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Objetivos Específicos (explicitar conceitos, habilidades, procedimentos e/ou 
competências definidos na Ementa. Os objetivos específicos irão oferecer elementos 
para a organização e/ou definição dos conteúdos programáticos) 
 
Proporcionar ao licenciando, a vivência de diferentes formas de atuação no contexto 
escolar visando favorecer ao seu desenvolvimento profissional, não só na dimensão 
da sala de aula, mas propiciar a inserção do aluno de licenciatura na escola (locus 
primeiro de sua atuação como professor); criar condições para uma inter-relação mais 
efetiva entre teoria e prática no processo formativo do licenciando; e estimular a 
reflexão sobre o contexto escolar a partir de pesquisa sistemática. 
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Data de Aprovação (Art. nº 91): 07/04/2017 
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Qualificação/link para o Currículo Lattes: 
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Código: 

Pré-requisito: Carga Horária 

Semestral: 

    

  Créditos: 

Distribuição da Carga Horária Semestral 

Teoria       Exercício Laboratório 

 60         150             0   

Ementa: 

 

 

Propiciar ao professor em formação o contato com experiências, práticas e 
conhecimentos de natureza profissional relativos às diversas dimensões da dinâmica 
escolar. Inserção do aluno na realidade do sistema educacional, por meio de vivência da 
situação de docência no Ensino Fundamental. Desenvolvimento de atividades de caráter 
teórico-prático para o ensino de Ciências, compostas de: (a) aulas presenciais na 
Universidade, visando troca de experiências, reflexões, análises e produções escritas e 
(b) estágio de docência em escolas ou outros espaços educativos, visando à 
observação, interação com a comunidade escolar, elaboração de planejamentos 
pedagógicos, docência, avaliações e ações extracurriculares. O estágio supervisionado 
é orientado por um professor da Universidade. 
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Conteúdo Programático (indicar as unidades e/ou tópicos de conteúdos organizados para 

colocar em prática os conceitos, habilidades e/ou competências definidos na ementa e 

melhor explicitados nos objetivos específicos) 

 
1. Estágio: Diferentes concepções  

1.1 A prática como imitação de modelos 
1.2 A prática como instrumentalização técnica 
1.3 O que entendemos por teoria e prática 
1.4 Estágio: aproximação da realidade e atividade teórica 
1.5 O estágio como pesquisa e a pesquisa no estágio 

 
2. Estágio e construção da identidade profissional docente 

2.1 Contribuições à construção da identidade docente: Estudos e pesquisas 
2.2 O estágio e a prática de ensino de Ciências e Biologia 
2.3 Tendências investigativas no estágio e nas práticas de ensino 

 
3. Considerações sobre a legislação de estágio no Brasil 
 
4. O estágio como oportunidade de reflexão da prática docente 

4.1 O estágio como possibilidade de formação contínua 
  
5. O estágio em forma de projetos 

5.1 A importância do diagnóstico no estágio com projetos 
5.2 Por que utilizar a metodologia de projetos nos estágios 
5.3 Projeto de pesquisa no estágio 
5.4 Avaliando projetos de estágio 

 

Metodologia (explicitar a forma de desenvolvimento da disciplina, os recursos utilizados) 
 
O conteúdo será trabalhado em aulas expositivas dialogadas com reflexões sobre temas 
pertinentes à formação do professor. Serão realizadas discussões sobre artigos sobr o ensino 
de Ciências e Estágio Supervisionado. Os licenciandos irão realizar exercícios como 
elaboração do plano de trabalho de estágio; projeto de pesquisa no estágio; três planos de aula 

e o relatório de estágio. 
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Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem (indicar a concepção de avaliação 

adotada, os instrumentos a serem utilizados, as formas de avaliar, os critérios de correção, os 

pesos conferidos a cada instrumento) 

 
Seguirá as normas regimentais de 75% de frequência e: 

 
a) Elaboração do plano de trabalho de estágio 1,0 ponto; 
b) Elaboração e apresentação de projeto de pesquisa no estágio 2,0 ponto; 
c) Elaboração e apresentação de três planos de aula 3,0 pontos; 

d) Elaboração e apresentação de relatório de estágio 4,0 pontos. 
 
O aluno que não obtiver média 7 prestará prova final (valor:10 pontos), com todo o conteúdo do 
curso. O valor da prova será somado com a média obtida anteriormente à prova final e dividido 
por 2. O valor para aprovação será de, no mínimo, 5 pontos. 
 
 
Bibliografia básica (indicar um mínimo de três obras disponíveis na biblioteca e que deem 

conta de todo o conteúdo programático a ser desenvolvido) 

 
PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e docência. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2004. 296p. 
 
DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de Ciências: fundamentos 
e métodos. 1ª ed. São Paulo: Cortez, 2003. 366p. 
 
GEBRAS, R. A. Prática de Ensino e Estágio Supervisionado na Formação de Professores. 
1ª ed. Editora Avercamp, 2006. 128p. 
 

 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=215354&nautor=68810&refino=1&sid=01782331010928655732502832&k5=E38FBFD&uid=
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Bibliografia complementar (indicar um mínimo de cinco obras disponíveis na biblioteca e 
que deem conta de complementar e oferecer oportunidades de aprofundamento de todo o 
conteúdo programático a ser desenvolvido) 
 

CAMPOS, Maria Cristina da Cunha; NIGRO, Rogério G. Didática de ciências: o ensino-
aprendizagem como investigação. São Paulo. Editora FTD, 1999. 190 p. 
 
CARVALHO, Anna Maria Pessoa de (org.). Ensino de Ciências: Unindo a Pesquisa e a 
Prática. São Paulo, SP. Cengage Learning, 2012. 154 p.  
 

CHASSOT, Áttico Inácio. Alfabetização científica: questões e desafios para a educação. 5ª 
ed. Ijuí, RS. Ed. UNIJUÍ, 2011. 368 p. 
 
CRESTANA, Silvério. Educação para a ciência: curso para treinamento em centros e 
museus de ciência. Silvério Crestana (coord.) São Paulo. Editora Livraria da Física 2001. 676 
p. 
 
ESPÍRITO SANTO. Secretaria de Educação Ensino Fundamental Anos Finais: Área Ciências 
da Natureza. Vitória SEDU 2009. 104 p. Currículo Básico Escola Estadual; v. 01 
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Cronograma (Inserir a distribuição dos conteúdos programáticos a serem desenvolvidos 
nas aulas) 

 
Semana Data Assunto 

1 28/03 
 

Apresentação da disciplina 

2 04/04 Planejamento do estágio/Formação de grupos de trabalho 

3 11/04 Estágio: Diferentes concepções 

4 18/04 O estágio em forma de projetos 
 

5 25/04 
 

Plano de trabalho 
Socialização e reflexão das atividades planejadas 

6 02/05 Estágio e construção da identidade profissional docente 
 

7 09/05 Considerações sobre a legislação de estágio no Brasil 

8 16/05 O estágio como oportunidade de reflexão da prática docente 

9 23/05 Projeto de pesquisa 
Socialização e reflexão das atividades planejadas/realizadas 

10 30/05 Observação, registro e reflexão da prática educativa da escola/ 
Realização de atividades planejadas 

11 06/06 Observação, registro e reflexão da prática educativa da escola/ 
Realização de atividades planejadas 

12 13/06 Reflexão através de troca de experiências a partir dos registros das 
práticas observadas / Socialização das ações realizadas 

13 20/06 Planos de aula (três planos) 
Socialização e reflexão das atividades planejadas/realizadas 

14 27/06 Observação e reflexão da prática educativa da escola/ Realização 
de aulas/ações planejadas/ Registros da prática de ensino 

15 04/07 Observação e reflexão da prática educativa da escola/ Realização 
de aulas/ações planejadas/ Registros da prática de ensino 

16 11/07 
 

Observação e reflexão da prática educativa da escola/ Realização 
de aulas/ações planejadas/ Registros da prática de ensino 

17 18/07 Relatório de estágio 

18 25/07 
31/07 

 
Encerramento do período letivo 2017/1 

19 01/08 Prova final 

 


