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A presente proposta de trabalho dentro da disciplina Estágio Docência no Curso- dê ·l·.'.'
Mestrado em Educação na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) foi i

I

sistematizada levando em consideração as normas regulamentadoras dá rnesrnanc \

âmbito. desta, Instituição, a partir. ~as diretrizes definidas ..pela Coordenação de \
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES). Cabe ressaltar que a!
decência aqui não está sendo entendida apenas enquanto o ato de ministrar aulas I '
mas, para além dessa atividade, envolve também outras ações como o:

. I

planejamento de aulas, a pesquisa e o estudo preiiminar e a,{-avaliação. Nessa i
. ".~.••...•~ . •_. I

perspectiva, é apresentado o plano que se segue, \:...à certezal'que por meio. dele 1

'conseguiremos realizar o objetivo último desta disciplina: possibilitar ao aluno!

vivenciar experiências que contribuam para sua formação enquanto pesquisador e I
I

docente ~o ensino superior. As diversas atividades aqui programadas serão \'

;de.senvolvldasao lon o do 2° semestreletivo do ano 2000.
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DESCRI ÃO DAS ATIVIDADES
1. Planejamento do Curso',"> )",<.', ." '. /. ,,' ,'.,;

A mestranda participará das atividades de planejamento dos temas: fe., Proposta
Curricular do MEC para a Educação de Jovens- e Aduitos e os Projetos de
Educaçà J de j'" ens e adultos no município de Uberlanora, os cuais seráo
desenvolvidos com a sua participaçào.

2. Pesquisa Bibliográfica
A rnestranda realizará uma pesquisa e revisao bibliográfica sobre o tema em
questão a fim de subsidiar suas atividades em sala de aula ....• -

~ :'t e,

Realização das Atividades em Sala de Aula
Esta atividade abrangerá aula expositiva, coordenação de trabalho em grupo e
coordenação de debate que serão desenvolvidos ao longo dos ternas.

4. Relatório Circunstaciado
A mestranda elaborará um relatório a partir das atividades.

5. Parecer do Orientador/Professor I~:J
A orientadora,em conjunto com a professora da disciplina em que está sendo .
realizado o estágio, emitirá parecer sobre o desempenho da aluna. . '. . -
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1 Planejamento 28/08/2000 13 h 1
2 Pesquisa biblioqráfica 1"1/09/200Q 13 h .
3 I Atividades em sala de aula ·1870912000 12 h I·

, Idem 02/10/2000 12 h I
Idem 09/10/2000 ' '2 h' I
~~I~~oração do Relatório 16/10/2000 i~ ~ --- ..__====14
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Adriana A.M Bemardes
Mestr:anda

Lázara C. da Silva
Preta. Da Disciplina

Ora. Selva Guimarães
Fonseca'

Orientadora
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UNIVERSIDAQE FEDERAL DE UBERLANDIA
PROGRAMA. DE MESTRADO ElVIEOyCAÇAo

R~_latório de Estágio de Docência

Mestranda: .a.• ~c.~_ .•.

Orientadora: Dr". Selva Guimarães Fonseca

o presente relatório tem por objetivo descrever as atividades que foram realizadas pela

mestranda Adriana AM Bemardes durante o estágio de decência na disciplina Alfabetização

de Jovens e Adultos. Esta disciplina foi ministrada pela professora Lázara Cristina da Silva

aos alunos da Segunda série - noturno do Cursode Pedagogia.

o referido estágio foi realizado no período de 28/0812000 a 16/10/2000, seguindo as

orientações da resolução 001/2000 do CONSEP de 15/03/00 que estabelece as normas

regulamentares do estágio de decência na graduação.

;..,'.~-

lniçialmente entrei em contato com o coordenador do Curso de pedagogia, Dr. Marcelo

Soares Pereira da Silva e a professora responsável pelá' disciplina Lázara Cristin~da Silva, a

fim de verificar a possibilidade de realizaro estágio nesta disciplina, uma vez que a mesma

tinha estreita relação com o meu-objeto de pesquisa.

"

.,..•... " ..

Acertada essapossibilidade marquei um encontro com a professora Lázara para realizarmos o

.seu plano de curso e definirmos quais as temáticas que poderiam, ser trabalhadas com a minha

participação. Após esse encontro, elaborei uma proposta de trabalho que foi analisada pela

professora responsável pela disciplina. Feito alguns ajustes na plano inicial comecei a

desenvolver as atividades em sala de aula de acordo com a seqüência que se segue:
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Em 18/09/00
1

Através de aula exposiuva apresentei para os alunos a Proposta

Curricular do NfEC para Educação de Jovens e Adultos,

destacando O seu processo ele elaboração, -aestrutura Interna e '-o

fundamentos teóricos da proposta.

Em 02/l'Ü/Q,O Realizamos um trabalho de grupo a fim de possibilitar que os

alunos lessem e anali'Sássem a PropostaCurricular, tendo como fio

condutor algumas questões previamente levantadas.

Em 09/10/00 Utilizando uma dinâmica de grupo viabilizamos que os alunos

apresentassem as análises que haviam realizado da proposta, bem

como levantassem as dúvidas que tinham . Após a apresentação

dos alunos ministrei uma aula·' síntese, destacando a

fundamentação teórica, a concepção de ensino e os aspectos

metodológicos das áreas do conhecimento previstas na proposta.

Em 16/1012000 Participei de um debate sobre o tema: os projetos de Educação de

Jovens e Adultos do Município de Ubetlândia. Na minha fala
\:'

apresentei para os alunos a estrutura .e funçionamento do Pr.1EA-
!l .

Programa Municipal de Erradicação do Analfabetismo.vdiscutindo

os aspectos positivos e limitações desse projeto.

, . ,~J(1;?~~~:B'r~'l;.:~"'"
Uma vez desenvolvidas as atividades previstas no plano de estágio de decência encerrei
minha participação na disciplina Alfabetização de Jovens e Adultos em 16/10/2000 .

.e._r. ..a-:-".

Acreditando que esta experiência .contribui para minha formação profissional aguardo o
parecer sobre o meu desempenho.

. Atenciosamente, -

MestrandalUFU
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