
MANUAL  

PRÁTICA DE ENSINO EM QUÍMICA 

 

Curso: Licenciatura em Química 

 

 

 



 

 

 

MANUAL DE PRÁTICA DE ENSINO EM QUÍMICA 

Coordenadora: Júlia Rabello Buci | Email: profjurb@gmail.com 

 

Justificava 

A Prática de Ensino corresponde a uma série de atividades que envolvem momentos de 

reflexão sobre a atividade profissional do professor de Química, proporcionando ao aluno uma 

visão crítica do processo, fundamentados nos significados de gestão, administração e resolução de 

situações próprias do ambiente da educação escolar. 

Contemplando o universo formativo do aluno, a prática de ensino desenvolve competências 

de atuação em situações específicas, apropriando conteúdos de química. 

 

Carga horária 

Na prática de ensino, os componentes curriculares especificados são de responsabilidade 

dos professores das disciplinas que contemplam uma carga horária de prática de ensino e/ou sob 

orientação de professores das escolas parceiras. Cabe destacar que todas as propostas devem 

estar sob a coordenação e supervisão do professor responsável pelo estágio dos cursos de 

licenciatura da UNIFACCAMP. 

Segue abaixo a tabela que relaciona a carga horária de cada componente curricular: 

PRÁTICA DE ENSINO EM QUÍMICA COMO COMPONENTE 

CURRICULAR COM A DEVIDA CARGA HORÁRIA 

História da Ciência 10h 

Libras 20h 

Psicologia da Educação 30h 

Química Experimental 20h 

Estrutura da Matéria 20n 



 

 

Tecnologia da Informação e Comunicação 20h 

Transformações Químicas 20h 

Química dos Elementos SPDF 20h 

Reatividade dos Compostos Orgânicos 20h 

Equilíbrios Físicos e Químicos 20h 

Didática 20h 

Projeto de Ensino 20h 

Química dos Elementos Experimental 20h 

Química Analítica Quantitativa 20h 

Tópicos em Química no Cotidiano 20h 

Bioquímica 20h 

Eletroquímica 20h 

Produção de Conteúdo 20h 

Prática de Docência 40h 

Total 400h 

 

Todas as atividades realizadas nas disciplinas são registradas pelos alunos utilizando o Formulário 

de Prática de Ensino 

  

Preenchimento do Formulário  

 No término das cada atividades o(a) aluno(a) deverá entregar na Secretaria Geral o 

Formulário de Prática de Ensino devidamente preenchido acompanhado dos Resumos de 

Atividade. 



 

 

 O cabeçalho e Protocolo do (a) 

Aluno (a) devem ser preenchidos corretamente com os dados do acadêmico, as disciplinas 

selecionadas, como segue o exemplo anexo; 

 É dever do (a) aluno (a) acompanhar o lançamento através do canal ‘Portal do Aluno’, no site. 

 A Secretaria terá o prazo de 20 dias úteis para o lançamento das atividades. Se estas 

necessitarem de assinatura do coordenador, o prazo se estenderá para 25 dias uteis. 

 

 

 

Preenchimento do Resumo 

 O Formulário de Prática de Ensino deverá ser acompanhado da respectiva folha contendo o 

resumo da atividade. 

 O(a) aluno(a) poderá juntar anexos à Folha de Resumo da Atividade sempre que julgar 

necessário. 

  



 

 

ANEXO I 

PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE PRÁTICA DE ENSINO EM QUÍMICA 

  



 

 

ANEXO  II 

PREENCHIMENTO DO RESUMO DA ATIVIDADE DE PRÁTICA DE ENSINO EM QUÍMICA 

 


