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PLANO DE ENSINO  
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos 
estudantes e qual carga horária será computada para cada atividade entregue. A 
frequência do estudante não será estimada por sua presença nas atividades síncronas, 
mas sim pela efetiva realização das atividades propostas. 

 

UNIDADE CURRICULAR: Estágio Curricular Supervisionado I/ Ensino de Ciências Sociais I 
 

Carga Horária Total da UC:  

 Horas a serem ministradas em ADE (de 18/11/2020 a 02/03/2021): 165hs 

Professor(a) Responsável:  

Débora Cristina Goulart 

 

Contato: 

debora.goulart@unifesp.br 

 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 2 

 

OBJETIVOS – ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS I 

OBJETIVO GERAL:  

A UC deverá oferecer ferramentas teórico-metodológicas para subsidiar a reflexão dos 
estudantes acerca da realidade escolar e do sistema de ensino. 

 

OBJETIVOS ESPECíFICOS: 

O Estágio I visa aproximar os estudantes da realidade do ensino de Sociologia no Ensino 
Médio, por meio de pesquisa, etnografia e/ou análise sociológica do campo de estágio por 
meio de atividades didáticas. 

 

OBJETIVOS -  ENSINO DE CIÊNCIAS SOCIAIS I 

OBJETIVO GERAL 

Esta UC busca tratar da história do ensino de Ciências Sociais na educação básica no 
Brasil e as consequências da sua intermitência; das propostas curriculares para o ensino 
de Sociologia no Ensino Médio e legislação que a regulamenta. 

 

OBJETIVOS ESPECíFICOS 
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Orientar os estudantes na elaboração de um plano de ensino anual e um plano de aula, 
explicitando os critérios teórico-metodológicos que fundamentam a escolha dos 
conteúdos, dos objetivos e dos recursos didáticos a serem utilizados em sala de aula. 

 

EMENTA -  ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I 

O Estágio I visa aproximar os estudantes da realidade do ensino de Sociologia no Ensino 
Médio, por meio de pesquisa, etnografia e/ou análise sociológica do campo a ser realizada 
em instituições escolares. A disciplina deverá oferecer ferramentas teórico-metodológicas 
para subsidiar a reflexão dos estudantes acerca da realidade escolar e do sistema de 
ensino. Mediante a organização de grupos de trabalho, os estudantes realizarão diversas 
atividades, entre as quais destaca-se a produção de um Plano anual e um plano d aula, a 
partir de uma reflexão teórica a partir de pesquisa, etnografia e/ou análise sociológica 
sobre a escola e as práticas de ensino na disciplina de Sociologia. 

EMENTA – ENSINO DE CIÊNCIAS SOCIAIS I 

A disciplina visa proporcionar formação teórica e experiência reflexiva articuladas ao 
acompanhamento das atividades realizadas durante o Estágio Supervisionado I. Esta UC 
trata da história do ensino de Ciências Sociais na educação básica no Brasil e as 
consequências da sua intermitência; das propostas curriculares para o ensino de 
Sociologia no Ensino Médio e legislação que a regulamenta; dos livros didáticos 
disponíveis para utilização dos docentes de Sociologia.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Intermitência da disciplina Sociologia na Educação Básica; 

 Sentidos do ensino de sociologia  

 Currículo do ensino de sociologia no ensino médio 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 Orientação de leitura e pesquisa via Moodle; 
 Fórum de discussões via Moodle; 
 Entrega de trabalho e atividades via Moodle; 
 Encontros síncronos para esclarecimentos de dúvidas e orientação de 

estudos/pesquisas; 
 Debates, palestras e entrevistas com professores do Ensino Médio; 

 

AVALIAÇÃO:  
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 Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido”; 
 

 Entrega de atividades parciais e de um relatório final (as orientações serão 
disponibilizadas via Moodle); 
 

 Critérios de avaliação: entrega das atividades acima mencionadas de modo 
satisfatório. 
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MEUCCI, Simone. Velhos escombros sobre uma Base nova ou “Requiem para uma Base 
insepulta”. Anais da 40ª Encontro Anual da Anpocs. 2016. Disponível em: 
http://www.sbsociologia.com.br/home/userfiles/file/Mesa%2016%20ANPOCS.pdf.  

 

 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulaçã
o 

Regime de Trabalho Carga Horária 

Débora Cristina 
Goulart 

 

Ciências Sociais Doutora
do 

DE 40hs 

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS (ADE), com opção de 
organização semanal 

De 03 de agosto a 19 de outubro de 2020 

Semana/data 
do encontro 
síncrono 

Atividades e carga horária  Horas 
teóricas 

Horas 
práticas 

19/11/2020 
 Encontro síncrono pelo Google Meet: 

2h 
 Tempo destinado à realização das 

atividades práticas: 05h 

2 05 

25/11/2020 
 Encontro síncrono pelo Google Meet: 

2h 
 Tempo destinado à realização das 

atividades práticas: 05h 

2 
 

05 
 

03/12/2020 
 Compartilhamento de atividades pelo 

Moodle e orientações para leitura do 
texto: 30 min 

 Encontro síncrono pelo Google Meet: 
2h 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 
1h30 

 Tempo destinado à realização das 
atividades práticas: 10h 

4 10 

10/12/2020 
 Compartilhamento de atividades pelo 

Moodle e orientações para leitura do 
texto: 30 min 

 Encontro síncrono pelo Google Meet: 
2h 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 

4 10 

http://www.sbsociologia.com.br/home/userfiles/file/Mesa%2016%20ANPOCS.pdf
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1h30 
 Tempo destinado à realização das 

atividades práticas: 10h 

17/11/2020 
 Atividade assíncrona de pesquisa 

para a proposta de atividade prática 
de estágio: 20h 

- 20 

07/01/2021 
 Atividade assíncrona de pesquisa 

para a proposta de atividade prática 
de estágio: 20h 

 

- 20 

14/01/2021 
 Compartilhamento de atividades pelo 

Moodle e orientações para leitura do 
texto: 30 min 

 Encontro síncrono pelo Google Meet, 
09/09: 2h 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 
1h30 

 Tempo destinado à realização das 
atividades práticas: 10h 

4 10 

21/01/2021 
 Compartilhamento de atividades pelo 

Moodle e orientações para leitura do 
texto: 30 min 

 Encontro síncrono pelo Google Meet: 
2h 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 
1h30 

 Tempo destinado à realização das 
atividades práticas: 10h 

4 10 

28/01/2021 
 Compartilhamento de atividades pelo 

Moodle e orientações para leitura do 
texto: 30 min 

 Encontro síncrono pelo Google Meet: 
2h 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 
1h30 

 Tempo destinado à realização das 
atividades práticas: 10h 

4 10 

04/02/2021 
 Compartilhamento de atividades pelo 

Moodle e orientações para leitura do 
texto: 30 min 

 Encontro síncrono pelo Google Meet: 
2h 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 
1h30 

 Tempo destinado à realização das 
atividades práticas: 10h 

4 10 
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11/02/2021  Compartilhamento de atividades pelo 
Moodle e orientações para leitura do 
texto: 30 min 
 Encontro síncrono pelo Google Meet,  
para compartilhamento de experiências: 
2h 
 Tempo destinado à leitura dos textos: 
1h30 
 Tempo destinado à realização das 
atividades práticas: 10h 

4 10 

18/02/2021 
 Atividade assíncrona de pesquisa 

para a proposta de atividade prática 
de estágio: 20h 

- 15 

25/02/2021 
 Encontro google meet fechamento e 

avaliação da UC: 2h 
 

2 - 

Total de horas em ADE 30 135h* 

 

 
 


