A PROPOSTA DE CONTINUIDADE DAS DISCIPLINAS DE ESTÁGIO
SUPERVISIONADO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DOS CURSOS DE
LICENCIATURA

Esta proposta visa detalhar as práticas pedagógicas de retomada das
disciplinas de Estágio Supervisionado que compõem as matrizes curriculares de todos
os Cursos de Licenciaturas da Faculdade Mozarteum de São Paulo – FAMOSP, em
período de pandemia.
Considerando que a Portaria MEC 343, de 17 de março de 2020, embora
disponha sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais
enquanto durar a situação de pandemia de COVID-19, considerando o que
determinam o Regulamento das Disciplinas de Estágio Supervisionado Obrigatório e
das Práticas Pedagógicas para os Cursos de Licenciatura da Faculdade Mozarteum
de São Paulo – FAMOSP, sobre a realização das atividades práticas dos Estágios
Supervisionados das Licenciaturas em Escolas Conveniadas com uma carga horária
de 400 horas.
O Regulamento determina que a carga horária de Estágio Supervisionado
Obrigatório é integralizada através de atividades solicitadas pela disciplina, sendo as
atividades efetuadas na modalidade a distância, no planejamento dessas atividades e
elaboração de planos de aula ou materiais pedagógicos.
O Regulamento determina, também que a carga horária de Estágio e Práticas
Pedagógicas é integralizada através das atividades práticas no planejamento e
elaboração de planos de aulas, materiais, recursos pedagógicos e metodológicos,
contando com uma carga horária de 400 horas.
Propomos
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Supervisionado sejam retomadas dando continuidade ao calendário acadêmico do
semestre.
A proposta é de que os alunos inscritos nestas disciplinas continuem
acompanhando a parte teórica das aulas e realizando, a partir de orientações dos
Professores de estágio e práticas pedagógicas, parte das atividades práticas e de
estágios que são propostas no ambiente virtual, incluem:


elaboração de planejamento didático,



planos de aulas,



materiais pedagógicos,



propostas de avaliações, etc.
As atividades pedagógicas não presenciais podem acontecer por meios digitais
com comprovação de evidências:



Videoaulas



Conteúdos organizados em plataformas virtuais de ensino e aprendizagem



Redes Sociais



Correio eletrônico



Blogs



Programas de TV, filmes, rádio material didático impresso, projetos, etc.
A proposta também envolve a proposição, em todos os cursos, da elaboração
de planos de aula que contemplem temáticas, apresentadas a partir de recursos
disponibilizados pelos Professores, que abordem diferentes aspectos do contexto
vivido no Brasil e nos demais países, em função da Pandemia do Coronavírus.
Deste modo, os alunos cumpririam todas as atividades que podem ser
realizadas no ambiente virtual. Importante salientar que, os professores irão
determinar o prazo para o cumprimento das atividades pendentes, que deverá ser
respeitado pelo aluno.
Os professores de Estágio Supervisionado e Práticas Pedagógicas poderão
estabelecer como atividades complementares, por exemplo, entrevistas com os
docentes e discentes, desde que autorizados pela escola, que pudessem verificar os
sentimentos produzidos por esta situação vivida pela pandemia e as consequências
para o ensino na Educação Básica; participação em atividades não formais que
poderiam ser utilizadas para a reposição das aulas e/ou para a configuração do novo
calendário letivo, entre outras.
O objetivo de ampliação das atividades é possibilitar aos alunos estagiários
possíveis formandos, contabilizar horas de atividades de estágio para além dos
horários de participação em aulas da disciplina em questão (que, em alguns casos, se
limitam a dois tempos semanais).
Considerando que a Coordenação Pedagógica da Faculdade Mozarteum de
São Paulo – FAMOSP, é responsável pela oferta, acompanhamento e gerência das

disciplinas pedagógicas que compõem as matrizes curriculares dos cursos de
Licenciaturas, entre elas os Estágios e as Práticas Pedagógicas.
Finalizo informando, que as propostas aqui descritas serão válidas apenas para
essa situação específica de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional, que estamos vivenciando neste momento.
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