados, metade dos partipantes se mostram 

satisfeitos com a participação de seus professores supervisores de estágio, eles 

usaram alguns argumentos para justificar sua resposta tais como: 

 O professor supervisor ajudou muito nos processos de 

observação e principalmente de intervenção, e sem ele tudo 

ficaria mais difícil.  

 Por meio da supervisora de estágio foi possível orientar o 

olhar para as questões que envolvem a prática do pedagogo, 

para não criticar, mas refletir sobre. 

 Presença em todos os momentos e foi muito importante a sua 

participação para o entendimentos de duvidas que surgiram 

no decorrer do estágio. 

Dentre os licenciandos que se mostraram satisfeitos com a presença 

de seus supervisores de estágio, houve ainda um que disse que sim, no entanto, 

quando se aproximou da apresentação do seminário de estágio essa participação se 

tornou insatisfatória. 

A outra metade se mostrou insatisfeita com a participação de seus 

supervisores para a sua reflexão teórico-prática.Veja as opniões: 

 O professor ficou preocupado somente com o que ele julgava 

importante, não contemplou muitas das atribuições do 

profissional pedagogo, que para mim estudante da área é de 

suma importância. 

 Não houve debate acerca das leituras e não houve presença 

da supervisora durante a realização da prática do estágio. 

 Acho que devemos aproveitar as reuniões que temos não 

para ler textos, mas sim para discutirmos mais sobre como 

lidar em sala o que podemos fazer e como fazer em sala 



30 

 

 Não pouca ajuda da orientadora, sendo que a mesma 

também não acompanhou nenhuma das etapas do estágio. 

 Levando em consideração que a professora marcava conosco 

e chegava atrasada ou mesmo ligava avisando que não iria, 

eu acredito que não, em outras situações oscilava em suas 

exigências, ora queria uma coisa, ora queria outra. Foi bem 

difícil. 

[...]Com a desvalorização e o desrespeito nessa relação, o estágio 
supervisionado é transformado em um estágio fictício, burocrático ou 
distante, não integrado a vivência das escolas, sem 
acompanhamento adequado por parte dos professores supervisores 
e orientadores. (MERCADO, 2011, p. 1) 

A participação do professor supervisor é fundamental para o 

sucesso das atividades de estágio, que envolvem o grupo sobre o qual ele é 

responsável, assim como é muito importante a relação entre teoria e prática para 

que esse sucesso seja alcançado, potencializando as ações a serem 

desempenhadas no campo de estágio. 

 A sétima questão buscava refletir sobre o espaço da disciplina 

Estágio Supervisionado em Gestão Escolar no projeto pedagógico do curso de 

Pedagogia. Em 2007 esta estava alocada na 3ª série em regime anual. Perguntamos 

se caso esta estivesse permanecido desta maneira haveira contribuição para sua 

formação. Isto porque na reformulação de 2010, a disciplina foi transferida para a 4ª 

série. 

Essa questão revela que 40% dos participantes concorda que se a 

disciplina fosse alocada no terceiro ano do curso, assim como era no currículo de 

2007 e em regime anual, facilitaria sua reflexão.  

Outros 40% afirmaram que não entendem que seria melhor a 

disciplina no terceiro ano do curso. Para justificar seu posicionamento, 

argumentaram que como a conclusão das disciplinas relacionadas à gestão se dá no 

quarto ano o embasamento teórico para a realização do estágio seria maior. 

Observamos ainda, que 20% dos participantes se mostram 

indiferentes, argumentando que se houve a alteração curricular, possivelmente foi 

pensando na melhor formação dos graduandos, no entanto, referem que a alteração 

não deu conta de solucionar o problema do estágio. Percebemos ainda que, mesmo 
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dizendo que a série é independente, concordam  que é necessário uma 

fundamentação e embasamento teórico mínimo anterior, subsidiados pelas 

disciplinas da àrea de gestão. 

 A oitava e última questão foi assim redigida: “Pode destacar 

elementos facilitadores de sua prática no estágio? Quais? Existiram elementos que 

dificultaram? Quais?” 

Observamos que todos os participantes apontaram elementos que 

de alguma forma facilitaram ou dificultaram sua prática no estágio. 

Elementos facilitadores: 

 Estudo do referencial teórico, estudo dos documentos e 

materiais da escola (PPP, livro de registro dos professores, 

atas de reuniões, planos de ação); 

 Boa recepção dos funcionários da escola;  

 Boa vontade das Pedagogas em ajudar e ensinar um pouco 

sobre o trabalho que é desenvolvido; 

 Ajuda do professor supervisor; 

 Horário acessível, a boa recepção no campo de estágio,  

 Disposição dos professores em colaborar; 

 A preparação dos documentos a serem enviados para a pró-

reitoria de graduação pelo supervisor; 

 Oferta de escolas para os estágios arranjados pela 

universidade. 

Elementos que dificultaram: 

  Carga horária insuficiente, atender situações que não 

estavam relacionadas à Gestão como: cortar papéis, 

decorar sala, fazer cartazes...;  

  A falta de planejamento, visão equivocada das 

professoras que ao  identificar estagiarias solicitavam o 

auxílio nas salas quase que o tempo todo, enquanto 

auxilio ao Pedagogo ficava quase que inexistente...; 

 Escola distante e deslocamento dificultoso, não saber para 

a escola em que se realizará a atividade; 
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 Excesso de afazeres do pedagogo e falta de tempo para 

que pudesse sanar dúvidas e mostrar seu trabalho; 

 Não comprometimento do grupo, falta de organização na 

hora de concluir a síntese  e apresentar o seminário; 

 Falta de clareza do professor supervisor acerca das 

atividades a serem desenvolvidas no estágio; 

 Ausência do supervisor no campo de estágio; 

 Elaboração da síntese reflexiva de dois estágios ao 

mesmo tempo.  

Ostetto (2002), faz menção aos problemas que o estagiário pode 

enfrentar no decorrer do estágio, como também relata a necessidade de se ter 

cautela na resolução de possíveis conflitos ocasionados por este momento tão 

especial, decisivo e rico em aprendizagens com os profissionais que lá trabalham  

muitas vezes  pensam  que estes  atrapalharão a rotina que já estão habituados a 

executarem, ou como também os comentários que podem interferir na relação com 

os outros.  

Durante a execução do estágio o licenciando se depara com 

situações que por vezes causam estranhamento, mas que depois acabam sendo  

compreendidas. 

As condições encontradas no estágio nem sempre são as almejadas 

pelos acadêmicos, mas são valiosas para o processo de formação, pois é possível 

uma visão ampliada de como se dá o dia-a-dia na escola e um maior conhecimento 

da realidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao realizarmos este trabalho, podemos dizer que a disciplina de 

Estágio em Gestão da Educação Escolar é de suma importância na formação do 

licenciando em Pedagogia, uma vez que nessa primeira experiência no campo de 

estágio pode-se repensar e se apropriar melhor de conceitos e conteúdos 

aprendidos nas disciplinas do curso. Além disso, o contato inicial pode influenciar a 

escolha de uma área de atuação profissional. 

A realização da disciplina de Estágio Supervisionado em Gestão da 

Educação Escolar traz contribuições ao processo formativo dos licenciandos em 

Pedagogia, nesse processo ocorrem algumas fragilidades que necessitam serem 

repensadas de forma que possa ser mais proveitoso e significativo. 

No estudo do PPP do Curso, observamos na ementa da disciplina 

que a oferta do estágio em questão deveria ocorrer em regime anual, no entanto 

houve uma deliberação por parte do departamento de educação no ano de dois mil e 

doze, a qual faz uma readequação e traz a disciplina para o segundo semestre da 

quarta série. Contudo, se a disciplina fosse anual, sua contribuição poderia ser 

maior. Isto porque haveria um tempo maior para a reflexão e amadurecimento dos 

conteúdos vivenciados ao longo da disciplina. 

Outro fato que poderia também ser avaliado, seria a possibilidade de 

se alocar a disciplina no terceiro ano, uma vez que nessa série se estuda a disciplina  

Gestão Escolar e Currículo que fornece um bom embasamento para o que se 

encontra na instituição escolar. Ocasionando assim a possibilidade de se realizar o 

Estágio Supervisionado em Gestão da Educação Não Formal, no segundo semestre 

do quarto ano, em que ocorre a oferta da disciplina de educação não formal.  

No terceiro ano temos somente o estágio em Educação Infantil, que 

ocorre juntamente com a oferta de disciplinas que embasam a educação infantil e 

isso possibilita uma reflexão da prática que se encontra lá no campo, ou seja 

aprendemos na sala e repensamos no campo.   

No questionário, observamos também que algumas pessoas 

disseram que a carga horária foi insuficiente, talvez houvesse uma necessidade de 

se reavaliar a possibilidade de aumentar esta carga horária. 

Não podemos esquecer, da importância da participação do 

supervisor em campo, para a facilitação do trabalho do estagiário, sabemos que por 
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vezes um único supervisor fica sobrecarregado com uma turma muito grande e que 

estes são distribuídos em vários campos, mas a presença do mesmo em algum 

momento da prática dos estagiários é muito importante. 

A escola e o estagiário precisam estar esclarecidos do papel a ser 

desempenhado pelo estagiário e o pedagogo durante a execução do estágio para 

que se possa realizar um bom trabalho. 

Enfim, esse foi um diagnóstico inicial da disciplina Estágio 

Supervisionado da Educação Escolar, ressaltamos a necessidade de se reavaliar a 

disciplina, pois como já dissemos ela é muito importante para a formação do 

pedagogo  
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