
 

 

FICHA ADICIONAL – Prof.ª Sonia Maria Chaves Haracemiv 
 
 

 

Disciplina: Prática de Ensino e Estágio Supervisionado de Química II   Código: EM 389 

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 e 
formação 
docente 

Em tempo síncrono 
-Acolhimento. 
-Apresentação dos estudantes. 
-Apresentação do cronograma de atividades. 
-Explicação da forma avaliativa. 
 
Em tempo assíncrono 
- Leitura do texto: CORTE, A. C. D.; LEMKE, C. K. O 
estágio supervisionado e sua importância para a 
formação docente frente aos novos desafios de 
ensinar. In: EDUCERE. XII CONGRESSO NACIONAL 
DE EDUCAÇÃO. Curitiba, 2015. Anais... Curitiba: 
PUCPRess - Editora Universitária Champagnat, 2015. 
p. 31001-31010. Disponível em: < 
https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/22340_11

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

8h às 9h30’ 
1h30’ 

 
2h30’ - 



 

 

115.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2020. 
 
-Leitura e análise do texto: FREITAS, L. S.; PACÍFICO, 
J. M. Formação docente e os saberes necessários à 
prática pedagógica. EDUCA – Revista Multidisciplinar 
em Educação, Rondônia, v. 2, n. 4, p. 1-17, 2015. 
Disponível em: 
<http://www.periodicos.unir.br/index.php/EDUCA/article
/view/1620/1481>. Acesso em: 28 jun. 2020. 
 
-Produção de um mapa mental sobre o texto: O 
estágio supervisionado e sua importância para a 
formação docente frente aos novos desafios de 
ensinar e postagem no AVA-UFPR. 
 
- Produção de um paper sobre o texto: Formação 
docente e os saberes necessários à prática 
pedagógica 

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

03/08  
-Concepção de 
estágio e 
formação 
docente 
 
-A relevância da 
pesquisa 
educacional na 
formação de 
professores. 

Em tempo síncrono:   

- Discussão sobre as produções: mapa mental e paper 
 

Em tempo assíncrono: 

-Leitura e estudo do texto: GALIAZZI, Maria do Carmo; 
MORAES, Roque; RAMOS, Ramos. Educar pela 
pesquisa: as resistências sinalizando o processo de 
profissionalização de professores. Educar, Curitiba, n. 
21, p. 227-241. 2003. Editora UFPR. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/er/n21/n21a15.pdf. Acesso 
em: 28 jun. 2020. 
   
-Elaborar uma apresentação em Power Point sobre os 
tópicos do texto (atividade em grupos): 
a) As teorias pedagógicas e o educar pela pesquisa; 
b) As resistências em aula com pesquisa; 
c) Inércia tradicional; 
d) Restrição ao diálogo; 
e) Teorias sobre ensino, aprendizagem e avaliação; 
f) À guisa de síntese. 
-Postagem da apresentação na plataforma Moodle. 

-Postagem do mapa mental no Moodle.  

8h às 9h30’ 
1h30’ 

 
2h30’ 4h 



 

 

10/08 -A relevância da 
pesquisa 
educacional na 
formação de 
professores. 
 
-Análise de 
videoaulas de 
Química 
 
 
 

Em tempo síncrono:  
- Apresentação dos grupos sobre o texto: Educar pela 
pesquisa: as resistências sinalizando o processo de 
profissionalização de professores.   
 
Em tempo assíncrono 
- Analisar, pelo menos, duas videoaulas de Química, 
propostas pelo Governo do Estado do Paraná, 
mediante a pandemia. (atividade em grupos). 
 
-Elabore uma ficha de análise. Nesta ficha deve 
constar a análise dos seguintes itens: 
a) Turma 
b) Nome do professor 
c) Conteúdo 
d) Contextualização 
e) Estratégia de ensino utilizada 
f) Interação 
g) O que você mudaria na aula 
g) Comentários gerais da aula 
 
-Postar a ficha de avaliação no Moodle. 

 

8h às 9h30’ 
1h30’ 

 
2h30’ 4h 

17/08 -Análise de 
videoaulas de 
Química 
 
-Elaboração de 
planos de aula 

Em tempo síncrono: 
-Discussão sobre as análises das videoaulas. 
 
Em tempo assíncrono: 
-Escrever um parecer comparativo das duas 
videoaulas analisadas apontando, principalmente, os 
recursos didáticos utilizados pelo professor(a).  
 
-Postagem do parecer comparativo no Moodle. 
  
-Elaborar dois planos de aulas: em um deles você 
deverá utilizar o método experimental investigativo e 
no outro uma tecnologia digital para o ensino de 
Química e em turmas do Ensino Médio (usar o modelo 
que se encontra no AVA da UFPR). 
 
-Postar os planos de aulas no Moodle. 
 
- Em duplas: escolher um dos planos de aula que 
vocês elaboraram anteriormente e se preparar para 

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

8h às 9h30’ 
1h30’ 

 
2h30’ 4h 



 

 

ministrar no próximo encontro, em modo remoto. 
 

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

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 
 

 
 


