
 

 
 

Colegiado do Curso de Letras: Língua Inglesa e suas Literaturas 

Plano de trabalho do Estágio Supervisionado 

 

Em conformidade com a Regulamentação do Estágio Supervisionado do curso de Letras 
– Língua Inglesa e suas Literaturas, apresentamos o seguinte Plano de Trabalho de 
Estágio para o Estágio Curricular Supervisionado em Inglês – ECSI: Materiais e 
Recursos Didáticos no Ensino de Língua Estrangeira 

1. O estágio compreenderá as seguintes atividades: 

- Discussão e reflexão teórica sobre aspectos relativos à produção e uso de material e 
recursos didáticos para o ensino de língua inglesa. 

- Familiarização com os critérios utilizados para avaliação de material didático; 

- Adaptação de material didático; 

- Produção de sequências didáticas para o ensino de inglês na escola; 

- Acompanhamento de aulas da educação básica (Ensino Fundamental e Médio); 

- Apoio ao trabalho dos professores (enriquecimento das aulas e dedicação às demandas 
apresentadas pelos professores, adaptação de material em atendimento ao público alvo 
em questão, proposição de atividades didático-pedagógicas a serem desenvolvidas com o 
público alvo); 

- Atendimento aos estudantes; 

- Desenvolvimento de materiais didáticos inclusivos; 

2. Os Supervisores de Estágio e as instituições de ensino onde serão realizados o estágio 
serão indicados pelo Docente Orientador, mediante a aceitação por parte da administração 
da instituição de ensino e do Supervisor. 

3. As atividades de estágio terão um total de 140 (centro e quarenta) horas, a serem 
organizadas da seguinte maneira: 

- Um encontro semanal presencial e coletivo com o docente orientador de estágio para 
orientação, acompanhamento e socialização das experiências, conforme grade de horários 
da COLIL, totalizando 18 (dezoito) horas. É obrigatória a presença em pelo menos 75% 
dos encontros do atendimento coletivo. 

- Encontros individuais ou em pequenos grupos, a serem agendados com o docente 
orientador de estágio, para orientação e acompanhamento de elaboração de atividades e 
materiais didáticos, totalizando 10 (dez) horas. 

- Apoio ao trabalho dos professores da escola básica, de acordo com as demandas 
apresentadas pelos mesmos, podendo envolver: acompanhamento das aulas, atendimento 
aos estudantes, realização de atividades presenciais, totalizando 50 (cinquenta) horas. 



 

- Preparação e apresentação de Seminário sobre materiais e recursos didáticos em tema 
a ser proposto pelo Docente Orientador (10 horas); 

- Produção de sequência didática a ser utilizada nas aulas da escola básica (12 horas); 

- Aplicação da Sequência didática em estágio de regência na Escola Básica (5 horas); 

- Avaliação do material didático usado pelo professor regente da escola básica (10 horas); 

- Apresentação de microteaching; 

- Produção de Relatório de Estágio (25 horas). 

- O Portal Didático da UFSJ será utilizado para postagem de materiais para leitura e 
reflexão, bem como para upload das atividades solicitadas pelo Docente Orientador. 

4. O Relatório de Estágio será preparado de acordo com as normas da ABNT, que serão 
apresentadas pelo Docente Orientador e disponibilizadas no Portal Didático, juntamente 
com um documento contendo a estrutura do Relatório. 

5. A avaliação do estagiário também será feita de acordo com o descrito na 
Regulamentação do Estágio Supervisionado. 

 
 

São João del-Rei, 29 de novembro de 2022 
 
 
 

Denise Silva Paes Landim 
Docente Orientador 

 
 
 
 

Marcos Pereira Feitosa 
Presidente do Colegiado do Curso de Letras – Língua Inglesa e suas Literaturas 
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