


OO planejamento e o desenvolvimento de 
atividades de ensino de Física voltadas 
para a educação básica 

O A intervenção escolar supervisionada 

O A avaliação dos  

processos de  

ensino e  

aprendizagem 



O http://wiki.foz.ifpr.edu.br/wiki/index.p

hp/Estagio_Supervisionado_IV:_Pr%C3

%A1tica_de_Ensino 

 

Documentos de estágio 

Cronograma das aulas 

Registro das aulas e materiais de apoio 
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O3ª feira:  

 Das 16h10 às 17h50  

  



OCarga horária: 100h 

• 36 horas-aula 

• 64 horas de estágio 

OEstágio:  

• 1ª parte: regência na escola (12h) 

• 2ª parte: regência no minicurso (6h) 

• Estudos (46h) 



O Escola:  

• Individual (1 estagiário/turma) 

• Regência: preparação e desenvolvimento das aulas + 
avaliação e devolutiva 

• 12 horas-aula: 2h/semana– 6 semanas 

• 24h estudo (planos de aula, orientação, diários de 
campo, etc.) 

• Planos de aula e orientação: aulas teóricas e horário 
de atendimento 

• Data máxima para entrega dos documentos: 20/08 

• Período do estágio: 01/08 a 08/10 (seguro) 



O Minicurso:  

• Duplas ou trios 

• Divulgação do minicurso + inscrições + preparação e 
desenvolvimento das aulas + avaliação 

• 6 horas-aula: 2 aulas de 3h ou 3 aulas de 2h 

• 22h estudo (preparação minicurso, orientação, 
diários de campo, relatório, etc.) 

• Preparação minicurso e orientação: aulas teóricas e 
horário de atendimento 

• Período do minicurso: Semana da Física (29/10 a 
01/11) – oficinas nos períodos da manhã ou tarde 



1. Termo de compromisso: 4 vias (seção  

estágios IFPR, coordenador, Profa. Marcia, estagiário) 

2. Plano de estágio: 5 vias (seção estágios IFPR,  

coordenador, Profa. Marcia, estagiário, escola) 

3. Ficha de identificação do estagiário: 4 vias  

(seção estágios IFPR, coordenador, Profa. Marcia, estagiário) 

4. Ficha de frequência do estagiário: 3 vias (Escola, minicurso e 
estudo – 12h, 6h e 46h, horas completas) 

5. Ficha de frequência do Prof. De estágio: 1 via (Profa. Marcia) 

6. Ficha de avaliação do prof. Supervisor de campo: 1 via (Prof. 
Física) 

7. Carta de apresentação para o Supervisor de Campo: 1 via 
(Prof. Física) 

8. Carta de apresentação para o Supervisor de estágio: 1 via 
(Supervisor de estágio na escola: pedagogo ou diretor) 

 



O Frequência:  

• 64h de estágio (obrigatório)  

• Mínimo 75% de frequência nas 36 

hora-aula da disciplina 

O Ficha de avaliação do supervisor de 

campo (conceitos A, B, C ou D) 

OPortfólio (conceitos A, B, C ou D) 

ORelatório final (conceitos A, B, C ou D) 



O Documento eletrônico dividido: 

O 1ª parte: Estágio na escola 

 Plano de Ensino da sequência de aulas 

 Plano de aula de todas as aulas 

 Atividades a serem aplicadas 

 Diário de campo: relato das aulas, com comentários 
refletidos (pontos positivos e negativos da aula, como as 
dificuldades podem ser contornadas, etc.), baseados nas 
orientações e conversas com professor e profa. Marcia 

 Entrega da 1ª parte: 08/10, por e-mail até 23h59 

 Apresentação dos relatos deve ser feita regularmente nos 
horários de atendimento: obrigatório pelo menos uma vez 
antes da entrega 

 



O 2ª parte: Minicurso 

 Plano de Ensino do minicurso 

 Atividades e questionários a serem aplicados 

 Diário de campo: relato das aulas, com comentários 
refletidos (pontos positivos e negativos da aula, 
como as dificuldades podem ser contornadas, etc.), 
baseados nas orientações e conversas com a profa. 
Marcia 

 Entrega da 2ª parte: 19/11, por e-mail até 23h59 

 Apresentação dos relatos deve ser feita regularmente 
nos horários de atendimento: obrigatório pelo menos 
uma vez antes da entrega 

 



O  Data da entrega: 03/12,  

por e-mail, até 23h59 

O Estrutura (ver modelo na wiki): 

1. Introdução 

2. Objetivos 

3. Fundamentação teórica (textos a serem trabalhados nas 
últimas aulas, antes da entrega do relatório) 

4. Descrição geral do local de estágio 

5. Atividades realizadas durante o estágio (planos de ensino, 
planos de aula, atividades, questionários, conversas com o 
prof., planejamento, avaliação, etc.) 

6. Considerações e sugestões (síntese das reflexões 
realizadas ao longo do estágio, o que aprendeu com as 
experiências de regência, etc.) 

 



O3ª feira: Das 17h50 às 18h50 

O4ª feira: Das 16h50 às 17h50 



O Todas as aulas teóricas serão  

no laboratório de informática 1 

O Providenciar: 

1. Uma cópia do diário de classe e 

listagem de alunos (com o professor) 

2. Um caderno/planilha para controle 

das atividades entregues pelos 

alunos, notas, pontos, presença, etc. 

 



O Sequência de 12 horas-aula a serem ministradas na 
escola (6 semanas) 

O Planejar: 

• Nº de aulas destinado a cada conteúdo (cronograma de 
aulas) 

• Metodologias de ensino a serem utilizadas 

• Atividades a serem trabalhadas 

• Recursos e materiais necessários (de acordo com o 
disponível na escola) 

• Critérios de avaliação 


