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FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

PROPOSTA EDITAL 2015/2016 

 

Introdução 

A Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo é responsável pelo curso de 

Licenciatura em Pedagogia e por oferecer disciplinas pedagógicas para outras 27 licenciaturas 

da USP.   

O Programa de Formação de Professores da FEUSP desenvolve seu trabalho de forma 

integrada entre a CoC-Pedagogia e a CoC-Licenciaturas.  Entre 2009 e 2014, contava com uma 

educadora funcionária e vinte e três monitores bolsistas. Atualmente conta com seis 

educadores funcionários. 

O trabalho do Programa consiste no atendimento de todos os alunos que cursam 

disciplinas com estágio, na construção e manutenção da relação com escolas públicas – 

visando a auxiliar os estudantes na busca por campos de estágio que contribuam para 

qualificar suas experiências – e na organização de eventos relacionados ao estágio curricular. 

O curso de Pedagogia possui 14 disciplinas com estágio, totalizando 450 horas de 

estágio curricular obrigatório, conforme tabela a seguir:  

 

No primeiro semestre de 2015, 16 docentes da FEUSP estão responsáveis por 24 

turmas de disciplinas com estágio no curso de Pedagogia. Cada turma possui, em média, 60 

alunos.  Portanto, semestralmente há cerca de 1500 estágios sendo realizados no curso de 

Pedagogia da Faculdade de Educação. 

 

Objetivos: 

 Atender os alunos das disciplinas do curso de Pedagogia, esclarecendo dúvidas gerais 

sobre estágio. 

Disciplinas obrigatórias Carga horária de estágio 

Coordenação do Trabalho na Escola I 30h 

Política e Organização da Educação Básica (POEB I) 30h 

Ed. Especial: Fundamentos, Políticas e Práticas Escolares 30h 

Coordenação do Trabalho na Escola II 30h 

Política e Organização da Educação Básica II  (POEB II) 30h 

Metodologia do Ensino de Matemática 30h 

Metodologia do Ensino de Português: a Alfabetização 60h 

Educação Infantil 30h 

Metodologia do Ensino de Arte 30h 

Metodologia do Ensino de Ciências 30h 

Metodologia do Ensino de Educação Física 30h 

Metodologia do Ensino de História 30h 

Currículos e Programas 30h 

Metodologia do Ensino de Geografia 30h 
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 Orientar os alunos no que se refere ao desenvolvimento dos estágios, de acordo com a 

proposta de cada docente. 

 Organizar e realizar eventos semestrais voltados para alunos que iniciam seus estágios 

(Encontro de Orientações Gerais sobre Estágio). 

 Organizar e realizar eventos em que sejam compartilhadas experiências de estágio 

(Mostra de Estágios FEUSP). 

 Consolidar a relação com as escolas visitadas pelo Programa no início de 2015, nas 

quais os alunos do curso de Pedagogia podem realizar seus estágios, estabelecendo 

um modelo de parceria institucional da Faculdade de Educação com as escolas, 

retomando as diretrizes do documento fundador do PFP. 

Atualmente, há 56 escolas na lista disponibilizada pelo Programa. Dessas escolas, 36 

oferecem Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Ensino de Jovens e Adultos, campos de 

estágio específicos para o curso de Pedagogia, conforme tabela abaixo: 

 

ESCOLAS SUGERIDAS PELO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Rede de Ensino Escola Bairro EI EFI EFII EM EJA 

EE Anecondes Alves Ferreira Jd. Ruyce   x x x   

EMEI Antônio Branco Lefevre, Prof. Cerqueira César x         

EMEF Antonio Duarte de Almeida, Prof. Itaquera   x x     

EMEF Armando Cridey Righetti Jd. Helena   x x   x 

EMEF Aroldo de Azevedo Prof. Vila Barbosa   x x   x 

EMEF Ary Parreiras, Almirante Jabaquara    x x     

CIEJA Butantã (Aluna Jessica Nunes Herculano)  Jd. Previdência         x 

EMEI Carolina Maria de Jesus Vila Dalva x         

EMEF Casa Blanca, CEU  Jd. São Luís   x x   x 

EMEF City Jaraguá IV Conj. City Jaraguá   x x     

EE Clorinda Danti Vila Lageado   x       

EE Clóvis de Oliveira Jd. Santa Ifigênia   x x x   

CEI/EMEI Creche Central da USP Butantã x         

CEI/EMEI Creche Oeste da USP Butantã x         

EMEFM Derville Allegretti Santana   x x x x 

EMEF Educandário Dom Duarte  Jd. Educandário   x x     

EE Escola de Aplicação Butantã   x x x   

EMEF Ibrahim Nobre Rio Pequeno   x x     

EMEF Infante Dom Henrique Canindé   x x     

EMEF Jardim da Conquista Perus   x x     

EMEF João Pinheiro, Presidente Vila Matilde   x x   x 

EMEI  José Bonifácio de Andrada e Silva Santana x         

EMEF José Dias da Silveira Doutor Itaim Bibi   x x     

EMEI José Veríssimo Sapopemba x         

EMEI Julitta Prado Alves de Lima Pq. Santo Antônio x         

EE Keizo Ishihara Butantã   x x     

EMEF Luis Tenório de Brito, Cel. Vila Prel   x x     

EMEI Manoel Soares Neiva, Cel. Vl. D. Pedro I x     

EE Marina Cintra, Prof.ª Higienópolis   x x     

EMEF Mauro Faccio Gonçalves (Zacaria) Pq. Santo Antônio   x x   x 

CEI Rio Pequeno II Rio Pequeno x         

EMEF Roberto Mange Jd. Esther   x x     

EE Samuel Klabin Rio Pequeno   x x     

EMEI Santos Dumont Perdizes x         

EMEF Solano Trindade Jd. Boa Vista   x x     

EMEF Teófilo Benedito Ottoni Parque Ype   x x     
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Procedimentos metodológicos 

Os procedimentos metodológicos para organização do trabalho, em acordo com os 

objetivos listados acima, podem ser sintetizados da seguinte forma: 

 Plantões de atendimento na sala 10 do Bloco B da FEUSP aos estudantes que cursam 

disciplinas com estágio curricular obrigatório, nos quais são esclarecidas dúvidas gerais 

sobre o estágio e realizada orientação no desenvolvimento da proposta de estágio dos 

estudantes, de acordo com as orientações dos docentes responsáveis pelas disciplinas. 

Esses plantões serão realizados diariamente das 9h às 21h. 

 Elaboração, organização e realização de encontros de orientações gerais sobre estágio. 

Nesses encontros os estudantes são orientados quanto aos trâmites administrativos e 

encaminhamentos necessários à entrada na escola para realização dos estágios. 

Também são apresentadas as atividades desenvolvidas no âmbito do Programa e as 

disciplinas com estágio na Faculdade. 

 Seleção, organização e socialização de experiências de estágio por meio de eventos 

próprios para esse fim, tais como a Mostra de Estágios da FEUSP. Nessa mostra, são 

selecionadas experiências de estágios inscritas pelos alunos. A Mostra tem por objetivo 

compartilhar experiências de estágios dos estudantes de diferentes licenciaturas com 

docentes da Faculdade de Educação, educadores e profissionais de diretorias de ensino 

e escolas públicas, promovendo mais um espaço de discussão e formação sobre a 

prática docente na Educação Básica. 

 Organização de cronograma, roteiro e registro de visitas às escolas públicas com as quais 

o Programa de Formação de Professores mantém contato. Nessas visitas há a 

apresentação do Programa e dos estágios na FEUSP e levantamento de informações 

para a composição da lista e guia das escolas. 

 Contato semestral com as escolas que integram a lista do Programa (presencial e/ou 

telefônico). 

 Visita a novas escolas indicadas por docentes, alunos e/ou profissionais da rede para 

integrar a lista do Programa. 

 Elaboração, atualização e disponibilização aos alunos de lista de escolas para campo de 

estágio e guia das escolas. 

 Levantamento de projetos de docentes da FEUSP (voltados para escolas ou específicos 

das propostas de estágios de suas disciplinas) e estabelecimento de critérios para 

identificar escolas que apresentem condição potencial de interface com esses projetos. 

 Participação em reuniões de planejamento, organização e avaliação do trabalho 

realizado pelo Programa de Formação de Professores FEUSP. 

 Reuniões periódicas para organização das atividades e para estudo da produção 

acadêmica sobre estágio. 

Dessa forma, considerando o elevado número de turmas semestrais nas quais os alunos 

devem realizar estágio, a necessidade do estabelecimento de relações com um conjunto amplo 

de escolas que possam ser campo de estágio aos alunos e a consequente especificidade do 

trabalho desenvolvido pelo Programa de Formação de Professores na FEUSP, a CoC-Pedagogia 

solicita 5 monitores bolsistas que, junto com os educadores funcionários, realizarão as 

atividades planejadas, conforme detalhamento e cronograma apresentados abaixo. 
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A jornada dos monitores bolsistas será distribuída da seguinte forma: 

 3/5 da jornada para atendimento aos estagiários e orientações aos alunos no 

desenvolvimento dos estágios de acordo com a proposta dos docentes. 

 2/5 da jornada para as demais atividades do Programa (anteriormente descritas), tais 

como reuniões de organização, visita às escolas e realização de eventos etc. 

 Como as disciplinas com estágio na Pedagogia estão distribuídas em todos os dias da 

semana nos vespertino e noturno, com o número de 5 bolsistas organizados dessa forma 

é possível contemplar todos os horários para atendimento dos alunos. Além disso, há a 

possibilidade de atender alunos que realizam seus estágios em Projetos Especiais. 

 

CRONOGRAMA 

Atividades/ meses 
Abr 

2015 

Mai 

2015 

Jun 

2015 

Jul 

2015 

Ago 

2015 

Set 

2015 

Out 

2015 

Nov 

2015 

Dez 

2015 

Jan 

2016 

Fev 

2016 

Mar 

2016 

Atendimento aos alunos para 

esclarecimento de dúvidas gerais 

sobre estágio. 
X X X X X X X X X X X X 

Orientação dos alunos de acordo 

com a proposta de cada docente. X X X X X X X X X  X X 

Participação nas reuniões de 

organização e estudo do Programa X X X X X X X X X X X X 

Organização do Encontro de 

Orientações Gerais sobre o Estágio. 
 

  X       X  

Realização do Encontro de 

Orientações Gerais sobre o Estágio. 
  

  X       X 

Organização da II Mostra de 

Estágio FEUSP 
  

      
X X X X 

Realização da II Mostra de Estágios 

FEUSP 
  

      
   X 

Contato com as escolas para 

atualização de informações da lista 

e do Guia de Escolas 
X X X  X X X X X 

   

Atualização de lista e do Guia das 

escolas 
X X X 

  
X X X X   X 

Visita às escolas que mantêm 

relação com o Programa 
  

      
  X X 

Redação de relatórios semestrais   
  

X X     X X 

 


