
                                                                 RELATÓRIO RESUMIDO 
 
 

CURSO DE PEDAGOGIA EAD 6º PERÍODO –  ESTÁGIO SUPERVISIONADO PARA TCC 
 

 
Acadêmicos: 
___________________      _____________________  _______________     ________________   __________________ 
 
 
INTRODUÇÃO (1500 caracteres) 
 
Vocês devem abordar no texto introdutório: 
 

• Apresentar os objetivos dos trabalhos que foram realizados na disciplina nesse período; 
• Apresentar a problemática que norteou o desenvolvimento do projeto de pesquisa-ação; 
• Apresentar os procedimentos teórico-metodológicos utilizado durante a realização do estágio do 6º período  
• Listar as partes do relatório apresentando os pontos que serão abordados como ligação nas discussões do texto.(o que irá apresentar em 

cada tópico do mesmo) 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA (2000 caracteres) 
 
Nesta parte, vocês devem: 
 

•  Descrever os conceitos (exemplo, dificuldades de aprendizagem, evasão, repetência) teóricos que darão sustentação à prática social 
desenvolvida no cotidiano observado e executado o plano de ação e continuar elaborando o relatório com base nos autores selecionados 



para explicar a problemática identificada no decorrer da observação quando tratamos da construção do conhecimento e apresentar 
também as discussões que fundamentaram a elaboração do projeto de pesquisa-ação 

• Apresentar a problemática identificada no Projeto Político Pedagógico da escola e/ou nos estágios anteriores ou ainda observadas na sala 
de aula; 

• Ressaltar as possíveis ações que venham contribuir para a solução da problemática, por meio de um projeto de pesquisa-ação 
interdisciplinar. 

 
 
ANÁLISE DO PROJETO DE PEQUISA-AÇÃO INTERDICIPLINAR E DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 
 DO 6º PERÍODO (2500 caracteres) 
 
Analisar, refletir e escrever sobre as etapas da pesquisa vivencia no estágio do 6º período do curso de pedagogia descrevendo:  

• A observação realizada no PPP da escola 
• A análise das atividades desenvolvidas e resultados das situações inovadoras; 
• O desenvolvimento das ações pedagógicas na escola (o que deu certo e o que não deu certo ? 
• Houve participação dos educadores e comunidade na elaboração do PPP? 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS (1500 caracteres) 
 

• Explicitar a que conclusão que o grupo chegou sobre o trabalho desenvolvido em todas as etapas do estágio 
Investigação, elaboração e apresentação do projeto de Pesquisa-ação interdisciplinar;  

 
REFERENCIAIS BIBLIOGRÁFICOS (1000 caracteres) 
 
Listar os materiais bibliográficos consultados, conforme as normas da ABNT.(Fundamentos do trabalho acadêmico – 1º 
período) 


