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 CURSOS DISCIPLINA 

LICENCIATURA EM 

QUÍMICA 

Estágio Supervisionado III 

 

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

30 HORAS 2 aulas Módulo VIII 2018.1 

 

EMENTA 

           Aperfeiçoamento de habilidades de docência na terceira série do ensino médio, na disciplina de 

Química. Registro formal das atividades através de relatório. 

. 

 

OBJETIVOS 

GERAL:  

            Desenvolver atividades didático-pedagógicas em instituições de educação, buscando a 

interdisciplinaridade e a contextualização dos conhecimentos, favorecendo a inovação na experiência 

profissional docente. 

 

ESPECÍFICOS:  

1. Planejar a ação educativa em todas as etapas: Organização documental/ observação e ambientação na 

instituição de estágio/ elaboração de proposta e planos de aulas. 

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. 

   PROGRAMA 

 

1. Normas e regulamentos do estágio. 

2. Formulários de acompanhamento de cada etapa; 

3. Elaboração da proposta de estágio; 

4. Elaboração dos planos de ensino e de aula; 

5. Organização e acompanhamento das atividades; 

6. Elaboração do relatório final. 

 

 



 

 

 

 

 

 

PLANO DE CURSO 

 

2 

 

METODOLOGIA 

Orientação e acompanhamento das ações docentes do aluno estagiário, antes, durante e após o estágio. 

Antes do estágio: Orientação de todas as etapas de organização e planejamento do estágio. Durante o estágio:  

atendimento individual do aluno para orientações específicas e de elaboração do relatório. Após o estágio: 

Orientações gerais e individuais para elaboração do relatório final. 

  

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

- TV 

- Notebook 

- Textos: Regulamento de estágio, formulários, e artigos. 

 

 

 

INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A  avaliação do estagiário será em três fases: A primeira será baseada nas  atividades anteriores ao estágio: 

proposta e planos . A segunda será baseada no desenvolvimento do estágio:  acompanhamento do orientador e 

avaliação do professor titular da turma que deve acompanhar o estagiário em classe. A terceira fase será após 

conclusão do estágio por meio do relatório final. 

. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 GARCEZ . Edna Sheron da Costa (et all).  O Estágio Supervisionado em Química: possibilidades de 

vivência e responsabilidade com o exercício da docência. Disponível em: < 
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