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Nome da Unidade Curricular: 8262 – ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LÍNGUA INGLESA I (UCFEL)  

Carga Horária da UC: 80h  

Curso: Letras Português-Inglês 

Professoras Responsáveis: Maria Eugênia Batista, Orlando Vian Junior, Sueli Salles Fidalgo    

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1º 

Termo: 9º.   Categoria da UC: UCFEL 

Observação para esta UC: Alguns alunos já devem ter realizado parte do estágio em março. Nesse caso, as 
horas realizadas serão consideradas, diminuindo, assim, o número de horas que precisarão cumprir à distância.  

Atividades Assíncronas: 

1. Elaboração de Projeto de intervenção relativo a aulas à distância, desenvolvimento de atividades para 
uso remoto, utilizando as ferramentas disponíveis (projeto a ser desenvolvido em pares   - 15 h  

2. Planejamento de curso de leitura a ser implementado no estágio dois, levando em consideração que o 
curso poderá ser online – pensar materiais que poderão ser utilizados + planos de aula a partir do 
syllabus design que será realizado em aula de Fundamentos I – 16h  

3. Google Drive: Relatórios de estágio – 9h    

4. Google Drive: Analisar e comentar relatórios de 2 colegas: 2 h  

Atividades Síncronas: 

Google Meets (GM) – em horários agendados entre os alunos e as professoras-orientadoras de estágio. Cada aluno 

deverá agendar horário para discutir o projeto e buscar orientação, planejar suas aulas para o curso de leitura, tirar 
dúvidas sobre o relatório e preenchimento das fichas de estágio, etc.  

Metodologia de Ensino:  

A continuação do curso iniciado em março será desenvolvida com atividades síncronas e assíncro n as, 

utilizando-se prioritariamente as plataformas do Google suíte. Nas atividades assíncronas, o aluno trabalhar á 
com leitura e elaboração de material, planejamento de aula e de projeto, etc.; para as síncronas, agendar á 
horários com as professoras para buscar orientação para os trabalhos que realiza em modo assíncrono. Além 
disso, terá que organizar seus horários para as atividades síncronas agendadas com as escolas em que estará 
realizando o estágio em modo remoto.  

Metodologia de Avaliação:  

Considerar-se-á que o aluno cumpriu as propostas básicas se entregar todas as fichas de estágio preenchidas e 

devidamente assinadas pelos professores, coordenadores, diretores das escolas (para as atividades realizadas nas 
escolas) e se cumprir todas as tarefas propostas para atividades assíncronas, computando um total de 80 horas – que 
é o número proposto em PPC.   

Conceito final da unidade curricular: cumprido/não cumprido 

Referências bibliográficas: 
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Estágio Curricular Supervisionado em Inglês I 1 
(em caráter excepcional devido ao isolamento físico necessário em 1/2020) 

  
Atividade 

ECS I 
Escola  Públ ica  regular Escola bi l íngue 

(Ens ino 
Fundamental ou 

Médio) 

  

Insti tuto 

de 
Idiomas  

Escola  

particular 

Ens ino 

Fundamental 
I I  

Ens ino 

Médio2 

1. Observação de instituição de ensino: 
conversa/entrevista com membro da Equipe Gestora 
e com um Professor de cada escola (com base em 
guia fornecido pelos professores)3,4 

5 horas 5 horas 5 horas 5 horas 5 horas 

2. Observação de aulas 2 horas 2 horas 1 hora 1 hora 1  hora 

3. Participação em aulas ou curso5 3 horas 3 horas -- -- -- 

4. Elaboração de Projeto de intervenção relativo a 
aulas à distância, desenvolvimento de atividades 
para uso remoto, utilizando as ferramentas 
disponíveis (projeto a ser desenvolvido em pares)6 

  
15 horas 

  
 

 

FIM DE ATIVIDADES NAS/PARA AS ESCOLAS 
5. Planejamento de curso de leitura a ser 
implementado no estágio dois, levando em 
consideração que o curso poderá ser online – pensar 
o syllabus design e alguns materiais que poderão ser 
utilizados  

 
 

16 horas 
 

6. Google Drive: Relatório de estágio7 9 horas 

                                                                 
1 Qualquer caso que não conste desta tabela  será discutido pela Comissão de Licenciatura. 
2 O aluno deve aproveitar essa oportunidade para conhecer melhor a realidade da escola pública em casos de 
aulas à distância. Por esse motivo, ele deverá assistir aulas, conversar com educadores e participa de aulas de 

Ensinos fundamental e Médio.  
3 Primeiramente, na internet, buscar informações sobre a escola: número de alunos, geografia e localização, 
da escola, se tem lanchonete, se serve almoço, jantar, etc. Procurar em sites oficiais como, por exemplo 
educacao.sp.gov.br ou  https://www.qedu.org.br/ (para ver o censo escolar de escola pública), etc.  Depois, 

deve marcar horário para conversar com coordenador, diretor, professor, aluno e/ou pais.  
4 Embora estejamos computando 5 horas em cada instituição, os alunos deve lembrar que (1) essas entrevistas 
serão com equipe gestora em professores (provavelmente em momentos separados), (2) será preciso pensar 

as questões para cada caso, visto que não é possível fazer exatamente as mesmas perguntas para um diretor 
de um curso de idiomas e para um diretor de uma escola pública por exemplo. Portanto, não serão 5 X 4 = 20 
horas de entrevistas propriamente.  
5 O aluno não poderá participar por 3 horas em uma aula porque isso atrapalharia o professor e porque quase 

não há aulas tão longas via plataformas. Então, após ter observado algumas aulas, o estagiário deverá pensar 
em formas de ajudar o professor, formas de participar (poderá pensar em atividades para o professor, ou em 
uma atividade para um aluno que está tendo dificuldade, por exemplo. E deverá planejar essa atividade – 
sempre em negociação com o professor. Esse planejamento vale 2 ‘/2 horas enquanto a implementação com 

o aluno que está com dificuldade vale ½ hora. Obs: o estagiário não pode fazer regência neste semestre.  
Portanto, a atividade deve ser pensada para um ou dois aluno(s) que ele acompanhará. Só isso).  
6 A Profa. Dra. Maria Eugênia Batista fará uma atividade sobre as ferramentas disponíveis.  
7 O aluno deverá entrar com descrição do que está vivenciando no es tágio, pelo menos 3 vezes – não sendo 
permitida uma entrada longa (ou texto longo) em um único dia. Também deverá comentar os relatos de 3 
colegas.  

https://www.qedu.org.br/
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7. Google Drive: Leitura e comentário de relatório de 
2 colegas  

2 horas 

Total de horas 80 horas 

 

 


