
 
 

 

 
 

PRÁTICAS DE ENSINO DE PSICOLOGIA II - MESTRADO 

2022B – Código 4927 1C/ 15H/A 

 

Docentes: 

- Profa: Anita Guazzelli Bernardes (coordenadora) 

 

CRONOGRAMA 

A cada 15 dias, nas segundas-feiras, conforme agendado, das 13h30 – 17h30. 

Aula Data    

1 08/08 Temática Textos Responsáveis 

Hora Dois primeiros tempos. 

15h15 

às 17:30 

Apresentação da disciplina, 

explicação das práticas e 

avaliação. Entrega da ficha 

de avaliação. 

 

 

 

 

Anita 

 

Aula Data    

2 07/11  Temática Textos Responsáveis 

Hora Dois primeiros tempos. 

13h30 

às 15h 

Entrega das fichas de 

avaliação; avaliação coletiva 

das práticas 

  

Descanso de 15 minutos. 

Hora Últimos dois tempos. 

15h15 

às 

17h30 

Apresentação das práticas.   

*Este cronograma poderá sofrer alterações ao longo do semestre e, caso ocorra, os acadêmicos serão 

comunicados com antecedência.  

 

Ementa: A disciplina objetiva a prática pedagógica. A prática pedagógica poderá ser realizada em diferentes 

espaços de aprendizagem, além dos acadêmicos. Focaliza a formação acadêmica para a docência. 

 

 

Objetivos: Formar o aluno para a prática docente em diferentes contextos de ensino-aprendizagem. 

Relacionar teorias de ensino com a prática docente. Aplicar um plano de ensino, um plano de aula e uma auto 

avaliação da prática.  

 

 



 
 

 

 
 

Estratégias de Ensino: A disciplina é voltada para a experiência de formação em prática docente. Trata-

se de uma disciplina prática. A prática deve totalizar no mínimo 12 h/a. A estratégia de ensino será 

definida com cada orientador. A prática será realizada de acordo com a organização definida conjuntamente 

com o orientador. Deve ocorrer entre os meses de agosto, setembro e outubro.  

 

 

Instrumentos e Critérios de Avaliação: os critérios de avaliação serão definidos por cada orientador.A 

avaliação feita pelo orientador, conforme os critérios estabelecidos por ele, envolvem elaboração do plano de 

ensino, plano de aula e relatório da prática. O orientador é quem avaliará o aluno. O aluno no último dia da 

aula – 07/11, entregará para a coordenadora da disciplina uma ficha preenchida pelo orientador com a 

avaliação qualitativa da prática e a nota.  A ficha a ser entregue ao final da disciplina será disponibilizada 

ao aluno no primeiro dia de aula. A nota que será lançada no sistema será aquela atribuída pelo 

orientador. A frequência será aquela que o orientador declarar na ficha de avaliação somada as aulas 

com a professora coordenadora da disciplina. A ficha de avaliação é de responsabilidade do aluno que 

deve solicitar ao orientador o seu preenchimento 

 

 

Bibliografia: A bilbiografia será definida por cada orientador 

 

 

 

 


