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PLANO DE DISCIPLINA

IDENTIFICAÇÃO

CAMPUS: Cajazeiras

CURSO: Licenciatura em Matemática

DISCIPLINA: Estágio Supervisionado III CÓDIGO DA DISCIPLINA: LIC 0131

PRÉ-REQUISITO: Estágio Supervisionado II

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [X ] Optativa [ ] Eletiva [ ] SEMESTRE/ANO:

CARGA HORÁRIA

TEÓRICA: 25 PRÁTICA: 175 EaD¹: EXTENSÃO:

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 6 h/a

CARGA HORÁRIA TOTAL: 200 h

DOCENTE RESPONSÁVEL: Geraldo Herbetet de Lacerda

 

EMENTA

 

Planejamento, avaliação e Reflexão sobre a prá ca pedagógica relacionada a conteúdos do

ensino Médio. Participação na realidade escolar. Regência em sala de aula

 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR

(Geral e Específicos)

Geral

Capacitar o licenciando como profissional do magistério.

Desenvolver práticas

pedagógicas teoricamente fundamentadas.

Específicos

Saber lidar com as dificuldades práticas da profissão e buscar

meios de superá-las.

Desenvolver habilidades na transmissão dos conteúdos de

matemática, relacionando com o cotidiano dos alunos da sala de



aula.

Participar da formação e construção do pensamento crítico do

aluno

 

 

CONTEÚDO PROGRAMATICO

Diagnose e Observação/Participação; Jogos e Materiais concretos; Investigação Matemática;  Etnomatemática;  Modelagem

Matemática; Resolução de Problemas; Tendências Matemáticas; Ensino da matemática:  CN's do Ensino Médio em

Matemática; Eixos norteadores; As Competências do futuro professor do ensino médio;  Análise reflexiva da prática; Preparação

de ações de regência; Articulação entre o estudo teórico e os saberes práticos; Uso das novas tecnologias no ensino e

aprendizagem de matemática; Projeto Político Pedagógico; Planejamento; Princípios e critérios para observações de

conteúdos; LDB e o estágio supervisionado; Texto reflexivo sobre o estágio supervisionado na Licenciatura em

matemática; Importância da formação e construção do pensamento crítico do aluno; A importância da análise do livro

didático; Reflexão sobre as dificuldades docente sobre o Ensino Médio; A importância das atividades pertinentes ao

Estágio. Orientação e Acompanhamento na Elaboração do Relatório de Estágio III.
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas utilizando os recursos didáticos disponíveis (Quadro branco, Pincéis Coloridos, Projetor multimídia,

Computador); Visitas no campo do Estágio; Observações nas aulas no campo de Estágio; Aulas práticas nas turmas do ensino

médio do curso integrado do IFPB, em escolas públicas municipais e estaduais e escolas privadas conveniadas com o IFPB -

cajazeiras.

 

RECURSOS DIDÁTICOS

[ X] Quadro

[X ] Projetor

[X ] Vídeos/DVDs

[ X] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[ ] Equipamento de Som

[ X] Laboratório

[ ] Softwares²

[ ] Outros³

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

(Espeficarquantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, seminário, artigo, etc. - para integralização da

disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de recuperação final.)

Aplicação de trabalhos individuais ou em grupos.

Relatório final do Estágio Supervisionado.

O Exame de Avaliação Final corresponde à totalidade do conteúdo abordado durante o semestre letivo e será realizado pelo

aluno que obtiver média parcial (MP)  maior ou igual à 4,0 e menor do que 7,0.



4,0 <= MP < 7,0 

Onde a MP é a média aritmética dos três exames de avaliação individuais realizados.

O aluno que obtiver MP >= 7,0 estará aprovado. O aluno que obtiver a média do exame final maior ou igual a 5,0 (MP >= 5,0

) estará aprovado no exame final. A média final e exame final são calculados de seguinte forma:

NEF = (25 - 3 MP)/2  e MF = (6MP + 4 NEF)/ 10

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO⁴⁴
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Bibliografia Complementar:

OBSERVAÇÕES

(Acrescentar informais complementares ou explicativas caso o docente(s) considere importantes para a disciplina/componente curricular)

 

 

1 Para  a  oferta  de discipl inas  na  modal idade à  dis tância , integra l  ou parcia l , desde que não ul trapassem os  l imites  definidos  em legis lação.

2 Nesse ítem o professor deve especi ficar quais  softwares  serão trabalhados  em sa la  de aula .

3 Nesse ítem o professor pode especi ficar outras  formas  de recursos  uti l i zadas  que não estejam ci tada.
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