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Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

0 0 100h  

Ementa  

Orientações básicas sobre o estágio supervisionado; fundamentação teórica sobre estágio 
supervisionado; estudo da realidade político-educacional no município e em escolas de ensino 
fundamental e médio; caracterização da Unidade Escolar receptora; levantamento de situações-
problema e prioridades a serem trabalhadas; registro formal de todo o processo (elaboração de 
relatório). 

 

Objetivos Específicos  

1. Identificar o espaço da escola, sua organização e as relações estabelecidas; 
2. Reconhecer a escola como um espaço de construção e apropriação do conhecimento; 
3. Caracterizar o contexto no qual a escola está inserida em seus os aspectos sociais, 

políticos e econômicos; 
4. Explorar os fundamentos teóricos do estágio supervisionado. 

 

Conteúdo Programático   

1. O papel do estágio na formação docente; 
2. Aspectos políticos, pedagógicos e administrativos da escola receptora do estágio; 
3. Situações-problema e prioridades a serem trabalhadas; 
4. Pesquisa como princípio educativo. 

 

 

  

http://lattes.cnpq.br/8311750111380865
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Metodologia  

Os conteúdos e debates da disciplina serão desenvolvidos em aulas dialogadas, conforme 
protocolos de segurança apontados para o retorno de aulas presenciais. Como se trata de uma 
disciplina com 100 horas de carga horária, de atividades laboratoriais, em sua maioria realizadas 
na escola, as aulas serão propostas e flexibilizadas dentro do horário determinado pelo 
departamento. 
 
Serão utilizadas metodologias ativas, que priorizam o protagonismo, a autonomia intelectual, a 
interação e o diálogo constante entre os participantes do grupo. Como principais estratégias 
propomos: 

 Observação: os(as) estagiários(as) deverão caracterizar a escola (quantitativa e 
qualitativamente), como também  iniciar aproximação com as atividades do(a) 
professor(a) de Ciências/Química. Após o reconhecimento e observação inicial da escola, 
esta etapa deverá ser realizada durante todo o estágio. 

 Reflexões teóricas: a partir da experiência do estágio, cada estagiário(a) deverá 
selecionar uma situação e problematizá-la. As questões suscitadas pela situação-
problema serão discutidas em Seminário conforme cronograma estabelecido no decorrer 
da disciplina. O Seminário constitui-se do relato da situação observada e das reflexões 
feitas pelo(a) o(a) estagiário(a) amparadas pela leitura de artigos e outros textos que 
tratem do tema identificado na situação relatada.  

*Os suportes criados, uso da voz e imagem não serão autorizados para outra finalidade fora da 

disciplina (Lei 9610/1998). 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem   

O processo avaliativo será realizado na perspectiva diagnóstica, formativa e somativa, 

considerando a participação individual e coletiva dos alunos nas atividades propostas, 

destacando-se: 

 

1.Participação e frequência nas aulas e nos debates/seminários/reflexões propostas: 

engajamento nas discussões realizadas nas aulas e atividades propostas;  frequência nas aulas 
teóricas (mínimo de 75%). 
2.Seminários/atividades: ao longo da disciplina os estudantes apresentarão as atividades 

propostas. Cada grupo ou estudante deve fazer uma breve apresentação do trabalho (seminários 
sobre temas relevantes e também relacionados com situações levantadas). Após, 
problematização e discussão a respeito dos trabalhos apresentados. 
3. Elaboração de textos/Relatório: As/Os estudantes elaboração textos reflexivos ao longo da 

disciplina e desenvolverão, ao final, um relatório contendo o registro de todas as atividades 
desenvolvidas no estágio.  

 

 

Bibliografia básica   

1.BIANCHI, A. C. M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. Orientação para estágio em 

licenciatura. São Paulo: Thomson, 2005. 
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2. BURIOLLA, M. A. F. O estágio supervisionado. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2009. 

3. FAZENDA, I. C. A. A prática de ensino e o estágio supervisionado. Campinas: Papirus, 

1991. 

4.PAQUAY, L. Formando professores profissionais. quais estratégias? Quais 

competências? 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

5. PIMENTA, S. G. & LIMA, M. S. L. Estágio e docência. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

6. CARVALHO, Anna M. Pessoa de; GIL-PÉREZ, Daniel. Formação de professores de 

ciências: tendências e inovações.10ª ed., São Paulo: Cortez, 2011.  

 

Bibliografia complementar   

1.PIMENTA, Selma G. O estágio na formação de professores: unidade, teoria e prática. 7a 

Edição. São Paulo: Cortez, 2006. 
2. AGUIAR JR., Orlando. A ação do professor em sala de aula: identificando desafios 
contemporâneos à prática docente. In: CUNHA, A.O. (org.) Convergências e tensões no 
campo da formação e do trabalho docente. Belo Horizonte. Autêntica. 2010.  
3. DEMO, P. Educar pela pesquisa. 2ª Ed. Campinas, São Paulo: Autores Associados, 1997. 
4.JARMENDIA, M. J.; UTUARI, S. Formação de professores e estágios supervisionados: 

fundamentos e ações. São Paulo: Terracota, 2009. 

5. DRIVER, Rosalind. Construindo o conhecimento científico na sala de aula. Revista Química 

Nova na Escola, n. 9 maio 1999, p. 31-40. 

 

  Bibliografia digital 

Ciência & Educação (C&E)   
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1516-7313&lng=pt&nrm=iso 
Pesquisa em Educação em Ciências (Ensaio) 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1983-2117 
Investigações em Ensino de Ciências (IENCI) 
https://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/index 
Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia (RBECT) 
https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect 
Caderno Brasileiro de Ensino de Física (CBEF) 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/index 
Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (RBPEC)  
https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec 
Revista Práxis (Práxis) 
http://revistas.unifoa.edu.br/index.php/praxis 
Revista de Educação em Ciência e Tecnologia (Alexandria) 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria 

Química Nova na Escola 

http://qnesc.sbq.org.br/ 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1516-7313&lng=pt&nrm=iso
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1983-2117
https://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/index
https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/index
https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec
http://revistas.unifoa.edu.br/index.php/praxis
https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria
http://qnesc.sbq.org.br/
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Cronograma 

Mês Atividades 

 

 

Abril/Maio 

 Apresentação do Plano de Ensino e da disciplina; 

 Orientações para o estágio: escolha da escola e contato com o/a 
professor/a; 

 Reflexões a partir da temática: Estágio e docência 

 Reflexões a partir da temática: O professor pesquisador 

 

 

 

 

 

Junho 

Observação: os(as) estagiários(as) deverão caracterizar a escola (quantitativa 

e qualitativamente), como também  iniciar aproximação com as atividades 
do(a) professor(a) de Ciências/Química. Após o reconhecimento e observação 
inicial da escola, esta etapa deverá ser realizada durante todo o estágio. 

Reflexões Teóricas: a partir da experiência do estágio, cada estagiário(a) 

deverá selecionar uma situação e problematizá-la. As questões suscitadas 
pela situação-problema serão discutidas em Seminário conforme cronograma 
estabelecido no decorrer da disciplina. 

 Reflexões a partir das temáticas: Documentos, espaços e relações 
interpessoais; 

 Atividades de reflexões teóricas de textos e discussão em aula. 

 

 

 

 

 

Julho 

Observação: os(as) estagiários(as) deverão caracterizar a escola (quantitativa 

e qualitativamente), como também  iniciar aproximação com as atividades 
do(a) professor(a) de Ciências/Química. Após o reconhecimento e observação 
inicial da escola, esta etapa deverá ser realizada durante todo o estágio. 

Reflexões Teóricas: a partir da experiência do estágio, cada estagiário(a) 

deverá selecionar uma situação e problematizá-la. As questões suscitadas 
pela situação-problema serão discutidas em Seminário conforme cronograma 
estabelecido no decorrer da disciplina. 

 Reflexões a partir das temáticas: Documentos, espaços e relações 
interpessoais; 

 Atividades de reflexões teóricas de textos e discussão em aula. 

Agosto Entrega do relatório final contendo o registro de todas as atividades 

desenvolvidas no estágio.  

 

 

Profa. Dra. Vivian Estevam Cornelio 

SIAPE: 2995750 


