
 
 

 
PLANO DE DISCIPLINA 

 
CURSO DISCIPLINA 

Licenciatura em Música Estágio supervisionado III 
 

C.H. C. H. SEMANAL TURMA ANO/EXERCÍCIO 
30 1h30 1.311/15.2  2018.2 

 
EMENTA 

Será desenvolvido a partir do sétimo semestre, com duração de 100 horas. O licenciando, 
matriculado neste estágio deverá desenvolver a observação da rotina de ensino, bem como 
identificar a relação ensino – aprendizagem. A etapa seguinte envolverá o planejamento.A 
carga horária de observação será de 20 horas e as demais serão de exercício nas 
atividades de ensino, mediante supervisão. A atuação do licenciando será em instituições 
do segundo setor: entidades privadas, desenvolvendo trabalho em parceria e/ou programas 
específicas do componente curricular de música. Sendo, 30h de orientação do Estágio 
supervisionado. 
 
 
 

OBJETIVOS 
Geral 
Vivenciar situações de observação e regência na sala de aula, com base no conhecimento teórico e 
pedagógico, desenvolvidos nas diferentes disciplinas do curso, em busca de desenvolver ou aperfeiçoar 
habilidades docentes no ensino de música.  
 
Específico 
 
Observar a sala de aula campo de estágio;  
 
Planejar, juntamente com a professora supervisora as atividades a serem desenvolvidas;  
 
Desenvolver as atividades planejadas;  
 
Escrever o relatório final sobre o estágio desenvolvido;  
 

 
PROGRAMA 

A importância do estágio na formação docente; 2. Apresentação das normas e regulamentos do 
estágio; 3. Organização dos formulários de acompanhamento de cada etapa; 4. Elaboração da 
proposta de estágio; 5. Elaboração dos planos de ensino e de aula; 6. Organização das atividades; 
7. Acompanhamento do aluno; 8. Visita ao local de estágio para avaliação da ação docente; 9. 
Elaboração do relatório final 
 

METODOLOGIA 
Estudo e reflexão de textos; orientação e acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos 
estagiários através das aulas no campus e das visitas ao local do estágio, sendo elas: elaboração 
planos de aula e materiais didáticos, execução das aulas planejadas, construção do relatório. 
 



 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
• Sala de aula. 
• Quadro branco. 
• Interface multimídia: Computador portátil e/ou tablet; televisão  

 
 

INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
De acordo com o desempenho do aluno durante o estágio, observado durante a orientação e 
supervisão e com base no relatório final e na avaliação do professor supervisor. 
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