
 

 

Colegiado do Curso de Letras: Língua Inglesa e suas Literaturas 

Plano de trabalho do Estágio Supervisionado Remoto 

 

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 Remoto para o Estágio Curricular Supervisionado em Inglês - Métodos e 
Abordagens no Ensino de Língua Estrangeira.  
 
1. O estágio remoto compreenderá as seguintes atividades:  
 
-  Discussão e reflexão teórica sobre metodologias de ensino de língua inglesa durante a 
pandemia de Coronavírus, desafios e possibilidades para professores e alunos na 
educação básica (Ensino Fundamental e Médio).  
- Familiarização com os Planos de Estudo Tutorados (PETs) propostos pela Secretaria 
de Estado da Educação para as aulas de língua inglesa (Disponível 
em:<https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/>. Acesso em 24/08/2020). 
- Acompanhamento de aulas da educação básica (Ensino Fundamental e Médio) no 
modo remoto.  
 - Apoio ao trabalho dos professores (enriquecimento das aulas e dedicação às 
demandas apresentadas pelos professores, organização e reorganização de ambientes 
virtuais de aprendizagem e uso de tecnologias disponíveis).  
- Atendimento aos estudantes (utilização de mídias sociais para ensinar, estimular e 
orientar os estudos; monitorias; grupos de estudo).  
- Realização de atividades online síncronas e assíncronas (aplicação de metodologias e 
estratégias de ensino-aprendizagem).  
- Desenvolvimento de materiais didáticos inclusivos, acessíveis tanto a quem dispõe de 
acesso à tecnologia ou não. 
 
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 remoto terão um total de 140 (centro e quarenta) horas, a 
serem organizadas da seguinte maneira:  

- Um encontro semanal coletivo síncrono com o docente orientador de estágio para 
orientação, acompanhamento e socialização das experiências, conforme grade de 
horários da COLIL, totalizando 15 (quinze) horas. É obrigatória a presença em pelo 
menos 75% dos encontros do atendimento coletivo.  



- Encontros síncronos individuais ou pequenos grupos, a serem agendados com o 
docente orientador de estágio, para orientação e acompanhamento de elaboração de 
atividades e materiais didáticos, totalizando 20 (vinte) horas.   

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

- Leitura e resumo de textos teóricos para subsidiar a prática, preparação de materiais e 
confecção do relatório final, totalizando 55 (cinquenta e cinco) horas.  

- O aplicativo ‘Zoom’ será utilizado para o acesso às atividades síncronas.  

- O Portal Didático da UFSJ e/ou lista de e-mail e/ou grupo no aplicativo do WhatsApp 
serão utilizados para a realização das demais atividades.  

4. O Relatório de Estágio será adaptado às particularidades do ensino remoto, seguindo 
a estrutura básica descrita na Regulamentação do Estágio Supervisionado. Um modelo 
será disponibilizado pela docente orientadora de estágio no Portal Didático.  
 
5. A avaliação do estagiário também será feita de acordo com o descrito na 
Regulamentação do Estágio Supervisionado.  

São João del-Rei, 31 de agosto de 2020 
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