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Estágio Supervisionado I   

 

 

Geral: Propiciar ao estagiário a vivência de situações reais (observação, participação e pesquisa) nas 
quais ele possa, com base no conhecimento teórico desenvolvido nas diferentes disciplinas do curso de 
Licenciatura em Química, buscar a unidade teoria e prática na realidade escolar e reconhecer o seu 
papel enquanto educador e agente de transformação social. 

Específico: Vivenciar as ações pedagógicas, relacionando-as com os princípios teóricos e 
metodológicos discutidos nas disciplinas de Projeto Integrado de Prática Educativa, Instrumentação 
para o Ensino de Química e Metodologia para o Ensino de Química; refletir sobre a prática, sistematizar 
a reflexão elaborando relatório das atividades observadas e desenvolvidas e socializar o conhecimento 
advindo das experiências, favorecendo a formação do profissional reflexivo. 

 

 

 

1. Orientações básicas sobre a disciplina Estágio Supervisionado II. 
2. Levantamento de situações-problemas e prioridades a serem trabalhadas  
3. Atividades de planejamento de aulas teóricas e práticas em Química. 
4. Atividades de planejamento e aplicação de mini-cursos no espaço escolar. 
5. Registro formal de todo o processo (elaboração do relatório). 
 

 

 

1. Análise de problemas cotidianos e busca de alternativas de solução; 

OBJETIVOS 

EMENTA 

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 



2. Participação nas atividades planejadas pelas escolas de Educação Básica ou em outros ambientes 
educativos; 
3. Desenvolvimento de material didático e de novas metodologias de ensino de Química. 
4. Planejamento e desenvolvimento de oficinas e mini-cursos para professores e alunos da Educação 
Básica; 
5. Planejamento de aulas teóricas e práticas; 
6. Análise dos conteúdos de Química no Ensino Médio em livros didáticos e para-didáticos; 
7. Apresentação de seminários e pesquisas, dentre outras atividades que lhes oportunizem a mediação 
didática dos conhecimentos aprendidos para situações escolares. 
8. Elaboração de relatório das atividades realizadas na escola trazendo a descrição das experiências e 
atividades desenvolvidas, também uma reflexão, fundamentada teoricamente, dessas experiências e 
atividades. 
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