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1. IDENTIFICAÇÃO 

 

 
2. EMENTA 

 
Estágio supervisionado II visa o desenvolvimento de uma intervenção pedagógica. 

Continuação da observação realizada no Estágio I. Como também o desenvolvimento de 

uma ação concreta que fique na escola e/ou nos espaços de estágio mesmo depois do 

termino deste.  

 

3. JUSTIFICATIVA 
 
Levar os alunos a terem uma postura crítica relacionando os conteúdos abordados em 
sala e a prática observada nos estágios realizados na Rede Oficial de Ensino. As 
observações realizadas no Estágio I e II serão acrescidas de experimentações através de 
projetos de ensino e elaboração de materiais didáticos de acordo com reflexões 
contemporâneas.    

 

4. OBJETIVO 
 
Objetivo Geral:  
Promover a aproximação com a realidade do campo de trabalho estabelecido pontes 
entre a teoria e a prática deste ensino. 
Objetivos Específicos:  
Observar, discutir e estabelecer os referenciais pedagógicos que norteiam as práticas 

dos professores de Artes Visuais na Rede Oficial de Ensino.  

Elaboração, discussão e execução de planos de aulas para a experiência docente em 

graus diferenciados de ensino (ensino infantil, ensino fundamental, médio e ensino 

especial) em instituições de ensino formal.    
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5. PROGRAMA 
 
1. Planejamento 

1.1 . Plano de aula; 

1.2 . Plano de unidade; 

1.3 . Plano de curso. 

2. Recursos didáticos 

3. Avaliações em artes Visuais 
3.1.  Diário de bordo; 
3.2. Portfolio.  

 

6. METODOLOGIA 

 
Todas as aulas são expositivas com o uso de Datashow, quadro e participação dos 
alunos. Serão discutidos assuntos sobre inclusão e sobre como incluir pessoas com 
deficiência e algum tipo de transtorno. Serão feitas observações no campo em 
instituições para pessoas com deficiência ou algum tipo de transtorno. A observação 
acontecerá também no ensino formal em salas que tenha algum aluno com deficiência e 
será observado como a inclusão é realizada e possíveis estratégias serão pensadas 
junto ao professor de artes visuais.  A observação possibilitará perceber as 
necessidades de cada grupo observado para então propor o material didático que possa 
auxiliar a aprendizagem. 

SETEMBRO 

27/09/2022 – Teórica-terça - Apresentação do plano de curso. 
29/09/2022 – Prática – quinta – Orientação e organização do Termo de compromisso do 

estágio obrigatório. 

Termo de compromisso de Estágio:  

http://www.prograd.ufu.br/estagio/licenciatura  

Termo de Compromisso de Estágio (TCE) Licenciatura (escolas estaduais e particulares) 

Termo de Compromisso de Estágio (TCE) Licenciatura - ESEBA 

Termo de Compromisso de Estágio (TCE) Licenciatura (Rede Municipal de Ensino de Uberlândia)  

 

 

OUTUBRO 
  04/10/2022 – Teórica – terça - Discussão do Plano de Curso, plano de unidade e plano de 

aula. 

 

06/10/2022 – Orientações do preenchimento do seguro. Coleta de assinaturas. 
   

11/10/2022 – Teórica – terça - Discussão sobre diário de bordo e portfólio: 

 HILZENDEGER, Marli Sari. Avaliação por portfólio no ensino profissionalizante: uma 
experiência significativa. Caderno de publicações acadêmicas, Santa Catarina, v.1, n. 
1, p.93 a 103,2012. http://periodicos.ifsc.edu.br/index.php/publicacoes/article/view/956 

 TINOCO, Eliane de Fátima Vieira. Portfólios: mais um modismo na Educação. Revista 
Eletrônica de Educação. São Carlos, SP: UFSCar, v. 6, no. 2, p. 457-467, nov. 2012. 
Disponível em http://www.reveduc.ufscar.br.   

 LACHER, Lucas. O diário de bordo e suas potencialidades pedagógicas.      
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4401659P4DOI 

http://www.prograd.ufu.br/estagio/licenciatura
http://www.prograd.ufu.br/sites/prograd.ufu.br/files/media/documento/tce_externo_obrigatorio_licenciatura_2022_0.pdf
http://www.prograd.ufu.br/sites/prograd.ufu.br/files/media/documento/tce_interno_obrigatorio_licenciatura_eseba_2022_0.pdf
http://www.prograd.ufu.br/sites/prograd.ufu.br/files/media/documento/tce_licenciatura_rede_municipal_pmu.pdf
http://periodicos.ifsc.edu.br/index.php/publicacoes/article/view/956
http://www.reveduc.ufscar.br/
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13/10/2022 – Observação na Instituição ou escola escolhida pelo aluno. 

 

18/10/2022 – Teórica – terça – Assistir o filme: Temple Grandin 

 

20/10/2022 – Observação na Instituição ou escola escolhida pelo aluno. 

 

25/10/2022 – Teórica – terça – Discussão: GRANDIN, Temple. O cérebro autista/ Temple 
Grandin, Richard Panek; tradução 16º ed. – Rio de Janeiro: Record, 2022. 1º Cap. O 
cérebro autista. 

 Organização do plano de unidade a ser executado no lugar de observação.  

 

27/10/2022 – Observação na Instituição ou escola escolhida pelo aluno. 

 

NOVEMBRO 

01/11/2022 – Teórica – terça - Discussão: GRANDIN, Temple. O cérebro autista/ Temple 
Grandin, Richard Panek; tradução 16º ed. – Rio de Janeiro: Record, 2022. 2º Cap. O 
cérebro autista. 

 Organização do plano de unidade a ser executado no lugar de observação.  

 

03/11/2022 – Oficina na instituição ou observação escola escolhida pelo aluno. 

 

08/11/2022 – Teórica – terça – Como tratar - Curtas sobre pessoas com deficiências: não 
visuais, surdas, cadeirantes e síndrome de down. 

 

10/11/2022 – Oficina na Instituição ou observação na escola escolhida pelo aluno. 

15/11/2022 – Teórica – terça – Filme: Intocáveis (2012) 

 

17/11/2022 – Oficina na Instituição ou observação na escola escolhida pelo aluno. 

22/11/2022 – Teórica – terça – Filme: A teoria de tudo (2014)  

 

24/11/2022 – Oficina na Instituição ou observação na escola escolhida pelo aluno. 

29/11/2022 – Teórica – terça – Crip Camp: Revolução pela inclusão (2020) 

 

DEZEMBRO 

01/12/2022 – Oficina na Instituição ou observação na escola escolhida pelo aluno. 

06/12/2022–Teórica–terça–Assistir: 

https://www.youtube.com/watch?v=aqA0uGNbIy4 

 

08/12/2022 – Terminar as anotações sobre as observações e a oficina. 

 

13/12/2022 – Teórica – terça – Discussão:  
RUSSEL A. Barkley, GIL, Luis Reyes.  TDAH - Transtorno do Déficit de Atenção com 
Hiperatividade. Belo horizonte: Autêntica, 2020. 

 
15/12/2022 – Terminar as anotações no diário de bordo. 

 

https://www.amazon.com.br/TDAH-Transtorno-D%C3%A9ficit-Aten%C3%A7%C3%A3o-Hiperatividade/dp/8551307096/ref=sr_1_2?qid=1659746008&refinements=p_27%3ARussell+A.+Barkley&s=books&sr=1-2&text=Russell+A.+Barkley&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.6d798eae-cadf-45de-946a-f477d47705b9
https://www.amazon.com.br/TDAH-Transtorno-D%C3%A9ficit-Aten%C3%A7%C3%A3o-Hiperatividade/dp/8551307096/ref=sr_1_2?qid=1659746008&refinements=p_27%3ARussell+A.+Barkley&s=books&sr=1-2&text=Russell+A.+Barkley&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.6d798eae-cadf-45de-946a-f477d47705b9
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20/12/2022 – Teórica – terça – Filme sobre TDAH – 
https://www.youtube.com/watch?v=XfAp8_706OU 

 

22/12/2022 – Apresentação do diário de bordo em sala. 

 

JANEIRO 

05/01/2023 – Material didático 
10/01/2023 – Teórica – terça – Discussão: SILVA, Mariane Bassfeld Maceno. Material 
didático adaptado para o ensino de artes visuais aos alunos com baixa visão 
incluídos no primeiro ciclo do ensino fundamental. 
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/40576/Mariana%20Bassfeld%20Mace
no%20Silva.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

12/01/2023 – Material didático 

17/01/2023 – Teórica – terça – Discussão: DUTRA. Recursos didáticos táteis no 
ensino de arte para alunos com surdocegueira.  

file:///C:/Users/Roberta%20Melo/Downloads/9864-Texto%20do%20artigo-39545-2-10-
20180401.pdf 

 

https://ballestero.org/ 

 

19/01/2023 – Material didático - Confecção do material didático 

24/01/2023 – Teórica – terça Confecção do material didático 

 

26/01/2023 – Material Didático  - Confecção do material didático 

31/01/2023 – Teórica – terça – Apresentação do material criado por cada grupo. 

 

FEVEREIRO 

02/02/2023 – Vista de nota. 

  

 

7. AVALIAÇÃO 
 
 
Material didático com apresentação em sala – pode ser realizado em grupo (dia: 31/01): 40 
pontos. (Será avaliado quanto a objetividade, consistência e a coesão. Baseado nas discussões e 
observações sobre pessoas deficientes e transtornos, conteúdo de arte).  

Diário de bordo com a apresentação em sala – trabalho individual (dia 22/12): 60 pontos. (O 
mesmo deve conter: imagens quando possível, o comprovante do estágio de observação 
assinado, anotações das observações e da oficina realizada e que possam contribuir para o 
entendimento das necessidades dos alunos com necessidades especiais e/ ou transtornos).  

TOTAL: 100 pontos. 
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