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CÓDIGO: 

 

PRÉ-REQUISITO 
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CARGA 

HORÁRIA 
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(HORAS-AULA) 

VII 06 108 108 
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1. EMENTA 

Organização do saber/fazer pedagógico no trabalho com crianças (creche e pré-escola): proposta 

pedagógica, currículo, planejamento e estratégias de avaliação: fundamentação teórica e 

orientações apontadas pela política nacional de educação; observação, elaboração e 

desenvolvimento de propostas na Educação Infantil. 

 

2. OBJETIVOS 

 

 Analisar criticamente as concepções, tendências e posicionamentos expressos nos 

projetos pedagógicos das instituições de Ed. Infantil;  

 

 Entender o currículo como um conjunto de saberes fundamentais de uma cultura, 

informações e experiências socialmente valorizadas, que concorrem para a formação 

pessoal, social e cultural das crianças; 

 

 Investigar propostas curriculares de creches e pré-escolas atentando para as 

diferentes tendências de planejamento à luz de referenciais teóricos, estudos no 

campo da Educação Infantil e mediante reflexão de experiências exitosas; 

 

 Compreender a dimensão que a avaliação ocupa no acompanhamento do 
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desenvolvimento e aprendizado das crianças na Educação Infantil; 

 

 Vivenciar etapas na formalização do Estágio em Educação Infantil garantindo 

aproximações e interações no cotidiano das práticas desenvolvidas junto às crianças 

de creche e/ou pré-escola; 

 

 Identificar e refletir criticamente práticas e tendências de trabalho na Educação Infantil 

mediante contato com profissionais de Educação Infantil e crianças no cotidiano da 

creche e/ou pré-escola; 

 

 Fundamentar propostas de trabalho amparado por uma atitude crítica, investigativa e 

dialógica apoiando-se em proposições teóricas e pressupostos metodológicos; 

 

 Elaborar e executar propostas de atuação significativas junto às turmas de creche e/ou 

pré-escola considerando necessidades observadas nas salas durante o período de 

observação. 
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3. CONTEÚDOS 

 

 O Estágio na formação docente: implicações e desdobramentos; 

 O espaço como componente pedagógico 

 O Projeto Político Pedagógico: instrumento de formalização e socialização de 

propostas educativas; 

 Currículo na Educação Infantil: fundamentação e orientação oficial 

 Tendências e organização do planejamento na Educação Infantil 

 Avaliação como instrumento de acompanhamento e orientação. 

 Desenvolvimento de observações, atuação e socialização de vivências no Estágio 

Supervisionado. 

 Refletindo a experiência de Estágio 

 

 

4. METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Vivência de aulas expositivas, aulas de campo, utilização de documentários e vídeos, 

apresentação e leitura de documentos oficiais, consulta a textos de fundamentação teórica, realização 

de trabalhos em grupo e individual, situações vivenciais através de jogos, músicas e manipulação de 

materiais didáticos, observação do trabalho em turmas de creche/pré-escola, elaboração de planos de 

trabalho e regência. 

 

 

5.  AVALIAÇÃO 

 

A avaliação acompanhará todo o processo de desenvolvimento das atividades assumindo 

um caráter mediador apontando para a consecução dos objetivos perseguidos, a qualidade das 

atividades desenvolvidas, a abrangência das ações e o nível de envolvimento do aluno considerando: 

capacidade de reflexão sobre os seus conceitos e experiências; pesquisa e embasamento teórico; 

envolvimento e cumprimento das etapas prescritas manifestando responsabilidade, pontualidade, 
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assiduidade e criatividade; elaboração e vivência de projetos/planejamentos. Para tanto, servirão com 

instrumentos de avaliação os documentos de comprovação da regência, a estruturação de planos de 

aula e o relatório final. 
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__________________________ 

Prof. Marcos Aurélio Moreira Franco 

 


