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1. EMENTA 
A vivência de diferentes facetas do processo de ensino-aprendizagem das línguas 
portuguesa/inglesa/francesa em contextos reais diversificados. Introdução à construção de 
significados da experiência vivida com teorização subseqüente no que diz respeito ao 
desenvolvimento da competência profissional do aluno-professor de língua 
portuguesa/inglesa/francesa. (Resolução 181/2005-CEP) 
 
2. OBJETIVOS 
• Conhecer e atuar diretamente em contextos diversificados no que tange às atividades 

relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa/inglesa/francesa nos 
diferentes níveis de ensino, bem como a outras atividades afetas ao referido processo; 

• Desenvolver as atividades referentes às três modalidades de prática de formação especificadas 
no regulamento de Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Letras. (Resolução 
181/2005- CEP) 

3. PROGRAMA 
a) suporte teórico: 
- leituras sobre a organização escolar em seu aspecto administrativo; 
- leituras sobre a organização escolar em seu aspecto pedagógico; 
 
b) suporte logístico: 
- leituras sobre a elaboração de um plano de trabalho; 
- leituras sobre a elaboração de um projeto escolar em suas vertentes administrativa e/ou 

pedagógica; 
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Verificação da Aprendizagem 
Obs.: Apresentar abaixo quantas avaliações serão exigidas e detalhar o processo de verificação da aprendizagem 
(provas, avaliação contínua, seminários, trabalhos etc.), para obtenção das notas periódicas e Avaliação Final. 

Número mínimo de avaliações = 2 (duas) 

 
Avaliação 
Periódica: 

1ª 2ª 3ª 4ª 

Peso: 1 2 3 4 

 
 
NOTAS PERIÓDICAS PARA AVALIAÇÃO I E II: Avaliação de desempenho nas atividades que 
compõem as diferentes modalidades de prática de formação (prática de docência, de projetos e 
de produção acadêmica) previstas neste programa cujos critérios deverão ser, segundo Art. 13º 
do regulamento de Estágio supervisionado – Curso de Letras, estabelecidos em conjunto pelos 
estagiários, orientador, supervisor e/ou equipe técnico-pedagógica do campo de estágio, 
levando-se em conta os seguintes aspectos, além dos previstos pela instituição: 

1. desempenho nas atividades teórico-práticas promovidas e/ou solicitadas pelo professor 
orientador; 

2. desempenho nas atividades teórico-práticas promovidas e/ou solicitadas pelo 
coordenador da turma; 

3. desempenho de atividades realizadas na Unidade Concedente de Estágio; 
4. apresentação de relatório final (ou outra produção de natureza acadêmica afim), dentro 

das normas técnico-científicas previamente estabelecidas. 
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