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-  Elaborar  e  executar  projetos  que  contemplem  as  práticas  investigativas;  o  desenvolvimento  de  conteúdos  
curriculares; o uso de tecnologias de informação e comunicação e o trabalho coletivo.
- Desenvolver ações que levem em conta os processos de aprendizagem dos educandos e o apreço às diferenças 
(étnicas, gênero, orientação sexual, geracional, classe social, dentre outras).
- Estabelecer projetos de cooperação, experiências metodológicas, tecnológicas, práticas docentes inovadoras e 
interdisciplinares,  bem como propor e realizar  ações articuladas  com a realidade local,  especialmente  com o  
universo social e cultural dos/as alunos/as, que valorize o espaço da escola pública como campo de experiência na  
formação de futuros professores/as e elevem a qualidade do ensino nas escolas de Educação Básica (regular e 
EJA). 

Atividades  pedagógicas  em contextos  de  educação  formal  e  não  formal.  Integração  dos  licenciandos  com a 
instituição educativa para realização de um projeto de intervenção pedagógica, de acordo com a demanda da  
mesma.  Elaboração e  aplicação prática  dos  conteúdos,  metodologias,  planejamento  e  avaliação do ensino na 
Educação Básica (regular e EJA). 

- Orientações gerais sobre Estágio
- Proposição e desenvolvimento de projetos de intervenção em contextos de educação formal e não formal.
- Estudos e debate de temas e questões decorrentes das experiências vivenciadas pelos (as) estagiários (as) 
- Acompanhamento e participação nas atividades docentes na Educação Básica (regular e EJA).
- Leitura e discussão de textos relacionados às questões decorrentes das experiências vivenciadas pelos (as) 
estagiários (as).
- Elaboração de projeto e relatórios parciais de estágio.
- Elaboração parcial do Trabalho de Conclusão de Curso (Relatório Final de Estágio).
- Assegurar a interação entre o conhecimento acadêmico da Universidade e os saberes do contexto escolar.
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