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APRESENTAÇÃO 

 

O curso de formação inicial de professores para a Educação Básica em nível 

superior da Faculdade Sena Aires – Facesa está organizado em áreas especializadas, 

por componente curricular, contemplando os núcleos de conhecimento, respeitando a 

diversidade nacional e a autonomia pedagógica das instituições. O curso prima pelos 

princípios da contextualização e interdisciplinaridade, de forma a proporcionar a 

formação para o exercício integrado e indissociável da docência na educação básica, 

incluindo disciplinas e conteúdos que priorizem as áreas de atuação do pedagogo, 

como também a produção e difusão do conhecimento cientifico, associando sempre a 

teoria e a prática pedagógica, em conformidade com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, nº 02 de 1º de julho de 2015. 

 

 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. Consideram-se aulas práticas, as atividades vinculadas as disciplinas ao longo 

do Curso de Licenciatura em Pedagogia, cujos planos de ensino, em consonância 

com o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) estabeleça a sintonia com os sistemas de 

ensino, e atendendo as demandas sociais oportunizará aos discentes as vivências em 

campos fora dos limites da sala de aula e em laboratórios especializados da 

Faculdade Sena Aires – FACESA. 

 

§1º. As aulas práticas devem propiciar a observação, organização, planejamento, 

desenvolvimento, análise e avaliação de processos educativos e de experiências 

educacionais em instituições educativas, ou em espaços dos laboratórios 

pedagógicos da instituição. 

§2º. As atividades das aulas práticas deverão estar previstas no planejamento de 

ensino e aprendizagem do curso e estruturada em forma de projetos, pesquisas, 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts.17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 
 
 
 
 
 

Aprovado por: Nº 02/2018 CONSU Versão 1.1 
6 

 

oficinas pedagógicas, relatórios, produção de materiais didáticos pedagógicos das 

disciplinas de metodologia, sempre em articulação com o contexto educacional, em 

suas dimensões sociais, culturais, econômicas e tecnológicas. 

 

Art. 2º. As aulas práticas quando realizadas em campo, devem ser acompanhadas 

pelo professor responsável pela disciplina. 

 

Parágrafo Único: A aula prática em campo deverá ser discutida em conjunto com os 

acadêmicos e instrumentalizada por meio de roteiro previamente estabelecido, para 

os devidos registros. 

 

Art. 3º. As aulas práticas em campo têm como propósito desenvolver nos alunos as 

competências, capacidades e habilidades compatíveis com as séries e modalidades 

de ensino, considerando que é a realidade concreta dos sujeitos que dão vida ao 

currículo e as instituições de educação básica, as quais devem ser contextualizadas 

no tempo e no espaço, atentos as características das crianças, adolescentes, jovens 

e adultos que justificam e instituem a vida da escola. 

 

Art. 4º. As aulas práticas a serem desenvolvidas em campo, devem se adequar as 

exigências da disciplina, bem como aos campos onde serão realizadas as aulas.   

 

TÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 5º. São objetivos das aulas práticas: 

 

I -  Contribuir para a melhoria da qualidade dos cursos de formação inicial dos 

professores; 

II -  Assegurar o desenvolvimento de competências específicas para o exercício 

profissional em conformidade com as diretrizes do curso; 
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III -  Promover a aquisição de habilidades que requerem vivências em situações 

reais no contexto das instituições campo de trabalho do futuro profissional; 

IV -  Permitir investigações sobre processos educativos, organizacionais e de 

gestão na área educacional; 

V -  Aplicar ao campo da educação as contribuições e conhecimentos adquiridos 

nas várias disciplinas do curso, considerando os aspectos pedagógico, 

filosófico, histórico, cultural, antropológico, ambiental-ecológico, psicológico, 

linguístico, sociológico, político e econômico; 

VI -  Diagnosticar as dificuldades no setor educacional e propor articulações nos 

projetos pedagógicos que possam fortalecer os processos ensino 

aprendizagem. 

 

 

TÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO 

 

Art.6º. O Curso de Licenciatura em Pedagogia deverá garantir ao longo do processo, 

efetiva e concomitante relação entre teoria e prática, ambas fornecendo elementos 

básicos para o desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades necessários à 

docência. Dessa forma os professores deverão: 

 

I -  Apresentar em seus planejamentos de ensino as aulas teóricas e práticas de 

maneira a fornecer aos acadêmicos as informações necessárias ao 

desenvolvimento da disciplina; 

II -  Acompanhar os alunos em atividades fora do âmbito da instituição e também 

em aulas laboratoriais; 

III -  Conhecer previamente o campo pratico, quando envolver instituições 

externas; 

IV -  Zelar pelo cumprimento dos objetivos e atividades previstas no planejamento 

de ensino; 
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V -  Propor atividades contextualizadas e interdisciplinares, para atender a 

especificidade das diversidades presentes na sociedade contemporânea. 

 

Art.7º. Ao aluno compete: 

 

I -  Desenvolver as atividades práticas contidas no planejamento de ensino 

propostas pelos professores das diferentes disciplinas. 

II -  Zelar pelos espaços e materiais pedagógicos das instituições de Ensino 

superior e dos campos a serem desenvolvidas as aulas. 

III -  Apresentar os relatórios parciais e ou finais das atividades desenvolvidas 

conforme solicitação dos professores. 

 

TÍTULO IV 

DA AVALIAÇÃO 

 

Art.8º. As atividades práticas devem ser avaliadas conforme critérios estabelecidos 

pelos professores de maneira a estabelecer notas para os conteúdos teóricos e 

atividades práticas, conforme o regulamento da faculdade. Após definido com os 

alunos, os critérios deverão ser apresentados a coordenação do curso para 

acompanhamento. 

 

Art.9º. A avaliação das aulas práticas deverá acontecer por meio de cumprimento da 

carga horária da aula prática, planejamento e execução das atividades e avaliação.    

 

 Art.10. Cada professor deverá computar a carga horária prática considerando os 

planejamentos das mesmas, durante o semestre, para fim de registro da carga 

horária. 

 

TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art.11. Fundamentando-se em princípios de interdisciplinaridade, contextualização, 

democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e 

estética; o estudante de Pedagogia da Facesa, trabalhará com um repertório de 

informações e habilidades composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e 

práticos, cuja consolidação será proporcionada no exercício da profissão. 

 

Art.12. O licenciado em Pedagogia será capacitado com atividades práticas de ensino 

para licenciaturas que envolvam:  

 

I -  O conhecimento da escola como organização complexa que objetiva 

promover a educação para e na cidadania;  

II -  A pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigações de 

interesse da área educacional;  

III -  A  participação na gestão de processos educativos e na organização e 

funcionamento de sistemas e instituições de ensino. 

 

Art.13. As atividades práticas de ensino do curso de Pedagogia da Facesa estão 

previstas em conformidade com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica, da 

Formação de Professores e da área de conhecimento da licenciatura, e estão 

distribuídas e relacionadas com a teoria e prática de forma reflexiva durante todo o 

curso. 

 

Art.14.Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso ou pela 

Diretoria Acadêmica, de acordo com a competência dos mesmos. 

 

Art.15. Este regulamento entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

Valparaíso de Goiás - GO, 24 de janeiro de 2018. 
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