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Ficha 2 – Período Especial 2 
 
 
 

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

Natureza: 

(X) Obrigatória ( 
) Optativa 

 
(X) Semestral ( ) Anual ( ) Modular 

 

Pré-requisito: 

EM 405 
Co-requisito: Modalidade: ( ) Presencial ( ) Totalmente EaD ( ) *C.H.EaD 

CH Total: 60 

CH semanal: 04 

 
Padrão (PD): 

 
Laboratório (LB): 00 

Campo (CP): 
00 

Estágio (ES): 
00 

Orientada (OR): 
00 

Prática Específica 
(PE): 00 

 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 60 

 
Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

     

Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-EXT-PCC) 
*Indicar a carga horária que será à distância. 

 
 

EMENTA (Unidade Didática) 

O trabalho pedagógico escolar na formação do (a) professor (a) de química: observação, caracterização e 
análise crítica da dinâmica do processo pedagógico na sala de aula em sua perspectiva teórico-prática do 
Ensino Médio; construção das categorias de análises necessárias para o desenvolvimento da ação docente. 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 

• Concepção de Estágio: estágio enquanto práxis.  

• Formação de professores de Química. 
• Saberes necessários à prática docente. 

• 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, com base nos sites dos colégios estaduais do Paraná. 

• Análise e discussão de alternativas didático-metodológicas a partir de experiências pedagógicas 
publicadas em artigos científicos, evidenciando a atuação docente no Ensino Médio.   

• Análise de videoaulas do Programa Aula Paraná. 

• Elaboração de planos de aula orientados pelo professor da UFPR. 
• Docência online de aula usando objetos digitais de aprendizagem (ODA). 

OBJETIVO GERAL 
 

O licenciando deverá vivenciar situações de aprendizagem docente do Ensino Médio utilizando recursos 
digitais de ensino por meio de atividades remotas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar as diferentes concepções de estágio; 
• Identificar as diferentes concepções de práticas docentes como espaço de formação inicial;  
• Refletir sobre a formação de professores de química; 
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• Conhecer os saberes necessários à prática docente; 

• Analisar e discutir videoaulas do programa Aula Paraná, propostos pelo Governo do Estado do Paraná. 

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

• Elaborar planos de aula; 

• Ministrar aulas de Química, para o Ensino Médio usando objetos digitais de aprendizagem (ODA), com 
atividades remotas.  

 

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 desenvolvimento 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 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. 
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Professor da Disciplina: Neusa Nogueira Fialho 

Assinatura:   ____________________________________ 

 

 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: ____________________________________________________ 

Assinatura:   ________________________________________________________________________________ 
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