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PLANO DE ENSINO 

Disciplina: INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE QUÍMICA II Código: CQ253 

Natureza: (X) Obrigatória  (  ) Optativa (X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 

Pré-requisito: CQ252 
Modalidade: (x) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  ) _________ *C.H.EaD 

(   ) Remota (resolução 56/21)   (   ) Híbrida (resolução 56/21) 

CH Total: 60h 

CH semanal: 4h 

Padrão 

(PD):  
Lab. (LB):  Campo (CP): Estágio (ES):  60h 

Orientada 

(OR):  

Prática Específica 

(PE):  

Estágio de Formação Pedagógica (EFP): Extensão (EXT): 00 Prática como Componente Curricular (PCC): 00 

 

EMENTA  
Ambientação com o espaço escolar. Observação participante e Ação Docente. Indisciplina e Saúde Mental. 

Interação e diálogo via Oficinas Pedagógicas. Construção do conceito científico contextualizado. Reflexão da 

prática Docente. 

 

 

PROGRAMA 

Atividades Práticas na Escola e desenvolvimento de Oficinas Pedagógicas. Prática de Aprender pela observação 

participante. Análise e acompanhamento da realidade da escola. Compreensão da prática docente e diagnóstico 

dos processos de ensino e aprendizagem. Exercício da docência compartilhada. Construção da identidade 

docente. 

 

 

OBJETIVO GERAL 
Vivenciar situações e elementos específicos da prática docente em sala de aula, priorizando a formação docente 

por meio da articulação entre a teoria e prática e o fazer e dizer pedagógico, no intento de maximizar a 

aprendizagem do aluno por meio da promoção de uma Oficina Pedagógica.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
- Aprimorar as competências e as habilidades do ser professor a partir de diferentes características 

pedagógicas; 

- Analisar os recursos didáticos e as práticas pedagógicas adotadas em sala de aula; 

- Entender a dinâmica da sala de aula, bem como a interação e a aproximação entre a ciência e o aluno; 

- Dialogar e refletir sobre a vivência em sala de aula e a construção da identidade docente;  

- Produzir e apresentar um Relato de Experiência a partir da aplicação da Oficina Pedagógica. 

 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
As atividades nas escolas, realizadas pelos alunos estagiários, contemplam três ações distintas e 

complementares, sendo elas: i) acompanhamento e observação semanal das ações didáticas e pedagógicas 

do(a) supervisor(a) na escola; ii) aplicação e desenvolvimento mensal da Oficina Pedagógica; e, iii) avaliação e 

reflexão sobre as percepções docentes e discentes em relação à aplicação e o desenvolvimento da Oficina 

Pedagógica.  A proposta dessa disciplina de vivência dos estagiários na escola resume-se a ideia de que, além 

de eles acompanharem o(a) supervisor(a) e desenvolverem a Oficina Pedagógica constituída, possam, na 

interação com os alunos da Educação Básica, avaliar e refletir sobre os pontos positivos da Oficina Pedagógica 

na promoção da aprendizagem em química dos alunos da Educação Básica. Nesse intendo, é necessário que 

os estagiários possam fazer um rodízio nas diferentes escolas, acompanhando mais de um(a) professor(a) 

supervisor(a) e desenvolvendo a Oficina Pedagógica em mais de um ambiente.  

 

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO: A comunicação com o professor ocorrerá de forma presencial, nos períodos 

de aula destinados à disciplina, e de forma virtual, via e-mail ou grupo de WhatsApp, montado na primeira aula.  
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MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIDÁTICAS: Textos para discussão serão 

disponibilizados pelo professor, assim como o template para a atividade final e para a avaliação do(a) 

supervisor(a) na escola.   

 

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM: A plataforma utilizada para a inserção do material é a Teams.  

 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
1. Participação nas Atividades na Escola (peso 2) – este item diz respeito a participação nas atividades 

que ocorrerão semanalmente na escola. A pontuação, até 2 pontos, será fornecida pelo(a) supervisor(a) 

na escola, a partir de um documento organizado pelo professor da disciplina na Universidade.  

2. Produção do Relatório Final (peso 6) – é o trabalho final entregue uma semana antes do término das 

aulas. É o documento denominado Relatório da Prática Pedagógica – template disponibilizado pelo 

professor –, onde constará o relato feito pelo estagiário. Esporadicamente, o professor irá solicitar o 

envio do documento ao longo das aulas para orientação.  

3. Apresentação dos Resultados (peso 2) – apresentação detalhada.  

Neste sentido, entende-se que é uma disciplina que não apresenta uma avaliação teórica denominada prova, 

mas que exige muito do aluno nos quesitos: planejamento, organização, participação, interação, produção e 

escrita. Ademais, apesar de serem atividades realizadas em duplas, a nota é individual. Ressalva-se que a 

disciplina não tem exame; a avaliação é construída em seu decorrer.  

 

 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA 
A frequência, mínima de 75%, será computada a partir da participação presencial dos alunos na escola e, 

quando necessário, na Universidade. A presença será mensurada a partir da comprovação assinada pelo(a) 

supervisor(a) na escola (docente na turma em que os alunos atuarão) e o professor da disciplina na 

Universidade, conforme Quadro abaixo. 

 

Data Descrição Básica da Atividade Rubrica do(a) professor(a) supervisor(a) 

   

   

   

   

  

 

DATAS, HORÁRIOS E ACESSO 
A disciplina é prática na escola da Educação Básica. No cronograma, é especificado os dias da semana (início 

e término), bem como as datas de atividades na escola e, esporadicamente, na Universidade.  

 

Aula  ATIVIDADE 

13/09 Apresentação da disciplina, definição de atividades.  

20/09 Prática de Oficina na Escola – atuação dos alunos na Educação Básica   

27/09 Prática de Oficina na Escola – atuação dos alunos na Educação Básica   

04/10 Prática de Oficina na Escola – atuação dos alunos na Educação Básica   

11/10 Interação, discussão e socialização das atividades na UFPR   

18/10 Prática de Oficina na Escola – atuação dos alunos na Educação Básica   

25/10 Prática de Oficina na Escola – atuação dos alunos na Educação Básica   

01/11 Prática de Oficina na Escola – atuação dos alunos na Educação Básica   

08/11 Prática de Oficina na Escola – atuação dos alunos na Educação Básica   

18/11 Interação, discussão e socialização das atividades na UFPR   

22/11 Prática de Oficina na Escola – atuação dos alunos na Educação Básica   

29/11 Prática de Oficina na Escola – atuação dos alunos na Educação Básica   
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06/12 Prática de Oficina na Escola – atuação dos alunos na Educação Básica   

13/12 Prática de Oficina na Escola – atuação dos alunos na Educação Básica   

20/12 Interação, discussão e socialização das atividades na UFPR . Encerramento da disciplina. 
 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
AQUINO, Julio Groppa. Indisciplina na escola. Grupo Editorial Summus, 1996. 

 

BENTO, Berenice. Na escola se aprende que a diferença faz a diferença. Revista Estudos Feministas, v. 19, 

p. 549-559, 2011. https://doi.org/10.1590/S0104-026X2011000200016  

 

DE MORAES, Caroline da Silva; BEDIN, Everton. Indisciplina e Falta de Autonomia em Sala De Aula: Fatores 

que Influenciam nos Processos de Ensino-Aprendizagem. Pedagogia em Foco, Iturama (MG), v. 12, n. 8, p. 

114-133, jul./dez. 2017. https://doi.org/10.29031/pedf.v12i8.314  

 

DOMINGOS, José Contreras. Relatos de experiencia, en busca de un saber pedagógico. Revista brasileira 

de pesquisa (auto) biográfica, v. 1, n. 1, p. 14-30, 2016. 10.31892/rbpab2525-426X.2016.v1.n1.p14-30  

 

ESTANISLAU, Gustavo M.; BRESSAN, Rodrigo Affonseca. Saúde mental na escola: o que os educadores 

devem saber. Artmed Editora, 2014.  

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. Editora Paz e terra, 2014. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DA SILVA, Isabel Cristina Teixeira; SIQUEIRA, Vanessa Fagundes; GOI, Mara Elisângela Jappe. Relatos de 

Estágio Supervisionado no Ensino de Química. Revista Debates em Ensino de Química, v. 5, n. 2, p. 39-54, 

2019. http://journals.ufrpe.br/index.php/REDEQUIM/article/view/2417  

 

GATTI, Bernardete A. Formação inicial de professores para a educação básica: pesquisas e políticas 

educacionais. Estudos em Avaliação Educacional, v. 25, n. 57, p. 24-54, 2014. 

https://doi.org/10.18222/eae255720142823  

 

https://doi.org/10.1590/S0104-026X2011000200016
https://doi.org/10.29031/pedf.v12i8.314
https://doi.org/10.31892/rbpab2525-426X.2016.v1.n1.p14-30
http://journals.ufrpe.br/index.php/REDEQUIM/article/view/2417
https://doi.org/10.18222/eae255720142823

