
 

 

FICHA ADICIONAL – Prof.ª Liane Maria Vargas Barboza 
 

 

Disciplina: Prática de Ensino e Estágio Supervisionado de Química I   Código: EM 326 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 

Número de turmas: 1 Número de vagas para cada turma: 15 

CRONOGRAMA DETALHADO DE EXECUÇÃO  

Data de início da disciplina: 27 de julho de 2020. 

Data de finalização da disciplina: 21 de setembro de 2020.  

Carga horária: 12h + 20h + 28h = 60h 

DATAS CONTEÚDOS 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E ESTRATÉGIAS DE 

ENSINO 

RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

EMPREGADOS 

CARGA 

HORÁRIA 

REMOTA 

Tempo 

síncrono 

CARGA 

HORÁRIA  

Tempo 

assíncrono 

CARGA  

HORÁRIA DE 

ESTUDOS 

COMPLEMEN-

TARES 

Tempo  

assíncrono 

27/07 -Acolhimento, 
apresentação 
dos alunos e 
cronograma. 
 
- Concepção de 
Estágio: estágio 
enquanto 
práxis. 
 

-Formação de 
professores de 
Química. 
 

Em tempo síncrono 
-Acolhimento. 
-Apresentação dos estudantes. 
-Apresentação do cronograma de atividades. 
-Explicação da forma avaliativa. 
-Explicação da atividade da apresentação para o 
próximo encontro, mediante leitura do texto: Formação 
de professores de Química: concepções e proposições. 
 
Em tempo assíncrono 
-  Leitura e elaboração da apresentação em grupo do 
texto. GAUCHE, R. et. al.  Formação de professores de 
Química: concepções e proposições. Química Nova 
na Escola, São Paulo, n. 27, nov. 2008.  Disponível 
em: <http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc27/05-ibero-
4.pdf>. Acesso em: 03 fev. 2018. 

Computador 
 
Celular 
 
WhatsApp 
 
YouTube 
 
E-mail 
 
Ambiente Virtual 
Moodle - UFPR 
 
CmapTools 
 
Issue 

8h às 9h30’ 
1h30’ 

 
2h30’ - 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc27/05-ibero-4.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc27/05-ibero-4.pdf


 

 

 
-Postagem da apresentação no Moodle. 

 
Power Point 
 
Webquest 
 
Padlet 
 
Sites 
 
Banco de imagens 
free – Pixabay 
 
Simulações 
 
Microsoft Teams 
 
Infogram 
 
Live 
 
Podcast 
 
 
 

03/08 Concepção de 
Estágio: estágio 
enquanto 
práxis; 
Formação de 
professores de 
Química 

Em tempo síncrono:   

-Discussão do texto (1): GAUCHE, R. et. al.  Formação 

de professores de Química: concepções e proposições. 

  

Em tempo assíncrono:  
-Leitura do texto (2º) e REITAS, L. S.; PACÍFICO, J. M. 
Formação docente e os saberes necessários à prática 
pedagógica. EDUCA – Revista Multidisciplinar em 
Educação, Rondonia, v. 2, n. 4, p. 1-17, 2015. 
Disponível em: 
<http://www.periodicos.unir.br/index.php/EDUCA/article
/view/1620/1481>. Acesso em: 03 fev. 2020. 
 
- Produção de um mapa conceitual sobre o texto: 
Formação docente e os saberes necessários à prática 
pedagógica. 
 
- Pesquisa em um relatório de estágio: a identificação 
do contexto da realidade escolar, os fatores 
determinantes no processo educativo, tais como: o 
contexto socioeconômico, política educacional, 
administração escolar e fatores específicos do 
processo de ensino-aprendizagem de Química. 
 
- Elaborar um quadro, mediante análise do relatório 
proposto, contendo os seguintes itens: o contexto 
socioeconômico, política educacional, administração 
escolar e fatores específicos do processo de ensino-
aprendizagem de Química. 
 
-Postagem do mapa conceitual e do quadro elaborado, 
mediante análise do relatório, no Moodle.  

8h às 9h30’ 
1h30’ 

 
2h30’ 4h 

10/08 Formação de 
professores de 
Química e 
Saberes 
necessários à 
prática docente 
 

Em tempo síncrono:  
-Apresentação dos mapas conceituais e discussão do 
texto (2) - FREITAS, L. S.; PACÍFICO, J. M. Formação 
docente e os saberes necessários à prática 
pedagógica. 
 

8h às 9h30’ 
1h30’ 

 
2h30’ 4h 

http://www.periodicos.unir.br/index.php/EDUCA/article/view/1620/1481
http://www.periodicos.unir.br/index.php/EDUCA/article/view/1620/1481


 

 

 
 
 
 
 

-Formação de grupos para desenvolvimento da 
atividade proposta em tempo assíncrono. Com base no 
texto, argumente sobre os seguintes questionamentos: 
a) Estarão os professores de Química apresentando 
ações reflexivas no cotidiano de suas práticas 
docentes? Como tais professores se expressam 
discursivamente em relação à formação e atuações 
prático-reflexivas? 
 
 
Em tempo assíncrono 
- Leitura do texto (3): SOUZA, A. N.; SILVA, S. A. da.; 
SILVA, R. M. A. Ações reflexivas na prática de ensino 
de Química. Revista Ensaio, Belo Horizonte, v. 15, n. 
1, p. 175-191, jan-abr. 2013. Disponível em: < 
cielo.br/pdf/epec/v15n1/1983-2117-epec-15-01-
00175.pdf>. Acesso em: 04. fev. 2020.  
 

-Argumentação escrita dos seguintes questionamentos: 
a) Estarão os professores de Química apresentando 
ações reflexivas no cotidiano de suas práticas 
docentes? Como tais professores se expressam 
discursivamente em relação à formação e atuações 
prático-reflexivas? 
 
-Elaboração, no Moodle, de uma Wiki sobre a prática 
de ensino. 

 

-Postagem do texto argumentativo na plataforma 
Moodle. 

 

17/08 -Laboratório de 
Ensino e 
Aprendizagem 
 

Em tempo síncrono:  
-Oficinas Pedagógicas 
O planejamento da aula 
Metodologias de ensino 
Em tempo assíncrono: 
Pesquisa em artigos científicos de alternativas didático-
metodológicas a partir de experiências pedagógicas, 
evidenciando a atuação docente no Ensino Médio. 
-Preparação para ministrar a aula. 

8h às 9h30’ 
1h30’ 

 
2h30’ 4h 



 

 

24/08 -Laboratório de 
Ensino e 
Aprendizagem 
 

Em tempo síncrono:  
-Oficinas Pedagógicas 
 
Em tempo assíncrono: 
-Preparação para ministrar a aula. 

8h às 9h30’ 
1h30’ 

 
2h30’ 4h 

31/08 -Laboratório de 
Ensino e 
Aprendizagem 
 

Em tempo síncrono:  
-Oficinas Pedagógicas 
 
Em tempo assíncrono: 
-Preparação para ministrar a aula. 

8h às 9h30’ 
1h30’ 

 
2h30’ 4h 

14/09 -Laboratório de 
Ensino e 
Aprendizagem 
 

Em tempo síncrono:  
-Oficinas Pedagógicas 
 
Em tempo assíncrono: 
-Preparação para ministrar a aula. 
 

8h às 9h30’ 
1h30’ 

 
2h30’ 4h 

21/09 -Laboratório de 
Ensino e 
Aprendizagem 

Em tempo síncrono:  
-Oficinas Pedagógicas 
 
Em tempo assíncrono: 
-Preparação para ministrar a aula. 

8h às 9h30’ 
1h30’ 

 
2h30’ 4h 

 
12h 20h 28h 

 


