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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

NOME DO ESTUDANTE: 

 
 
ENDEREÇO: 
 
 
 
 
CIDADE: 
 
 
E-MAIL: 
 
 
TELEFONES: 
 
 
 
LOCAL DE TRABALHO: 
 
 
 
 

Tipos de atividades a serem registradas: 
 

� PESQUISA DIDÁTICA 

� CÍRCULOS DE ESTUDOS 

� MUTIRÕES 

� ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

� VÍDEO-CONFERÊNCIA 

� OFICINAS 

� TRABALHO PEDAGÓGICO EM UNIDADES: AULAS ABERTAS A EXPERIÊNCIAS 

� EXCURSÃO ACADÊMICA 

� PRÁTICA DO ENSINO 

� ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
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APRESENTAÇÃO 
 
 O presente documento é um CADERNO DE REGISTRO das atividades válidas e que 

contam carga horária para integralizar o currículo do Curso de Licenciatura em Educação do 

Campo, da FACED / UFBA. 

Para tanto, é imprescindível que se cumpram as seguintes exigências: 

1. A atividade deverá ser PLANEJADA no TEMPO ESCOLA  com os professores responsáveis 

e/ou com as coordenações de áreas ou a coordenação do curso; 

 

2. O desenvolvido da atividade deverá ser RIGOROSAMENTE REGISTRADA  e testemunhada, 

com indicação do local, data, assinatura, por parte de monitores, tutores ou pessoa 

responsável, no local onde esteja sendo realizada a atividade; 

 

3. Os registros feitos no presente CADERNO DE REGISTRO DO TEMPO PEDAGÓGICO 

COMUNIDADE deverá ser ENTREGUE em cada TEMPO ESCOLA para a devida 

AVALIAÇÃO E VALIDAÇÃO , uma vez atingidos os objetivos previstos na atividade e 

cumprida a carga horária estabelecida; 

 

4. As atividades do tempo comunidade estão previstas nas seguintes MODALIDADES: 

 

4.1. ATIVIDADES DE PESQUISA DIDÁTICA  – relacionadas às atividades de pesquisa 

orientadas para fins de estudos individuais, estudos orientados coletivamente, estudos 

para elaboração de monografias de base. 40% da carga horária total da disciplina; 

 

4.2.  ATIVIDADES DE CÍRCULOS DE ESTUDOS – relacionadas às disciplinas. Cada círculo 

tem o objetivo de desenvolver tarefas e alcançar objetivos propostos nas disciplinas e 

áreas de conhecimento. Corresponde a 40% da carga horária total da disciplina; 

 

4.3.  ATIVIDADES DE MUTIRÕES – relacionadas a eventos e atividades acadêmicas técnicas 

e científicas a serem decididas, elaboradas, planejadas, implementadas e avaliadas pelo 

coletivo, a serem desenvolvidas nas regionais ou territórios onde estão localizadas as 

áreas de atuação dos estudantes professores. Para integralizar as 200h; 

 

4.4.  ATIVIDADES COMPLEMENTARES  – diz respeito à participação em eventos 

relacionados ao curso, devidamente comprovados e que serão posteriormente 

analisados pela comissão designada pela coordenação pedagógica para convalidar e 

contar na carga horária para integralizar o currículo. Carga Horária Total de 200 h; 
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4.5.  ATIVIDADES DE VÍDEO-CONFERÊNCIA – são as atividades desenvolvidas à distância, 

com recursos de tecnologias informacionais e comunicacionais para exposição de 

conteúdos acadêmicos e orientações de atividades que se desdobram nas escolas, nas 

comunidades e nos municípios. São, portanto, as formas de comunicação interativas 

entre dois ou mais participantes do curso separados fisicamente, através da transmissão 

sincronizada de áudio, dados e vídeo em tempo real. As vídeo-conferências podem ser 

caracterizadas de duas formas. Vídeo-conferência Ponto a Ponto: apenas entre 

dois participantes separados fisicamente; Vídeo-conferência Multiponto: entre mais do 

que dois participantes separados fisicamente; 

 

4.6.  OFICINAS - caracterizam-se por serem realizadas em horários e dias especiais, que 

ultrapassam o tempo de uma hora e demandam uma organização prévia do que vai ser 

necessário. Oportuniza ações com a participação de grupos de pessoas de diferentes 

lugares (escolas, comunidades) e características (idade, sexo, séries). As temáticas 

definidas para serem tratadas nas oficinas são problematizadas, ou seja, através das 

oficinas é possível vivenciar e reconhecer os elementos constitutivos de um problema, 

reconhecer seus nexos constitutivos, suas determinações e circunstâncias históricas, e a 

partir daí, construir possibilidades de ações; 

 

4.7.  TRABALHO PEDAGÓGICO EM UNIDADES : AULAS ABERTAS A EXPERIÊNCIAS  – 

nesta atividade o professor poderá oportunizar no seu planejamento anual a 

reorganização do trabalho pedagógico de uma unidade de ensino, a partir de aulas 

abertas a experiências. Nestas aulas o trato com o conhecimento é alterado e os sujeitos 

relacionam-se através de experiências com o complexo de problemas tratados na 

unidade, com base nas referências adquiridas nas unidades anteriores e/ou em outras 

disciplinas, através da auto-organização e da auto-determinação. O trabalho pedagógico 

com aulas abertas a experiências prevê que o estudante possa tomar parte na formação 

dos temas da aula. A colocação de problemas complexos apresenta possibilidades de 

elaboração de novas sínteses e de conceitos a partir das experiências desenvolvidas; 
 

4.8.  EXCURSÕES ACADÊMICAS – são atividades planejadas de visitas técnicas e 

científicas a diferentes locais de interesse para os estudos, desenvolvidas com 

monitoramento e acompanhamento de tutores e professores do Curso; 
 

4.9.  ATIVIDADES DE PRÁTICA DO ENSINO  – significam atividades de aproximação a 

docência, relacionadas a inovações pedagógicas, desenvolvidas sob orientação de 

professores, tutores, monitores do curso. Carga Horária Total de 400 h; 

 



 

 5 

4.10. ATIVIDADES DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO  – Compõe o Projeto Político 

Pedagógico do Curso e deverá cumprir os termos da Lei (11.788 de 25 de setembro de 

2008) sobre Estágio Supervisionado. “Estágio é ato educativo escolar supervisionado, 

desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo 

de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação 

superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos 

finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e 

adultos.” Carga Horária Total 400 h. 

 

 

5. Cada atividade deve ser registrada, relatada e testemunhada e/ou acompanhada. Para isto 

foram elaboradas três etapas que devem ser preenchidas a cada atividade: 

 

1ª) REGISTRO DA ATIVIDADE: contém os dados e o planejamento da atividade. 
 

2ª) AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE: descreve como se deu o desenvolvimento da atividade, 
bem como possíveis alterações e conclusões. 
 

3ª) ACOMPANHAMENTO: deve ser preenchida pelo tutor / monitor / supervisor / 
testemunha. 

 

 A atividade pode vir acompanhada de anexos e apêndices como, por exemplo, folders, 

materiais utilizados e/ou produzidos, fotografias, etc. Para isto pode-se, dependendo do volume 

do material, colocar em anexo ou, grampear o anexo ao fundo da última página de registro, ou, ao 

fundo do caderno devidamente identificado. 

 

 Caro estudante, o presente caderno foi elaborado para auxiliá-lo no registro de suas 

atividades do tempo comunidade, para o cumprimento da carga horária necessária para 

integralização do currículo do curso de Licenciatura em Educação do Campo.  
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REGISTRO DA ATIVIDADE 
NOME / MODALIDADE DA ATIVIDADE:______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

DISCIPLINA A QUE SE VINCULA A ATIVIDADE: ______________________________________ 

DATA INÍCIO: _____________________                DATA TÉRMINO:_______________________ 

HORÁRIO INÍCIO: ________ HORÁRIO TÉRMINO: ________ Carga Horária: _______________ 

 
PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE  - Pauta do registro:  

OBJETIVOS:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

CONTEÚDOS:__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

PROCEDIMENTOS:______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE  - em relação ao PLANEJADO 

(objetivos, conteúdos, procedimentos) 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
ACOMPANHAMENTO - OBSERVAÇÕES 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

NOME COMPLETO TUTOR, SUPERVISOR, MONITOR, TESTEMUNHA 
 
______________________________________________________________________________  
 
LOCAL / DATA: _______________________ , ________ de ________________ de __________. 
 
ASSINATURA  
______________________________________________________________________________ 


