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Nome do Componente Curricular em português: Estagio 

Supervisionado 

Nome do Componente Curricular em inglês: Supervised 

Internship 

Código: EFD390 

Nome e sigla do departamento: CEDUFOP Unidade acadêmica: 

Reitoria 

Carga horária semestral 

90 horas 

Carga horária semanal teórica 

02 horas/aula 

Carga horária semanal 

prática 

04 hora/aula 

Ementa: A Educação Física em instituições públicas e privadas, escolares e não escolares: 

investigação de questões organizacionais e estruturais no campo profissional. 

Conteúdo programático:  

1. Reconhecimento do espaço da instituição educativa e do espaço destinado para a 

Educação Física 

• O funcionamento pedagógico, administrativo e organizacional da Educação Física em 

instituições públicas, privadas e do terceiro setor; 

• Visitas investigativas para reconhecimento dos diversos espaços da instituição educativa, 

dos espaços específicos para as aulas Educação Física e de outras práticas corporais de 

movimento (lazer e esporte, estrutura e arrumação das salas de aula, quadras, administração, 

biblioteca, brinquedoteca, pátio, dormitório, banheiros, cantina e refeitório, acessibilidade, 

dentre outros). 

2. Reconhecimento dos ocupantes e sua participação na instituição educativa e na Educação 

Física 

• Investigação para tomar ciência dos regimentos, dos colegiados, dos conselhos, da missão, 

dos objetivos, dos convênios, dos termos de cooperação, dos projetos pedagógicos gerais e 

específicos da área da Educação Física na instituição educativa conveniada para a realização 

do estágio supervisionado; 

• Entrevistas sobre os mecanismos de gestão na instituição educativa, visando conhecer o 

seu cotidiano; 

• Entrevistas com diretor, professores, alunos, pais dos alunos e comunidade sobre o 

desenvolvimento da Educação Física; 
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• Observação de aulas, de projetos, de convênios, dentre outros, para compreender e refletir 

sobre a realidade da Educação Física escolar e não escolar. 

• Participação em reuniões pedagógicas e administrativas na instituição educativa. 

3. Relatórios 

• Elaboração, apresentação e discussão dos relatórios em seminários. 
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