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Atividades finalizadas antes da suspensão das atividades presenciais 

[ 4h ] Contato com a escola e com o supervisor de estágio, entrega de documentos na escola 
[ 20h ] (I)* Identificação da Escola e seu Contexto + (II)* Observações em sala de aula 
Neste bloco de atividades o estudante fará a observação da escola, da infra-estrutura geral, da sala de 
leitura ou biblioteca, bem como do laboratório de Ciências, colhendo dados para a elaboração do Relatório 
de Estágio. Na sala de aula deverá acompanhar o professor de Física no ensino médio em todas as suas 
atividades, bem como observar as relações professor/aluno, currículo da área, modalidades didáticas 
utilizadas, ambiente emocional e cognitivo e outras informações que o estagiário julgar pertinentes. Neste 
período também deve ser acordado com o professor os possíveis temas de interesse para serem tratados 
na intervenção didática.  

[ 6h ] (VII)* Reunião de estágio 
Reuniões quinzenais com o supervisor para acompanhamento, discussão e socialização das experiências 
do estágio. 

Atividades a serem realizadas em regime não presencial  
[ 12h ] Identificação do contexto escolar no cenário atual da pandemia e de aulas não presenciais   
Neste bloco de atividades o(a) estagiário(a) irá realizar leituras de fundamentação teórica (para fomentar 
reflexões sobre a educação em tempos de pandemia e conhecer documentos oficiais orientadores de 
atividades escolares não presenciais). 

[ 12h ] Planejamento da intervenção didática* 
Este bloco consiste no planejamento de uma intervenção didática para uma aula não presencial. Cabe 
neste planejamento a escolha do tema, a determinação dos objetivos, a determinação dos tópicos que 
serão abordados, as atividades que serão trabalhadas com os alunos, o tempo destinado a elas, a busca e 
produção de materiais didáticos, bem como de plataformas digitais que viabilizem a realização da aula não  
em regime presenciai. 

[ 6h ] Reunião de estágio 
Reuniões quinzenais com o supervisor para acompanhamento, discussão e socialização das experiências 
do estágio (as reuniões serão realizadas em grupo pelo google.meet). 

[ 20h ] Elaboração de relatório* 
Análise consistente das atividades e experiências do estágio. 

Datas e tópicos das reuniões de orientação (datas e horário a confirmar) 

29 Julho: Retomada das atividades 
Apresentação do novo plano de atividades. 
Relato e síntese das atividades realizadas antes do regime não presencial. 
11 Agosto: Identificação do contexto escolar no cenário atual (aulas não presenciais) 
Apresentação e síntese (oral e escrita) dos estudos de fundamentação teórica. 
25 Março: Planejamento de intervenção didática 
Apresentação de propostas didáticas (incluindo recursos e materiais didáticos) 
15 Setembro: Relatório Final  
Prazo final para entrega do relatório 

*Consultar material de apoio: “Orientações gerais para realização de atividades de estágios das licenciaturas e para elaboração 
dos relatórios” em “Perguntas e respostas sobre os Estágios Supervisionados das Licenciaturas” na página do aluno do CCNH. 
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