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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:   
Ensino de Ciências Sociais/Estágio III – 6999  [CSO] 

 

Carga Horária Total da UC:  

● Teórica: 30h 
● Prática: 135h 

Professor(a) Responsável:  

Alexandre Barbosa Pereira 

Henrique Zoqui Martins Parra 

Contato:  

abpereira@unifesp.br 

henrique.parra@unifesp.br  

Ano Letivo:  2020 Semestre: 2º 

OBJETIVOS 

GERAIS:  

OFERECER FORMAÇÃO TEÓRICA E PRÁTICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS. 

ESPECÍFICOS:  

DESENVOLVER AÇÕES EDUCATIVAS EM ESCOLAS E EM NOVOS ESPAÇOS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO 

CIENTISTA SOCIAL NO UNIVERSO DA EDUCAÇÃO (MUSEUS, ONGS, CURSINHOS POPULARES, MOVIMENTOS 

SOCIAIS, ENTRE OUTROS). 

 

EMENTA 

A disciplina tem como foco o estudo e a experiência de metodologias na intersecção de processos 

educacionais formais e informais; uso de recursos educacionais; análise e prática de linguagens e seus 

modos específicos de conhecimento. Ao oferecer a possibilidade de experienciar diferentes campos de 

atuação educativa a disciplina visa sensibilizar o futuro professor no desenvolvimento de ações educativas 

capazes de articular o mundo escolar e extra-escolar em sua prática como educador. No contexto da 

pandemia e do isolamento social, as horas de estágio serão contabilizadas por meio da entrega de atividade 

prática contendo: 

1. Relatório com apresentação da pesquisa realizada; 
2. Programa de ensino e de ação  para um semestre; 
3. Elaboração de material formativo: blog, página, fórum, material didático, produção audiovisual etc. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Educação, escola e cultura: educação formal e informal 

Linguagens, modos de conhecimento e tecnologias de comunicação 

Pesquisa e propostas de atuação temática na escola 
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

● Atividades Síncronas: Encontros online na plataforma google meet às quartas-feiras das 14h às 16h 
e das 19h às 21h, com a presença de convidados ligados às temáticas a serem desenvolvidas como 
projeto para a escola. 

 
 

● Atividades Assíncronas:  
● Leitura de textos disponibilizados no moodle ou outra plataforma coletiva de acesso; 
●  Proposta de atividade prática de estágio, envolvendo pesquisa e proposta de atuação pedagógica 

na escola, a partir das seguintes temáticas: a) Educação Popular e Movimentos Sociais; b) História e 
cultura afro-brasileira na escola  (Lei 10.639); c) Educação em gênero e sexualidade; d) Educação em 
exposições e museus; e) Diálogo com as culturas juvenis. 

 
 

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
 
As atividades serão avaliadas a partir da entrega de relatório da pesquisa e atividade prática temática, 
contendo: 
 

● Relatório de apresentação da pesquisa realizada - 40h; 
● Programa de ensino e de ação  para um semestre - 50h; 
● Elaboração de material formativo: blog, página, fórum, material didático, produção audiovisual etc - 

45h. 
 
Será considerado como cumprido quem entregar todas as atividades acima apontadas de modo satisfatório. 
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DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Alexandre 
Barbosa Pereira 

Ciências Sociais Doutor DE 4h 

Henrique Zoqui 
Martins Parra 

Ciências Sociais Doutor DE 4h 

     

 

De 18 de Novembro de 2020 a 15 de Março de 2021 

Semanas Atividades e carga horária  Horas 
/semana 

19/11/2020 − Compartilhamento de atividades pelo Moodle e orientações 
para realização das atividades práticas do estágio: 30 min 

− Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h 
− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
− Tempo destinado à realização das atividades práticas: 5h 

 
4h 
teórica 
5h 
prática 
 

26/11/2020 − 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 

4h 
teórica 
10h 
prática 

03/12/2020 − Atividade assíncrona de pesquisa para a proposta de 
atividade prática de estágio: 15h 

15h 
prática 

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: 1h30 
− Tempo destinado à realização das atividades práticas: 10h 

4h 
teórica 
10h 
prática 

17/12/2020 − Atividade assíncrona de pesquisa para a proposta de 
atividade prática de estágio: 20h 

20h 
prática 

07/01/2021 − Compartilhamento de atividades pelo Moodle e orientações 
para leitura do texto: 30 min 

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

4h 
teórica 
10h 
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− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
− Tempo destinado à realização das atividades práticas: 10h 

prática 

14/01/2021 − Atividade assíncrona de pesquisa e elaboração da proposta 
de atividade prática de estágio: 15h 

15h 
prática 

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 

4h 
teórica 
10h 
prática 

28/01/2021 − Atividade assíncrona de pesquisa e elaboração da proposta 
de atividade prática de estágio: 15h 

15h 
prática 

04/02/2021 ● 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 

4h 
teórica 
10h 
prática 

11/02/2021  
− Elaboração de apresentação e compartilhamento das 

experiências de atividade prática - 5h 
− Encontro síncrono pelo Google Meet: 2 h 

 

2h 
teórica 

10h 
prática 

25/02/2021 − Encontro google meet fechamento e avaliação da UC: 2h 

− Fechamento das atividades práticas de estágio: 5h 
2h 
teórica 

5h 
prática 

Total de horas em ADE Téorica 
30h 

Prática  

135h 

10/03/2021 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 

 
 


