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O QUE É APS 

As Atividades Práticas Supervisionadas, representam um procedimento metodológico de ensino-

aprendizagem, que são organizadas na forma de desafio com o objetivo de desenvolver as competências 

e habilidades previstas no perfil do profissional do aluno do curso de Tecnólogo em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas (TADS).   

O modelo pedagógico adotado no curso (TADS) na Fasipe, prevê uma atividade prática 

complementar a avaliação bimestral, esta deve ser realizada por meio da APS> 

Estão entre as habilidades cognitivas mais esperadas como resultado da aplicação das APS:  

 análises e sínteses que promovam a busca correta de informações;  

 questionamentos;  

 leituras dirigidas e produção de textos;  

 raciocínio crítico,  

 argumentativo,  

 dedutivo e indutivo;  

 aquisição de novos conceitos e revisão de abordagens e solução de desafios, 

dentre inúmeras outras possibilidades para situações específicas encontradas no meio 

profissional em que os alunos atuarão.    

As APS trabalham com este enfoque e contemplam as competências apontadas no projeto 

pedagógicos do curso, esse documento evidencia, dentre outros aspectos, as características prioritárias 

do perfil do egresso do curso de TADS e fornecem indicadores indispensáveis à desenvolvimento do 

curso com qualidade.    

A Fasipe trabalha com o intuito de preparar os profissionais para um mercado de trabalho em 

constante mudança, que exige das pessoas mais do que habilidades técnicas; requer seres humanos 

com a capacidade de saber aprender, de saber pensar, de saber conviver e de saber ser. 

A APS representa uma das diversas formas para se desenvolver as competências previstas para 

cada curso. Entretanto, essa opção se justifica na medida em que as Atividades Práticas Supervisionadas 

trabalham visando a articulação entre o conhecimento e a experiência, evitando propor um modelo de 

assimilação de conteúdos embasado unicamente na leitura dos textos dos livros, slides ou explicações 

teóricas contínuas. 

As APS ocorrem no horário regular do curso, neste momento do desenvolvimento da disciplina 

o aluno fará uso do material produzido e programado para as Atividades Práticas Supervisionadas, que 

podem ocorrer em diferentes ambientes de aprendizagem, tanto na instituição de ensino (sala de aula, 
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laboratórios, biblioteca, salas de estudo em grupo) como em outros espaços de formação fora do espaço 

educacional formal.    

O conteúdo das APS foi produzido em forma de um desafio pedagógico a ser solucionado pelo 

aluno ao longo do semestre letivo, por meio de etapas previamente planejadas e correspondentes aos 

temas de aula previstos no PEA (Plano de Ensino e Aprendizagem). Este desafio é uma situação-

problema que tem por objetivo desenvolver as competências e habilidades propostas para a sua 

disciplina.    

Na elaboração das APS foram consideradas as características dos alunos que frequentam o 

ensino superior - adultos, que de acordo com Cavalcanti (1997)1:  

 Precisam ver a utilidade e a aplicabilidade do que aprendem.  

 Acumulam experiências de vida que devem ser aproveitadas para o seu 

aprendizado.  

 Retém 75% daquilo que ouvem, veem e fazem/praticam. Se puderem utilizar 

imediatamente o que aprendem, a retenção será potencializada em 95%.  

 Preferem aprender para resolver problemas e desafios.  

 Comparam o novo conhecimento com aquilo que já sabem, construindo novos 

conhecimentos.  

 Seus interesses pelo aprendizado se direcionam para o desenvolvimento das 

habilidades aplicáveis no seu papel social, na sua profissão.    

 É orientado por estas premissas que você, professor da disciplina, trabalhará na 

aplicação das APS, orientando atividades que estimulam a corresponsabilidade do aluno no 

processo de aprendizagem. 

 

Caro Professor, contamos com seu apoio para explicar, logo na primeira aula, essa 

fundamentação aos seus alunos e garantir o sucesso desta proposta, o processo de ensino e 

aprendizagem necessita de constante mudança frente as transformações que a sociedade sofre. Para o 

semestre vigente, é fundamental seu empenho e comprometimento para que esta prática pedagógica 

seja cada vez mais bem-sucedida. 

 

 

                                                 
1 CAVALCANTI, Roberto Albuquerque e GAYO, Maria A. F. da Silva Andragogia na Educação Universitária. 
Disponível em: http://www.wr3ead.com.br/UNICEAD/andragogia_na_educacao_universitaria.pdf >. Acesso em: 
23 de jul de 2017. 
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OBJETIVOS 

A autonomia e independência são elementos que diferenciam a educação de adultos e que o 

processo de aprendizagem que buscamos está diretamente relacionado à disposição que o aluno deve 

ter para aprender e também à significância que o material didático deve representar para ele, para que 

o mantenha interessado e motivado a desenvolver seu estudo.   

Desta forma, as ATPS têm por objetivo:    

 Favorecer a aprendizagem. - Estimular a corresponsabilidade do aluno pelo 

aprendizado eficiente e eficaz.  

 Promover o estudo, a convivência e o trabalho em grupo.  

 Desenvolver os estudos independentes, sistemáticos e o auto aprendizado.  

 Oferecer diferentes ambientes de aprendizagem.  

 Promover a aplicação da Teoria e conceitos para a solução de problemas 

práticos relativos à profissão.  

 Direcionar o estudante para a busca do raciocínio crítico e a emancipação 

intelectual. 

 

DIRETRIZES PARA APLICAÇÃO DAS ATPS 

Cada professor receberá três arquivos: 

a) Proposta da Atividade Prática Supervisionada; 

b) Matriz de Avaliação 

A proposta da APS deve ser compartilhada com cada aluno pelos meios oferecidos pela 

instituição ou por cada professor para que o aluno tome conhecimento da atividade a ser desenvolvida e 

como ele será avaliado. 

Em diversos momentos, do planejamento à finalização do material, tivemos plena consciência 

da importância de seu trabalho como professor-facilitador destas atividades. A tarefa do Professor divide-

se, basicamente, em três etapas: apresentar à proposta, tirar dúvidas durante o desenvolvimento das 

APS, corrigir e avaliar a conclusão do trabalho. 

 

Apresentação da Proposta 

Para iniciar, sugerimos a atenta leitura da APS de sua disciplina na primeira aula, analise qual 

será a melhor maneira de preparar suas aulas, tendo em vista o cumprimento do desafio proposta pela 

APS que os alunos precisarão desenvolver durante todo o semestre.  Após apresentado compartilhe o 

documento digital com os alunos, evite compartilhar o documento antes de apresentá-lo em sala. 
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Explique também a respeito da relação entre a APS e o Plano de Ensino de Aprendizagem (PEA), 

ou seja, que as aulas-tema que constam nas etapas foram retiradas deste documento.  

 

Acompanhando o Desenvolvimento da APS 

Planeje um tempo no final das aulas, para que seja possível tirar dúvidas a fim de que possam 

contar com sua orientação no desenvolvimento do trabalho, bem como respeitar as entregas que são 

divididos em duas entregas uma parcial na N1 e a entrega final na N3, conforme calendário acadêmico,  

 

Atribuições do Professor 

 Leia a APS, compartilhada e disponibilizada, para planejar as aulas.   

 Disponibilize a APS aos alunos.   

 Conduza a sua aula de forma que o estudante tenha instrumentos para resolver 

as etapas propostas para a realização do desafio.  

 Reserve um tempo da aula semanalmente a fim de orientar os estudantes na 

resolução das atividades.  

 Defina um calendário de orientação e disponibilize-o para a turma.  

 Defina e informe claramente as etapas que comporão a nota de cada um dos 

bimestres e combine, com antecedência, as datas de entrega conforme calendário acadêmico. 

 Acompanhe a resolução das etapas do Desafio.   

 Receba e corrija as atividades que comporão a nota.   

 Informe as notas no portal do aluno para cômputo da nota bimestral. 

 

Avaliação 

Escolha uma ou mais etapas para compor a nota do primeiro bimestre e informe aos estudantes, 

com antecedência, quais são estas etapas e quando devem ser entregues. No segundo bimestre, avalie 

a resolução total do desafio para compor a nota, a maioria dos desafios foram elaborados para que a 

entrega final seja resultado de um trabalho em equipe. A nota da APS deve compor 30% da nota da 

disciplina tanto no 1º bimestre quanto no segundo. 

 


