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INFORMATIVO DO ESTÁGIO 

NÚCLEO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL (2º sem. 2018) 

 

APRESENTAÇÃO  

Coordenado pelas Professoras Sonia Kruppa e Lisete Arelaro, o Núcleo de 

Avaliação Institucional (NAI-FEUSP) reúne gestores/professores da rede pública e 

pesquisadores interessados na temática da Avaliação Institucional: uma estratégia de 

autoavaliação participativa, baseada no diálogo, com a adesão e participação dos sujeitos 

envolvidos com a instituição escolar e conhecedores do contexto local e do entorno social 

da escola. Com apoio dos educadores e monitores, o projeto de estágio do Núcleo é 

voltado para alunos de Política e Organização da Educação Básica (POEB), Coordenação 

do Trabalho Pedagógico na Escola, Estágio de Vivência e Investigação em Gestão Escolar 

e Políticas Públicas e Programa Integrado de Estágio em Gestão, Política e Organização 

da Educação Brasileira (PIEG).  

A atuação do NAI tem como princípios fundamentais: a autoavaliação 

institucional da escola como ação contínua e fortalecedora da autonomia escolar; a 

relação dialógica entre a comunidade escolar e o território onde ela está inserida; a 

articulação em rede de escolas de diferentes territórios para o fortalecimento mútuo; a 

formação docente (inicial e continuada) pautada pela realidade das redes públicas de 

ensino; o direito dos estudantes a um currículo escolar comprometido com a 

transformação social.  

   

ESTRUTURA DO ESTÁGIO 

 As 60 horas de estágio do Núcleo dividem-se tal como descrito a seguir:  

ATIVIDADES HORAS 

Trabalho de campo em escola pública 30 

Encontros com escolas do NAI (Curso de Extensão) 14 

Reuniões de orientação dos estágios 6 

Atendimentos individuais 4 

Sistematização/relatório 6 

TOTAL 60 
 

 Licenciandos(as) de Pedagogia com estágio de 30h (currículo antigo) receberão, 

além da Ficha de Estágio 30h (assinada pela escola), uma declaração atestando 30h de 

Estudos Independentes.  
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LISTA DE ESCOLAS E INSCRIÇÃO ON LINE  

 Na página do NAI no site oficial da FEUSP ( http://www4.fe.usp.br/estagios/projetos-

especiais/projeto-nucleo-de-avaliacao-institucional), você vai encontrar a Lista de Escolas do 

Núcleo e a ficha de inscrição. Na ficha de inscrição on line (link), os estagiários poderão 

indicar até 5 (cinco) escolas para a realização dos estágios.   

 

INSCRIÇÕES  

INSCRIÇÕES 07/08-27/08, por ficha de inscrição on line 

RESULTADO 28/08, pelo e-mail do estagiário e mural da sala 10-B  

 

1ª REUNIÃO 31/08 

a) reunião com estagiários: 17h30-19h (sala a confirmar) 

b) encontro estagiários + profissionais das escolas: 19h30-

22h30, (Auditório da FEUSP). 

 

 

 

CRONOGRAMA DO ESTÁGIO  

CALENDÁRIO ATIVIDADE HORÁRIO E 

LOCAL 

31/08 Reunião com estagiários: atribuição das escolas 

 

Evento: A escola e seu território: diálogos e 

desafios “além muros”...  

17h30-19h 

 

19h30-22h30 

(Auditório FE)  

14/09 Reunião com estagiários: integração com 

monitores  

 

Formação do Instituto Lidas – Portal CulturaEduca   

17h30-19h 

 

19h30-22h 

Sala Liet 26/B  

28/09 Encontro profissionais das escolas e estagiários 19h30-22h30 

  

 

26/10 Encontro profissionais das escolas e estagiários 19h30-22h30 

(Sala 129-B)  

30/11 Encontro profissionais das escolas e estagiários 19h30-22h30 

(Sala 129-B ) 
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