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Normas de Estágio Curricular Não Obrigatório Remunerado 
 

Instituto de Ciências Humanas, Letras e Artes - ICHLA 
 

- Curso de Pedagogia – 
Licenciatura em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Currículos 2008/02 e 2013/01 

 
Descrição do Curso: 

O pedagogo é o profissional apto para o exercício da docência na Educação Infantil e 

nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, bem como para a atuação em espaços não-

escolares, engajados nos processos de aprendizagem dos sujeitos em diferentes fases do 

desenvolvimento humano, em diversos níveis e modalidades do processo educativo e 

capacitado para participar na organização, no planejamento e na gestão da escola, tendo a 

pesquisa e a inclusão como princípios norteadores da ação docente.  

O Curso de Pedagogia priorizará o compromisso com a competência pedagógica e a 

sólida formação do professor, buscando a superação dos desafios apresentados na 

qualificação da escolaridade do País, a partir da leitura crítica da realidade na sua necessária 

articulação com o fazer pedagógico da escola básica.  

O Currículo do Curso está estruturado a partir de três Núcleos de Estudos: Núcleo 

de Estudos Básicos, Núcleo de Estudos Integradores, Núcleo de Aprofundamento e 

Diversificação de Estudos que viabilizarão uma formação teórico–profissional de forma 

articulada, interdisciplinar e aprofundada, tendo por base a docência na Educação Infantil e 

nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental inclusive na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos. A relação teoria–prática, a pesquisa e a inclusão como princípios educativos 

representam o esforço de vincular a formação superior do educador com o Ensino Básico. 

Objetivos do Curso: 

 Objetivo Geral 

Formar licenciados em Pedagogia para docência na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, capacitados para participarem na organização, no 
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planejamento e na gestão da escola, tendo a pesquisa e a inclusão como princípios 

norteadores da ação docente.  

 Objetivos Específicos 

 Promover a formação de docentes aptos para o trabalho em espaços escolares e 

não-escolares, engajados nos processos de aprendizagem dos sujeitos em 

diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos níveis e modalidades 

do processo educativo; 

 Promover a articulação teoria-prática como eixo da ação educativa e da 

construção do conhecimento não fragmentado; 

 Capacitar os futuros professores para a participação nos processos de 

planejamento, organização, avaliação e gestão educacional em uma perspectiva 

democrática; 

 Investir na formação de professores com perfil de pesquisadores, comprometidos 

com a produção, difusão e democratização do conhecimento científico-

tecnológico do campo educacional, com vistas ao desenvolvimento da região de 

abrangência;  

 Formar professores capazes de atuar em diferentes contextos, utilizando 

estratégias que respeitem as diferenças, contribuindo para a superação de 

exclusões sociais, étnico-raciais, culturais, políticas e outras, tendo como 

referência as práticas extensionistas no percurso de formação;  

 Capacitar os professores para o uso de diferentes linguagens, bem como de 

tecnologias de informação e comunicação e para sua aplicação nos processos 

educativos. 

 
Objetivos do Estágio: 

 

 Oportunizar a inserção do acadêmico em diferentes espaços de atuação 

profissional, bem como a vivência de experiências práticas que contribuam com 

seu processo de formação. 
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 Proporcionar o contato do acadêmico com profissionais experientes na área da 

Pedagogia. 

 Promover a articulação de conhecimentos teóricos e práticos, fundamentados na 

interdisciplinaridade, na contextualização, na democratização, na pertinência, na 

relevância social, na ética, na sensibilidade afetiva e na estética. 

 Oportunizar o desenvolvimento de competências profissionais e o seu exercício 

prático sob supervisão.  

 

Critérios: 

 

ATIVIDADES POSSÍVEIS DE SEREM REALIZADAS PELO ACADÊMICO NO ESTÁGIO 

 

A partir do 1º 
semestre 

 Auxiliar em atividades de rotina de secretaria de escola. 

 Auxiliar o professor em momentos de recreação. 

 Auxiliar no desenvolvimento de atividades em geral de 
biblioteca escolar. 

  Auxiliar o professor em atividades desenvolvidas em  
Brinquedoteca. 

A partir do 2º 
semestre 

 ou  
1º semestre com 
Normal de nível 

médio ou curso de 
Magistério concluído 

e com certificação 
 

 Atuar como auxiliar de turma de anos iniciais do Ensino 
Fundamental e de Educação Infantil. 

 Auxiliar o professor nas atividades propostas aos alunos com 
necessidades educacionais especiais. 

 Realizar Hora do Conto. 

 Atuar como auxiliar de Brinquedoteca. 

 
A partir do 3º 

semestre 

 Atuar como auxiliar de educador no desenvolvimento de 

projetos extraclasse. 

 Auxiliar o professor no desenvolvimento de projetos educativos. 

 
A partir do 4º 

semestre 

 Realizar atividades de recreação sob supervisão local. 

 Assessorar o professor/educador no desenvolvimento de 
projetos extraclasse. 

 Assessorar o professor no desenvolvimento de projetos 
educativos 

 
A partir do 5º 

semestre 

 Substituição eventual de professores de sala de aula na 
Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental sob 
supervisão local; 
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Estágio no PIM – 
Primeira Infância 

Melhor (Nestes casos, 

deverá estar anexada 
junto aos documentos 

do plano de estágio uma 

cópia do comprovante 
da situação nas 

disciplinas relacionadas 
nas normas para 

autorização do estágio) 

 Estar matriculada no 4º semestre  

 Ter cursado ou estar cursando as seguintes disciplinas: 

 Desenvolvimento Humano e Aprendizagem I 

 Currículo na Educação Infantil 

 Arte-Educação no Processo Educativo 

 Psicopedagogia 

 Estudo do Movimento Humano e da Atividade Física 

 Ação Social e Educação 

 
Profissionais que podem supervisionar o estágio nas empresas: 

 
 Pedagogos 

 Licenciados em exercício de cargo de Coordenação Pedagógica  

 Professores egressos do Curso Normal Superior 

 Orientadores Educacionais  

 Supervisores Escolares 

 Coordenadores Pedagógicos  

 Administradores Escolares  

 Psicopedagogo/Psicólogos (Projetos sociais / Brinquedotecas / ONGs...) 

 
Normas relacionadas à estágio do conselho profissional, sindicato, etc... 

Não há. 

Áreas de Atuação: 

 

 Escolas e Espaços não Escolares de Aprendizagem  

 
 

Novo Hamburgo, 21 de março de 2016. 
 
 

Prof.ª Me. Simone Moreira dos Santos 
Prof.ª Coordenadora do Curso de Pedagogia 

 
 

Prof.ª Me. Cristiane Ramos Vieira 
Prof.ª Orientadora de estágio 


