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PLANO DE ATIVIDADES REMOTAS 
Componentes Curriculares 2020-1 (em 2020-2) 

 

 
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 Turma 

Estágio Docente III DRP30182 Ciências Humanas VIII 

Carga Horária 

Tempo Universidade 

Carga Horária 

Escola 

Carga Horária Total Pré-Requisito 

40 horas 100 horas 140 horas Não há 

Período Letivo: 2020-1 Período de Aulas: 13/10/2020 a 15/12/2020 

Docente: Renata da Silva Nobrega 

 

 
EMENTA 

O papel do professor e os desafios de ensinar na atualidade. Aspectos teóricos, didáticos e metodológicos do ensino 

de filosofia e sociologia no Ensino Médio. Vivência de situações práticas de sala de aula. Elaboração de planos de 

aula e regência de sala. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

 
Introduzir as/os futuras/os educadoras/es na teoria e discussões sobre a prática de Estágio Docente III em Ciências 

Humanas e Sociais. 

 

Objetivos Específicos 

- Compreender os principais desafios do/a educador/a na atualidade; 

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

- Propor conhecimento prático na regência em sala de aula. 
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METODOLOGIA 

Das 40 horas do componente curricular previsto para desenvolvimento em Tempo Universidade, já foram 

ministradas 16,4 horas até 18 de março de 2020, totalizando 20 aulas, quando o calendário letivo da UNIR foi 

suspenso devido à pandemia de COVID 19. Nesse sentido, para atingir 100% da carga horária total, serão 

ministradas 24 horas, totalizando 29 sessões de 50 minutos cada, sendo 15 sessões síncronas e 14 assíncronas. O 

cumprimento da carga horária restante, de 100 horas, a ser realizado junto à escola, é de responsabilidade do 

discente, cabendo à docente a supervisão das atividades desenvolvidas, que serão comprovadas mediante a 

apresentação da documentação prevista no Regulamento de Estágio. Para a integralização desta carga horária, não 

serão aceitas atividades desenvolvidas no intervalo entre 19/03/2020 a 12/10/2020. As atividades desenvolvidas a 

partir de 13/10/2020 deverão se dar de forma totalmente remota, sem contato presencial com a escola, respeitando 

as medidas de segurança. Atividades presenciais realizadas neste período não serão contabilizadas para 

integralização do Estágio Docente III. 

As aulas síncronas serão realizadas por meio da plataforma virtual Google Meet, de forma participativa, consistindo 

em aulas expositivas e dialogadas, realizadas de modo processual, com o uso de diversos recursos didáticos e de 

textos selecionados para a leitura dirigida, finalizando com a Jornada de Avaliação e Socialização, com a 

apresentação dos resultados para a turma via Google Meet. Por sua vez, as aulas assíncronas consistirão no 

acompanhamento da elaboração do relatório de estágio e no apoio às dúvidas que possam surgir no 

desenvolvimento de estágio, bem como leitura de texto, grupos de discussão online, vídeos, preparação de aulas 

(regência) e elaboração do relatório. 

 

A carga horária será distribuída, de acordo com o regulamento de estágio do curso, da seguinte forma: 

- 10 horas de Jornada de Formação e Planejamento – Tempo Universidade (já cumpridas) 

- 20 horas de observação – na escola; 

- 20 horas de participação – na escola; 

- 30 horas de planejamento – na escola; 

- 30 horas de regência – na escola; 

- 10 horas de elaboração do relatório – Tempo Universidade (já cumpridas) 

- 20 horas de avaliação e socialização – Tempo Universidade 

 

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

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), 

além das documentações complementares para a realização do Estágio Docente III. 

Avaliação: O Relatório, incluindo Planos de aula, terá o valor máximo de 100 pontos. 
Será considerado aprovado o discente que obtiver aproveitamento igual ou superior a 60 (sessenta), conforme 

Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997. 

De acordo com esta mesma Resolução, o discente que obtiver média final inferior a 60 (sessenta) terá direito a 

uma avaliação repositiva. A avaliação repositiva será expressa em números inteiros com valor de 0 (zero) a 100 

(cem), substituindo a menor nota obtida durante o período letivo. Considerar-se-á aprovado, após a avaliação 

repositiva, o discente que obtiver média igual ou superior a 60 (sessenta). 

Neste componente curricular, a avaliação repositiva consistirá na revisão, complementação e/ou adequação do 

Relatório de estágio que se fizerem necessárias, para o que a/o educanda/o terá o prazo máximo de 5 dias para a 

realização e entrega ao docente responsável após a data limite de entrega regular. 

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 pelo discente 

interessado. O prazo para solicitação de segunda chamada da avaliação será de cinco dias úteis, a partir do dia 

seguinte da sua aplicação. Cabe ao estudante se informar junto aos colegas sobre as atividades que foram realizadas 

na aula em que se ausentou e as que serão cobradas nas aulas seguintes. 
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CRONOGRAMA* 

Data 
Horário 

Descrição de Atividades Síncronas 
Início Final 

10/02/2020 

** 

07:30 12:00 - Apresentação e discussão do plano de ensino; 

- Introdução ao estágio docente; 

- Apresentação e organização inicial dos documentos de estágio. 

17/02/2020 

** 

07:30 12:00 - Aspectos do/a educador/a e sua experiência; 

- Aspectos teóricos, didáticos e metodológicos do ensino de filosofia e 

sociologia no Ensino Médio; 

17/02/2020 
** 

14:00 18:30 Elaboração do Plano de Estágio. 

18/02/2020 
** 

07:30 12:00 Elaboração do Plano de Estágio. 

14/10/2020 

 

14:30 16:10 Apresentação do novo plano de curso. 

Retomada das atividades. 

21/10/2020 16:00 17:40 Dúvidas e questionamentos. 

Checagem de documentação I. 
Orientação sobre plano de estágio, planos de aula e relatório de estágio. 

11/11/2020 16:00 17:40 Dúvidas e questionamentos. 

Checagem de documentação II. 

Orientação sobre planos de aula e relatório de estágio. 

18/11/2020 16:00 17:40 Dúvidas e questionamentos. 

Checagem de documentação III. 

Orientação sobre planos de aula e relatório de estágio. 

25/11/2020 16:00 17:40 Elaboração do relatório de estágio. 

02/12/2020 16:00 17:40 Elaboração do relatório de estágio. 

09/12/2020 14:00 17:40 Jornada de Avaliação e Socialização das experiências 

CH de atividade síncrona: 12,5 horas/15 aulas  

* Observação: os horários das aulas poderão sofrer eventuais alterações a depender de acordos previamente firmados entre a 

docente e a turma caso haja necessidade; e algumas atividades propostas também poderão vir a sofrer eventuais alterações a 

depender dos acordos que serão firmados entre a docente e a turma. 

** Carga horária ministrada até 18/03/2020, antes da suspensão do Calendário 2020. 

 

CRONOGRAMA 

Data 
Horário 

Descrição de Atividades Assíncronas 
Início Final 

21/10/2020 14:00 15:40 Elaboração do novo planejamento das atividades de Estágio Docente III. 

Elaboração de planos de aula. Elaboração do relatório de estágio. 

Envio de documentação e do planejamento de atividades de estágio e do relatório 

parcial de atividades desenvolvidas. 
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04/11/2020 14:00 15:40 Elaboração do novo planejamento das atividades de Estágio Docente III. 

Elaboração de planos de aula. Elaboração do relatório de estágio. 

Envio de documentação e do planejamento de atividades de estágio e do relatório 

parcial de atividades desenvolvidas. 

11/11/2020 14:00 15:40 Elaboração de planos de aula. Elaboração do relatório de estágio. 

Envio do relatório parcial de atividades desenvolvidas. 

18/11/2020 14:00 15:40 Elaboração de planos de aula. Elaboração do relatório de estágio. 

Envio do relatório parcial de atividades desenvolvidas. 

25/11/2020 14:00 15:40 Elaboração de planos de aula. Elaboração do relatório de estágio. 

Envio do relatório parcial de atividades desenvolvidas. 
 

02/12/2020 14:00 15:40 Elaboração de planos de aula. Elaboração do relatório de estágio. 
Envio do relatório parcial de atividades desenvolvidas. 

11/12/2020 08:00 09:40 Prazo final para revisão e entrega dos documentos e relatório de estágio via e- 

mail e/ou SIGAA. 

18/12/2020 08:00 08:50 Repositiva: data limite para a entrega do Relatório Final, caso a nota tenha sido 
inferior a 60. 

CH de atividade assíncrona: 11,5 horas/14 aulas + REPOSITIVA 

 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez Editora, 1994. 

PIMENTA, S. G. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? 9 ed. São Paulo: Cortez, 2010. 

FREITAS, H. C. L. de. O trabalho como princípio articulador na prática de ensino e nos estágios. Campinas, 

SP: Papirus, 1996. 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

GARCÍA-MARIRRODRIGAZABALA; PUIG-CALVÓ, Pedro. Formação em Alternância e desenvolvimento 

local: O movimento educativo dos CEFFAs no mundo. Trad. Luiz da Silva Peixoto; João Batista Begnami; Thierry 

de Burghgrave;Francisco Trevisan; Laine de Fátima Ulegon Trevisan. Belo Horizonte: O lutador, 2010. 

(AIDEFA). 

ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre, RS: Artmed, 1998. 
  . Como trabalhar os conteúdos em aula. Porto Alegre, RS: Artmed, 2004. 

 

Ciência dos Discentes quanto ao Plano de Atividades Remotas 

Conforme deliberado em CONDEP, os discentes deverão preencher um formulário próprio, elaborado pelo 

DAEDC, para manifestar ciência quanto a este Plano de Atividades Remotas, indicando adesão ou não ao mesmo, 

conforme determina a Resolução 254/2020/CONSEA. 
 

Rolim de Moura, 7 de outubro de 2020. 
 

 

Prof.ª Dr.ª Renata da Silva Nobrega 


