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Caracterização da disciplina 

Código da 

disciplina:

  

 
Nome da 

disciplina: 
Estágio Supervisionado em Biologia 3 

Créditos 

(T-P-I): 
(   -   -   

) 
Carga 

horária: 
         h

oras 
Aula 

prática:  

 
Câmpu

s: 

 

Código 

da 

turma: 

 
Turm

a:  

 
Turno

: 

 
Quadrimestre

: 

 
Ano: 

 

Docente(s) 

responsável(i

s): 

Mirian Pacheco Silva Albrecht 

 
ORIENTAÇOES INICIAIS 

 
O aluno deverá estabelecer juntamente com o professor orientador e o professor 

supervisor, os 
horários e períodos dentro do quadrimestre para a realização do respectivo plano de 
atividades. Serão realizadas reuniões periódicas ONLINE coletivas, para 

acompanhamento das 
atividades que o licenciando estará desenvolvendo ONLINE nas escolas. Para o 

primeiro contato com a escola campo de estágio, o aluno deverá ENVIAR UM EMAIL 

COM a carta de apresentação, COM COPIA PARA O professor orientador de estágio. 
 

 

Planejamento da disciplina 

Objetivos gerais 
O estágio supervisionado das licenciaturas da UFABC tem por objetivos principais: 

•  proporcionar a vivência e análise de situações ONLINE reais de ensino–
aprendizagem em Biologia ;  

• capacitar o licenciando a vivenciar e buscar soluções para situações-problema no 
contexto ONLINE prático, a partir de sua base de conhecimentos teóricos, 
considerando criticamente os aspectos científicos, éticos, sociais, econômicos e 
políticos que envolvem a prática docente; e 

• favorecer a integração da UFABC ao contexto social no qual a instituição insere-se.  
Objetivos específicos 

 
• Possibilitar o contato ONLINE do aluno de licenciatura com a instituição escolar , 

conhecendo 
todos os aspectos que interferem na prática docente, como infraestrutura didática 

e 
administrativa, projeto político pedagógico, planos de ensino, comunidade escolar, 



entre outros; 
• Desenvolver no aluno uma postura investigativa e uma visão crítica que 

permitam 
compreender o espaço escolar como espaço de pesquisa e reflexão; 
• Proporcionar a observação e análise de situações ONLINE reais de ensino–

aprendizagem em 
Biologia no Ensino Médio; 
  

Ementa 
- Observação e observação participante, 
- Planejamento e Intervenção didática (10h) 
Recomendações de observação: Contato com o(s) professor(es) da área e seus 
planejamento(s); observação E ANALISE  aula ONLINE. 
Recomendações para o planejamento de uma intervenção didática (regência ONLINE): 
organização do tempo, dos recursos, dos conteúdos e dos instrumentos de avaliação de um 
conjunto de atividades a serem desenvolvidas na sala de aula VIRTUAL. A intervenção didática 
(regência ONLINE) poderá abranger qualquer modalidade de organização: sequência didática, 
projetos, mini-curso, oficina e outros. Qualquer que seja a modalidade deve ser 
supervisado, ou seja, o supervisor deve estar presente e acompanhando a intervenção. 
Independente da modalidade, deve incluir planejamento, levantamento de concepções prévias, 
ações didáticas planejadas e avaliação.    

Conteúdo programático 
Aula Conteúdo Estratégias 

didáticas 
Avaliação 

 

11/02/20202  

Apresentação das normas de 

estágio, plano de estágio, escolas 

e 
documentos. 

Discussão Participação 

03/03/2020  Prazo final para o aluno já ter feito 

a escolha da escola e discussão 

sobre registros.  

Discussão Participação 

10/03/2020 Apresentação das experiências de 

observação da escola e análise 

dos 
documentos. 
Entregar: telefone da escola, 

endereço, nome do professor 

supervisor, 
horário de ATPC do supervisor e 

relação de horários no qual irá 

atuar. 
 

Discussão Participação 

04/08/2020  AULA ONLINE – Assíncrona  
 
Apresentação e discussão sobre o 

plano de estágio. 
.  

Discussão Participação 

11/08/2020 AULA ONLINE – Assincrona  

Definição da escola e 

formato/online do estágio 

Discussão Participação 

18/08/2020  AULA ONLINE – Assincrona  
 

Apresentação das observações 

em andamento. 
Apresentação do planejamento da 

intervenção didática.  

Discussão Participação 



25/08/2020 AULA ONLINE – Assincrona  

Discussão sobre as principais 

dificuldades, limites e desafios da 

docência ONLINE no ensino médio 

 

Discussão Participação 

01/09/2020   

AULA ONLINE – Assincrona  
 

Discussão e entrega do 

planejamento da intervenção 

didática.  

Discussão Participação 

08/09/2020 AULA ONLINE – Assincrona  

Discussão sobre a intervenção 

didática. 

Discussão Participação 

15/09/2020  AULA ONLINE – Assincrona  
Discussão sobre as experiências 

do estágio. 

  

Discussão Participação 

22/09/2020 AULA ONLINE – Assincrona  

Apresentação individual da 

síntese das experiências de 

estágio. 

 

Discussão Participação 

29/09/2020 AULA ONLINE – Assincrona  

Entrega do relatório e da 

documentação 
 

Discussão Participação 

Descrição dos instrumentos e critérios de avaliação qualitativa 

 
A aprovação do aluno na disciplina de Estágio Supervisionado III (Biologia – nível 
médio) está sujeita à avaliação do professor orientador de Estágio que verificará 

o cumprimento 
da carga horária e do Plano de Estágio, a consistência do relatório e a frequência 

às reuniões 
periódicas.  
 
Os alunos deverão entregar os seguintes documentos:  
COPIA DO EMAIL COM O ACEITE DA ESCOLA SOBRE A Carta de apresentação 
Ficha de registro de estágio 
Ficha de registro de atividades complementares ao estágio 
Capa do relatório 
Modelos disponíveis em: http://ccnh.ufabc.edu.br/ensino/pagina-do-aluno#1-3-

formul%C3%A1rios-e-modelos 

 

Os Estágios Supervisionados não contabilizarão créditos para os alunos e, sim, as 
respectivas cargas horárias definidas para os estágios que, posteriormente, 

integrarão seu 
histórico escolar. 
 

Observações finais: Este plano pode sofrer algum ajuste durante o quadrimestre, 

que deverá ser 
previamente acordado entre professor supervisor e os estagiários.  

 

http://ccnh.ufabc.edu.br/arquivos/CENTRAL/4.Ensino/1.Graduacao/carta_apresentacao_licenciaturasv.040918.docx
http://ccnh.ufabc.edu.br/arquivos/licenciaturafilosofia/registro_atividades_escola.doc
http://ccnh.ufabc.edu.br/arquivos/licenciaturafilosofia/registro_atividades_complementares.doc
http://ccnh.ufabc.edu.br/ensino/pagina-do-aluno#1-3-formul%C3%A1rios-e-modelos
http://ccnh.ufabc.edu.br/ensino/pagina-do-aluno#1-3-formul%C3%A1rios-e-modelos


  



 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM BIOLOGIA III 
PROFESSORA: MIRIAN PACHECO SILVA ALBRECHT 

 

PLANO INDIVIDUAL DE ESTÁGIO 

 
Estágiario: ______________________________________________________________ 

 
Nome da escola: _________________________________________________________ 

 
No Estágio Supervisionado III (Biologia - nível médio) o aluno deverá 

cumprir 80 horas, 
conforme plano de atividades descrito a seguir: 
 

Atividade   Horas Local 

Planejamento e Intervenção didática  20h Escola - online 

Observação e observação 
participante 

20h Escola - online 

Reuniões de estágio 24 h UFABC- online 

Elaboração do relatório 16h UFABC- online 

TOTAL 80 
H 

(40 h na escola e 40 na 
Ufabc)  

  

  

Nome e assinatura do/a aluno/a 
 

 


