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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; Favorecer a formação do 
profissional reflexivo, desenvolvendo características importantes para dar suporte ao professor-
pesquisador de sua própria 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. Elaboração de uma sequência didática 
2. Regência 
3. Socialização das experiências e avaliação 
4. Elaboração e execução de um projeto de investigação sobre a própria prática 
 

 

 

OBJETIVOS 

EMENTA 

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 



1. Elaboração de uma sequência didática: princípios para a organização e seleção de conteúdos, e 
de outros elementos estruturantes do currículo e do planejamento de ensino. Elaboração de proposta 
fundamentada conceitual e metodologicamente; 
2. Regência: execução da sequência didática (plano de atividades) com alunos do Ensino Médio. 
3. Socialização das experiências: reflexão, discussão e análise do potencial pedagógico das 
atividades planejadas para a construção de conceitos. 
4. Elaboração e execução de um projeto de investigação sobre a própria prática: a partir dos 
referenciais teóricos estudados, investigar um problema real. 
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