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               UNIVERSIDADE   FEDERAL   DE   SANTA  CATARINA 

    CENTRO DE DESPORTOS 

 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
                 Campus Universitário - Trindade – 88.040-900 - Florianópolis - SC - Brasil   

                 Fone: 48  3721-9462 - Fax: 48  3721-9368 - e-mail: def@cds.ufsc.br 

_________________________________________________________________________ 

Curso: Licenciatura em Educação Física 

 

P R O G R A M A   D E   E N S I N O 
 

 

Disciplina: Estágio Supervisionado em Educação Física I  

Código: DEF 5872 

Carga horária: 252 horas/aula – 14 créditos 

Pré-requisitos: DEF 5870 ou MEN 5164, EED 5331, EED 5187, MEN 5603, DEF 5871 

ou MEN 5186 

 
Ementa: Estágio supervisionado em Educação Física Escolar na Educação Básica (Educação 

Infantil, Ensino Fundamental ou Ensino Médio). Atividade de docência: observação da escola e da 

comunidade; coleta de dados institucionais e da comunidade; acompanhamento de atividades de 

ensino; análise da realidade escolar e do currículo; elaboração e desenvolvimento de projeto de 

ensino em turmas de Educação Física na Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental 

ou Ensino Médio). Participação em atividades escolares de caráter geral, reuniões de 

acompanhamento e avaliação e pontos de encontro de estagiários. Relatório técnico-científico de 

estágio: elaboração de documento e socialização da experiência de estágio. 

 

Objetivo Geral: a partir da perspectiva da prática pedagógica como instância de formação do 

professor, esta disciplina visa a proporcionar orientação, acompanhamento e reflexão sobre 

experiência docente em Educação Física na Educação Básica, envolvendo observação, análise, 

planejamento, intervenção e avaliação de projeto de ensino, articulado ao contexto mais amplo do 

cotidiano escolar e à produção e socialização do conhecimento.  

 

Objetivos Específicos: 

 reconhecer a importância e o papel do estágio supervisionado na formação do professor; 

 aproximar-se do cotidiano escolar e da Educação Física, a partir do exercício de 

observação, acompanhamento, registro e reflexão; 

 planejar e desenvolver uma unidade de ensino-aprendizagem em Educação Física em uma 

turma da escola; 

 a partir do registro das observações e da experiência de docência, produzir e socializar 

relatório crítico-reflexivo.  

Conteúdo Programático: 

 

Unidade I – reflexões sobre a prática pedagógica e o estágio supervisionado como instância da 

formação docente 
 

Unidade II – observação e análise do cotidiano escolar e da Educação Física na escola-campo do 

estágio 
 

Unidade III – planejamento, intervenção e avaliação da experiência docente  
 

Unidade IV – produção e socialização do conhecimento a partir da vivência na prática pedagógica 

na escola 

 



 2 

Bibliografia básica: 

 
Darido, S.C. e Rangel, I.C.A. Educação Física na escola; implicações para a prática 

pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

Pieron, M. Formação de professores; aquisição de técnicas de ensino e supervisão pedagógica. 

Lisboa: Edições FMH, 1996. 

Pimenta, S.G. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? São Paulo: 

Cortez, 1994. 

Vaz, A.F., Sayão, D.T. e Pinto, F.M. (Orgs.). Educação do corpo e formação de professores: 

reflexões sobre a prática de ensino de educação física.Florianópolis: UFSC, 2002. 

Weffort, M.F. Observação, registro, reflexão: instrumentos metodológicos I. São Paulo: Espaço 

Pedagogia, 1996. 

Wiggers, I.D. (Org.). Ponto de encontro: ensaios da prática de ensino de educação física. 

Florianópolis: NUP-CED/UFSC, 1995 

 

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço 

“http://www.def.ufsc.br/formularios” 

 


