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Plano de Ensino para as UCs realizadas por meio de Atividades Domiciliares Especiais (ADE)

PLANO DE ENSINO
Atividades Domiciliares Especiais (ADE)
UNIDADE CURRICULAR:
Estágio Curricular Supervisionado em Língua Portuguesa e suas Literaturas 3 (cód. 8269)
Carga Horária Total da UC: 160h
Professores Responsáveis:

Contato:

Juliana Silva Loyola

juliana.loyola@unifesp.br

Júlio De Souza Vale Neto

juliovalleunifesp@gmail.com

Sandra Mara de Moraes Lima

sandra.lima18@unifesp.br

Vanda Maria da Silva Elias

vanda.elias@unifesp.br

Ano Letivo: 2020

Semestre: 2º.

Departamento: Letras

METODOLOGIA DE ENSINO
•

Atividades Síncronas:
Os professores supervisores de estágio realizarão encontros com os estagiários, por meio de
plataformas de vídeochamada (Google Meet), para orientações gerais referentes à elaboração das
atividades programadas e do relatório final de estágio, bem como para o esclarecimento de dúvidas
que surgirem no decorrer do processo de estágio.

•

Atividades Assíncronas:

•
•
•

Observação de aulas oferecidas de forma não presencial e/ou participação em atividades.
Elaboração de relatório de estágio.
Realização de atividades programadas (plano de aula, sequência didática ou capítulo de livro
didático, sendo uma delas voltada ao ensino de Língua Portuguesa e, a outra, ao de Literatura).
Visualização de documentos com orientações dos supervisores para elaboração das atividades
previstas, bem como de demais arquivos de interesse disponibilizados nas plataformas institucionais
de ensino remoto (Google Classroom).

•

AVALIAÇÃO:
Serão consideradas todas as atividades previstas e realizadas pelos estagiários, bem como a entrega da
documentação comprobatória da realização do estágio curricular supervisionado.
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Excepcionalmente, devido às normas de distanciamento social por causa da pandemia de Covid-19, poderão
ser aceitas formas alternativas de comprovação de cumprimento das horas, sempre que acordadas
previamente com todas as instâncias envolvidas.
Conceito final da unidade curricular: cumprido/não cumprido
DOCENTES PARTICIPANTES
Nome

Origem
(Curso)

Titulação

Regime de Trabalho

Carga Horária

Juliana Silva Loyola

Letras

Doutora

DE

40h

Júlio de Souza Vale Neto

Letras

Doutor

DE

40h

Sandra
Lima

Letras

Doutora

DE

40h

Letras

Doutora

DE

40h

Mara

de Moraes

Vanda Maria da Silva Elias

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS
De 18 de novembro a 02 de março de 2021
Atividades

Máximo
de horas

•

Observação de aulas oferecidas de forma não presencial e/ou
participação em atividades

10h

•

Elaboração de relatório de estágio

60h

•

Elaboração de atividades programadas (plano de aula, sequência
didática, capítulo de livro didático) sendo uma delas voltada ao
ensino de Língua Portuguesa e, a outra, ao de Literatura

80h

•
•

Orientação sobre elaboração de atividades programadas e de
relatório de estágio
Visualização de documentos dos supervisores com orientações para
elaboração das atividades previstas

Total de horas

10h

160h

