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PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA ESTÁGIO DOCENTE II 

 

CURSO Licenciatura em Educação do Campo – Ciências Humanas e Sociais 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

O Curso de Licenciatura em Educação do Campo foi aprovado pela Resolução 339/CONSEA, 
de junho de 2014, retificada pela Resolução 341/CONSEA, de 24 de julho de 2014. Autorizado 
pela portaria do Ministério da Educação n° 646 de 30 de outubro de 2014, publicada no Diário 
Oficial da União no dia 03 de novembro de 2014. Estabelece diretrizes complementares, normas 
e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação Básica 
do Campo e pela Resolução Nº 2, de 1º de julho de 2015, do CNE/MEC, que define as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior. 

 

Disciplina/Unidade 
Curricular 

Código Habilitação Período Turma 

ESTÁGIO DOCENTE II DRP30182 
Ciência Humanas e 

Sociais 
2018/2 

 
VII 

Carga Horária 
Tempo Universidade 

Carga Horária na 
Escola 

Carga Horária 
Total 

Pré-Requisito 

20 120 140 Não há 

 

Turma VII/2015 – Ciências Humanas e Sociais 

Docente/Titulação Prof. Dr. Michel Watanabe 

E-mail michelwatanabe@unir.br 

Link no Lattes http://lattes.cnpq.br/2210782014123027 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 
 
Introduzir aos futuros Educadores teoria e discussões sobre a prática do Estágio docente II em 
ciências humanas e sociais. 
 

Objetivos Específicos 
 

• Compreender os principais desafios do professor na atualidade;  

• Compreender os princípios de elaboração de planos de aula e regência; 

• Propor conhecimento prático na regência em sala de aula. 

 

EMENTA 

As disciplinas de Geografia e História no ensino fundamental. O papel do professor e os desafios 

de ensinar na atualidade. Conhecer dados do ensino de Geografia e História. Aspectos didáticos e 

metodológicos. Vivência de situações práticas de sala de aula. Elaboração de planos de aula e 

regência de sala. 

 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

 

http://www.secons.unir.br/consea/resolucao/3471_339_339_resea_curso_licenciatura_educacao_campo.pdf
http://www.secons.unir.br/consea/resolucao/3471_339_339_resea_curso_licenciatura_educacao_campo.pdf
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Conteúdos Programáticos Essenciais* 

Unidades ETAPA I 
08/08/2018 

      Conteúdo 

As disciplinas de Geografia e História no ensino 
fundamental. O papel do professor e os 
desafios de ensinar na atualidade. 

➢ Apresentação e discussão dos planos de ensino 
➢ Introdução ao estágio docente 
➢ Apresentação e discussão dos documentos de 

estágio 

Unidades ETAPA 2 
14/09/2018 

Conteúdo 

Conhecer dados do ensino de Geografia e 
História. Aspectos didáticos e metodológicos. 

➢ Checagem e coleta de documentação 
➢ Elaboração de planos de aula 

Unidades ETAPA 3 
06/10/2018 

Conteúdo 

Elaboração de planos de aula e regência de 
sala. 

➢ Elaboração do Relatório de Estágio 
➢ Dúvidas e questionamentos 

Unidades ETAPA 4 
10/11/2018 

Conteúdo 

Vivência de situações práticas de sala de aula. 
➢ Avaliação geral e entrega dos relatórios e 

socialização dos resultados 

* O cronograma, as atividades e os conteúdos estão sujeitos a mudanças, adequações e adaptações, de 
acordo com o desenvolvimento do plano de curso. 
 

METODOLOGIAS DE ENSINO 

Aulas expositivas e dialogadas. A carga horária conforme regulamento de estágio será 
distribuída: 
➢ 15 horas de Formação – Tempo Universidade 
➢ 30 horas de Observação 
➢ 20 horas de Participação 
➢ 30 horas de Planejamento 
➢ 30 horas de Regência 
➢ 10 horas de Elaboração do Relatório 
➢ 5 horas de Avaliação – Tempo Universidade 

 

RECURSOS E MATERIAIS 

Os recursos utilizados serão data-show, priorizando a apresentação de figuras e esquemas com 

exemplos didáticos, acompanhado de uma abordagem conceitual utilizando-se quadro, se 

necessário. 

 

AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA 

A avaliação será realizada por meio de trabalhos individuais (relatórios de estágio) derivados do 

estágio docência em sala de aula. Serão avaliados todos os itens, incluindo os planos de aula 

(estrutura, formatação e conteúdo), relatório impresso (estrutura, formatação e conteúdo), além das 

documentações complementares para realização do estágio docente II. 

Avaliação: Relatório de estágio incluindo planos de aulas terão valor de 100 pontos. 

A avaliação repositiva consistirá em avaliação escrita e será aplicada para os discentes que não 

alcançarem média geral igual ou superior a 60 pontos. A prova repositiva substitui a menor nota 

entre as avaliações (P1 a P2). 
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Repositiva 

De acordo com a Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997, o não comparecimento 

quando da realização de qualquer avaliação prevista no Plano de Curso, implicará na não obtenção 

da nota da mesma, impossibilitando o caráter de reposição por meio da nota obtida na avaliação 

repositiva que será concedida apenas em caso de realização da avaliação com obtenção de nota 

inferior à média definida pela instituição. A avaliação repositiva poderá ser solicitada diretamente 

ao professor/a responsável por cada avaliação dentro dos limites de tempo previstos na legislação 

e no cronograma do Curso de Licenciatura em Educação do Campo. 

Segunda Chamada 

Novamente de acordo com a Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997, será 

concedida segunda chamada aos discentes que faltarem à avaliação, nos casos amparados por lei 

ou por força maior, aprovado pelo Colegiado de Curso. Todas as situações deverão ser 

encaminhadas ao Departamento de Educação do Campo e decididas pelo CONDEP. 

 

REFERÊNCIAS 

Referências básicas 

DA MATTA, R.. Espaço: casa, rua e outro mundo: o caso do Brasil. In: A casa e a Rua. Rio de 

Janeiro: Rocco, 1997. 

MOYSÉS, L. O desafio de saber ensinar. Campinas: Papirus, 2000. 

POLLAK, Michael. Memória e Identidade Social. In. Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, nº 

10, 1992. 

Referências Complementares: 

SANTOS, M. Os migrantes no Lugar: da memória a descoberta. In: A natureza do espaço: espaço 

e tempo: razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 1999. 

 

DATA DE ENTREGA Recebido da Chefe de Departamento 

 
Rolim de Moura - RO, 03 de agosto de 2018. 

 

 
 

Rolim de Moura - RO, ____/____/_____ 
 
 

Prof. Dr. Izaias Médice Fernandes 
Chefe de Departamento de Educação 

Universidade Federal de Rondônia 
Campus Rolim de Moura 

 
Prof. Dr. Michel Watanabe 

Professor 

 

APROVAÇÃO DO COLEGIADO DE CURSO 

 
Plano de Ensino aprovado em ____/____/___,  
 
conforme registro na ata Nº_______ /CONDEP 

 
 
 

Assinatura do Presidente do Conselho de 
Departamento 

 

 


