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 CURSOS DISCIPLINA 

LICENCIATURA EM 

QUÍMICA 
Estágio Supervisionado I 

 

C.H. C.H. SEMANAL SÉRIE ANO/EXERCÍCIO 

30 HORAS 2 aulas VI 2018.1 

 

EMENTA 

           Aperfeiçoamento de habilidades de docência no nono ano do ensino fundamental ou na primeira série 

do ensino médio, na disciplina de Química. Registro formal das atividades através de relatório. 

 

 

OBJETIVOS 

GERAL:  

Orientação do aluno estagiário oportunizando a realização de  uma experiência docente buscando sempre a 

interdisciplinaridade e a contextualização dos conhecimentos a serem ensinados, para o desenvolvimento de 

uma prática pedagógica criativa e atual, favorecendo a formação da competência profissional.  

ESPECÍFICOS:  

1. Planejar a ação educativa em todas as etapas.  

2. Exercitar as técnicas e estratégias de ensino, adequando-as ao trabalho proposto.  

3. Promover a integração teoria  X  prática, nas ações pedagógicas. 

4. Favorecer a interdisciplinaridade dos conhecimentos a serem ensinados. 

5. Elaborar relatório final do estágio. 

 

    

1. Apresentação das normas e regulamentos do estágio. 

2. Organização dos formulários de acompanhamento de cada etapa; 

3. Elaboração da proposta de estágio; 

4. Elaboração dos planos de ensino e de aula; 

5. Organização das atividades; 

6. Acompanhamento do aluno; 

7. Visita ao local de estágio para avaliação da ação docente; 

8. Elaboração do relatório final 
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METODOLOGIA 

Aulas expositivas e dialogadas com uso de recursos tecnológicos para embasamento teórico dos assuntos. 

Leitura de textos para discussões e debates. Análise de filme. Organização e apresentação de seminário em 

grupo.  Pesquisa sobre a realidade local envolvendo a Educação inclusiva. 
 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

- TV 

- Notebook 

- Textos 

 

 

 

INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação final do estagiário será expressa baseando-se em todas as atividades desenvolvidas pelo estagiário, 

relatório final do estágio, ficha de acompanhamento da visita na instituição pelo orientador e avaliação do 

professor titular da turma que deve acompanhar o estagiário em classe. 

. 
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