
 
 

 

 

 

PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA 

PERÍODO ESPECIAL 2020-2 

Dados da Disciplina 

Disciplina: Prática de Docência em Química II Código: EM-161 

Pré-requisitos:  
EM-160 

No de vagas: 15 Carga horária semanal: 6h 

Carga horária total: 90h 

Data de início: 09/12/2020 Data de término: 01/02/2021 

Dias e horários das atividades remotas síncronas (se houver): 
Segundas-feiras, das 19h às 20h30 

Meios de interação entre docente e discentes: UFPR-Virtual, Jitsi Meet, WhatsApp, E-mail.  
 

Docente: Neusa Nogueira Fialho E-mail: neusa_nf@yahoo.com.br  

 
Ementa 

 
Estágio na Escola de Ensino Médio como espaço de Formação Inicial do professor de Química; A pesquisa educacional na formação de professores; Ações relativas ao 
planejamento, docência e avaliação do processo pedagógico em diferentes modalidades. 
 

 
Objetivos 

Objetivo geral: 
 
O licenciando deverá vivenciar situações de docência para o Ensino Médio utilizando objetos digitais de aprendizagem, em modo remoto.  
 
Objetivos específicos:  
 

• Identificar as diferentes concepções de práticas docentes como espaço de formação inicial;  

• Expressar a relevância da pesquisa educacional na formação de professores;  

• Analisar e discutir alternativas didático-metodológicas a partir de experiências pedagógicas publicadas em artigos científicos, evidenciando a atuação docente no 
Ensino Médio;  

• Analisar videoaulas de Química propostas pelo Governo do Estado do Paraná quanto ao conteúdo e estratégias de ensino utilizadas;  

• Elaborar planos de aula utilizando estratégias de ensino inovadoras;  

• Ministrar aulas de Química, para o Ensino Médio usando objetos digitais de aprendizagem (ODA), em modo remoto. 

 

Ministério da Educação  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Setor de Educação 

Departamento de Teoria e Prática de Ensino  
Coordenação do Curso de Química 
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Cronograma detalhado de execução das atividades 

DATAS CONTEÚDOS 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E ESTRATÉGIAS 
DE ENSINO 

RECURSOS 
TECNOLÓGICOS 
EMPREGADOS 

CARGA HORÁRIA 
REMOTA (DIA DA 

AULA) 

 
 

Tempo síncrono 

CARGA 
HORÁRIA DE 
PESQUISA E 
PRODUÇÃO 

(DIA DA AULA) 

 
Tempo 

assíncrono 

CARGA 

HORÁRIA DE 
ESTUDOS 

COMPLEMENTARES 
(DISTRUÍDA PELA 

SEMANA) 
 

Tempo assíncrono 

09/11/20 

-Acolhimento, 
apresentação 
dos alunos e 
cronograma. 
 
 

Em tempo síncrono: 
 
-Acolhimento. 
-Apresentação dos estudantes. 
-Apresentação do cronograma de atividades. 
-Explicação da forma avaliativa. 
- Ambientação (UFPR-Virtual). 

Computador 
 
Celular 
 
WhatsApp 
 
YouTube 
 
E-mail 
 
Ambiente Virtual 
Moodle - UFPR 
 
CmapTools 
 
Issue 
 
Power Point 
 
Webquest 
 
Padlet 
 
Sites 
 
Banco de 
imagens free – 
Pixabay 
 
Simulações 
 
Microsoft Teams 
 
Infogram 

19h às 20h30’ 
1h30’ 

 

----- 

------ 

10/11/20 

-Concepção de 
estágio e 
formação 
docente 

Em tempo assíncrono: 
  
-Leitura do texto 1: 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_
11115.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2020. 
 
-Fichamento do texto 1. 
 

----- 

2h 

2h 

16/11/20 

 
-Concepção de 
estágio e 
formação 
docente. 
 

 
Em tempo síncrono: 
 
-Discussão do texto: O estágio supervisionado e sua 
importância para a formação docente frente aos 
novos desafios de ensinar. 
 
 

19h às 20h30’ 
1h30’ 

 

2h30’ 

4h 

17/11/20 

-Concepção de 
estágio e 
formação 
docente. 

Em tempo assíncrono:  
 
-Leitura e análise do texto 2: FREITAS, L. S.; 
PACÍFICO, J. M. Formação docente e os saberes 

----- 

2h 

2h 



 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/artic
le/view/1620/1481>. Acesso em: 28 jun. 2020. 
 
-Produção de um mapa mental sobre o texto 2 e 
postagem no AVA-UFPR. 
 
-Produção de um plano de aula. 
 

 
Live 
 
Podcast 

23/11/20 

-Concepção de 
estágio e 
formação 
docente. 
 
 
 
 
 
 

Em tempo síncrono: 
 
- Apresentação dos mapas mentais e discussão 
sobre o texto: Formação docente e os saberes 
necessários à prática pedagógica. 
 
 
 

19h às 20h30’ 
1h30’ 

 

2h30’ 

4h 

24/11/20 

-A relevância da 
pesquisa 
educacional na 
formação de 
professores. 

Em tempo assíncrono:  
 

- Leitura e estudo dos textos 3 e 4:  

3. GALIAZZI, Maria do Carmo; MORAES, Roque; 
RAMOS, Ramos. Educação pela pesquisa como 
modo, tempo e espaço de qualificação da formação 
de professores de ciências. Disponível em: 
<https://www.scielo.br/pdf/ciedu/v8n2/08.pdf>. 
Acesso em: 15 out. 2020. 

 
4. 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. 
   
-Elaboração e postagem de 5 pontos para discussão 
em sala de aula. 
 

----- 

2h 

2h 



-Elaboração de atividade para o Ensino Médio, com 
foco no educar pela pesquisa. 
 

30/11/20 

-A relevância da 
pesquisa 
educacional na 
formação de 
professores. 

Em tempo síncrono: 
 
-Apresentação dos grupos sobre os cinco pontos 
apontados referentes aos textos 1 e 2. 
 
-Explicação sobre o PAPER. (Trabalho final). 
 

19h às 20h30’ 
1h30’ 

 

2h30’ 

3h 

01/12/20 

-Análise e 
discussão de 
alternativas 
didático-
metodológicas 
para o ensino 
de Química 

Em tempo assíncrono:  
 
- Pesquisar estratégias didáticas diferenciadas, com 
uso de tecnologias, para serem utilizadas no ensino 
de Química. 
 
- Escolher uma estratégia de ensino para explicar e 
apresentar em modo remoto. Pode usar qualquer 
recurso para apresentar para a turma. 
 
-Postar a apresentação no AVA-UFPR.   
 
-Elaborar plano de aula 2. 
 
-Início da produção do PAPER. 

----- 

2h 

2h 

07/12/20 

-Análise e 
discussão de 
alternativas 
didático-
metodológicas 
para o ensino 
de Química. 

Em tempo síncrono: 
 
-Apresentação das estratégias e discussão. 

19h às 20h30’ 
1h30’ 

 

2h30’ 

3h 

08/12/20 

-Análise de 
videoaulas de 
Química 
propostas pelo 
Governo do 
Estado do 
Paraná. 
 
-Análise de 
Videoaulas de 
Química. 

Em tempo assíncrono: 
  
- Analisar e postar a análise de duas videoaulas de 
Química, propostas pelo Governo do Estado do 
Paraná, mediante a pandemia. (atividade em 
grupos). 
 
-Produção do PAPER. 

----- 

2h 

2h 



14/12/20 

-Análise de 
videoaulas de 
Química 
propostas pelo 
Governo do 
Estado do 
Paraná. 

Em tempo síncrono: 
 
-Apresentação da análise de uma videoaula 
analisada. 

19h às 20h30’ 
1h30’ 

 

2h30’ 

3h 

15/12/20 
-Plano de aula e 
produção do 
Paper 

Em tempo assíncrono:  
 
-Elaboração do plano de aula 3. 
 
-Produção do PAPER. 

----- 

2h 

2h 

18/01/21 

-Laboratório de 
Ensino e 
Aprendizagem 
 

Em tempo síncrono:  
 
-Apresentação de um dos planos de aula. 
-Divisão das duplas para docência remota. 
 
Em tempo assíncrono: 
-Preparação para ministrar a aula. 
 
-Produção do PAPER. 

19h às 20h30’ 
1h30’ 

 

2h30’ 

3h 

19/01/21 

-Laboratório de 
Ensino e 
Aprendizagem 
 

Em tempo síncrono: 
  
-Oficinas Pedagógicas (duplas 1 e 2). 
 
Em tempo assíncrono: 
 
-Preparação para ministrar a aula. 
 
-Produção do PAPER. 

19h às 20h30’ 
1h30’ 

 

2h 

2h 

25/01/21 

-Laboratório de 
Ensino e 
Aprendizagem 
 

Em tempo síncrono: 
  
-Oficinas Pedagógicas (duplas 3 e 4). 
 
Em tempo assíncrono: 
 
-Preparação para ministrar a aula. 
 
-Produção do PAPER. 

19h às 20h30’ 
1h30’ 

 

2h30’ 

2h 

26/01/21 

-Laboratório de 
Ensino e 
Aprendizagem 
 

Em tempo síncrono:  
 
-Oficinas Pedagógicas (duplas 5 e 6). 
 
Em tempo assíncrono: 
 

19h às 20h30’ 
1h30’ 

 

2h 

1h 



-Preparação para ministrar a aula. 
 
-Produção do PAPER. 

01/02/21 

-Laboratório de 
Ensino e 
Aprendizagem 
 

Em tempo síncrono:  
 
-Oficinas Pedagógicas (dupla 7). 
 
Em tempo assíncrono: 
 
-Preparação para ministrar a aula. 
 
-Postagem do PAPER. 

19h às 20h30’ 
1h30’ 

 

2h30” 

30’ 

 16h30’ 36h 37h30’ 

 

 

Procedimentos didáticos 

A disciplina será desenvolvida mediante tempos síncronos (com atividades interativas – aulas) e assíncronos (com atividades remotas) quando serão apresentados os 
conteúdos curriculares teóricos e práticos por meio de atividades desenvolvidas em ambientes virtuais.  
 
O sistema de comunicação será composto por: ambiente UFPR-Virtual, plataforma Jitsi Meet, grupos no WhatsApp, e-mails e outros recursos tecnológicos que forem 
necessários no desenvolver da disciplina.  
 
Serão utilizados os seguintes recursos: cronograma das atividades docentes, notebook, artigos científicos, livros didáticos de Química do Ensino Médio, e-book, softwares, 
vídeos, aplicativos.    
 
 
 

 

Formas e critérios de avaliação 

O sistema avaliativo será desenvolvido pela participação ativa dos estudantes na discussão dos artigos científicos, pela análise de videoaulas propostas pelo Governo do 
Estado do Paraná, pelo planejamento e elaboração de atividades didático-pedagógicas para o Ensino Médio, pelo desenvolvimento de atividades docentes em tempo 
síncrono (tempo de interação virtual) e pela postagem das atividades na plataforma Moodle. 
 
A avaliação será formativa, cumulativa e processual. 
 
 
 

 



Bibliografia básica e bibliografia complementar 

 
Bibliografia básica  
 
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_11115.pdf>. Acesso em: 14 out. 2020.  
 
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:  
<https://www.periodicos.unir.br/index.php/EDUCA/article/view/1620>. Acesso em: 28 jun. 2020.  
 
GALIAZZI, M. do C.; MORAES, R.; RAMOS, R. Educação pela pesquisa como modo, tempo e espaço de qualificação da formação de professores de ciências. 
Disponível em:  
<https://www.scielo.br/pdf/ciedu/v8n2/08.pdf>. Acesso em: 15 out. 2020. 
 
GALIAZZI, M. do C.; MORAES, R.; RAMOS, R. 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.  
 
Bibliografia complementar  
 
BRAGA, A. P. M.; VERASSANI, B. F. de A.; TEIXEIRA JÚNIOR, J. G. Metodologias diferenciadas no Ensino de Química: concepções de estudantes sobre a sua 
utilização. In: XVI ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE QUÍMICA (XVI ENEQ) E X ENCONTRO DE EDUCAÇÃO QUÍMICA DA BAHIA (X EDUQUI), 2012, Salvador. 
Anais... Salvador: UFBA, 2012. Disponível em:  
<https://portalseer.ufba.br/index.php/anaiseneq2012/article/view/7287/5062>. Acesso em: 02 fev. 2018.  
 
BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/docman/julho-2013-pdf/13677-diretrizes-educacao-basica-2013-pdf/file>. Acesso em: 03 fev. 2018. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Curricular. Educação é a Base Ensino Médio. Disponível em:  
<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/historico/BNCC_EnsinoMedio_embaixa_site_110518.pdf>. Acesso em: 27/02/2020.  
 
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. Disponível em:  
<http://www.apeoesp.org.br/sistema/ck/files/4-%20Freire_P_%20Pedagogia%20da%20autonomia.pdf>. Acesso em: 13 out. 2020. 
 
PARANÁ SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. Diretrizes Curriculares da Educação Básica Química. Disponível em: 
<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_quim.pdf>. Acesso em: 30 jan. 2018.  
 



 
Professor da Disciplina: Neusa Nogueira Fialho 

Assinatura: ____________________________________________________ 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: ______________________ 

______________________________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________________ 

 

 

 


