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MANUAL DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DOS CURSOS 

DE LICENCIATURA DO IFTM 

 

INTRODUÇÃO 

      

Este manual destina-se aos estudantes dos cursos de licenciatura do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - IFTM e 

objetiva fornecer-lhes informações sobre a realização do estágio curricular 

supervisionado, bem como orientá-los a respeito dos procedimentos necessários 

ao cumprimento das atividades referentes a cada etapa. 

      

I. PROCEDIMENTOS DO ESTUDANTE - DOCUMENTAÇÃO  

 

1. Consultar a relação de espaços educacionais junto à coordenação/setor de 

estágio que possuem acordo de mútua cooperação para concessão de estágio, 

e escolher um deles para realizar o estágio.  

      

Caso o espaço educacional escolhido não possua acordo de mútua cooperação 

com o IFTM e oferte a educação básica (anos finais do ensino fundamental e/ou 

ensino médio), é necessário que a instituição concedente participe do Edital de 

Chamada Pública para concedentes de estágio e Agentes de Integração 

(disponível em: http://www.iftm.edu.br/estagio/chamadapublica/) para envio da 

documentação necessário para formalização do Acordo. 

 

2. Providenciar e encaminhar à coordenação/setor de estágio os seguintes 

documentos: 

 

I. Requerimento de Estágio (anexo 01), preenchido e assinado; 

II. documentos pessoais – cópia do RG e do CPF; 

http://www.iftm.edu.br/estagio/chamadapublica/
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III. comprovante de residência – cópia; 

IV. apólice de seguro; 

V. declaração de matrícula. 

Após o recebimento dos documentos, a coordenação/setor de estágio 

providenciará um ofício solicitando à escola concedente uma oportunidade de 

estágio para o requerente. 

      

Caso o(a) estudante tenha direito ao aproveitamento de atividades profissionais 

como estágio, de acordo com o regulamento de estágio curricular supervisionado 

obrigatório das licenciaturas do IFTM e demais legislações pertinentes, deverá 

preencher o Requerimento para Aproveitamento de Atividades Profissionais e o 

Relatório de Atividades (anexo  02 - A e B) e encaminhá-los à coordenação/setor 

de estágio 

 

3. Após a confirmação da vaga na escola concedente, o estudante deverá 

preencher o Plano de Estágio da Etapa I (anexo 03), colher as assinaturas 

necessárias e entregar à coordenação/setor de estágio, que providenciará o 

Termo de Compromisso de Estágio. 

  

4. Uma vez assinado o Termo de Compromisso pelas partes: estudante, 

instituição concedente e campus/IFTM, o estágio a ser desenvolvido estará 

devidamente formalizado e passará a ser válido como estágio supervisionado 

obrigatório das licenciaturas. 

 

5. Para iniciar cada etapa de estágio, o estudante deverá refazer os 

procedimentos acima descritos, não havendo, porém, necessidade de 

entregar novamente as cópias dos documentos pessoais e do comprovante de 

residência, caso permaneça no mesmo endereço. 
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6. Para a realização das Etapas II, III e IV os estudantes deverão elaborar e 

encaminhar ao professor orientador de estágio o Plano de Ação (anexo 

04). 

 

7. Durante a realização do estágio o estudante deverá preencher a Ficha de 

Controle de Atividades de Estágio (anexo 05) e o Relatório Parcial do 

Estágio (roteiro no anexo 06), que será avaliado pelo professor orientador 

(anexo 07) e disponibilizar ao supervisor da instituição concedente o 

formulário de Avaliação do Estágio pelo Supervisor (anexo 08). 

      

8. O estudante deverá também preencher a ficha de Autoavaliação (anexo 

9). 

 

9. Ao final de cada etapa, o estagiário deverá enviar o relatório parcial ao 

professor orientador de estágio, para avaliação, e os formulários, 

devidamente preenchidos e assinados, ao professor articulador de estágio. 

 

10.  Integralizada a carga horária total do estágio, o licenciando deverá 

elaborar um Relatório Final (roteiro no anexo 11), conforme as Normas 

de Elaboração de Relatório de Estágio do IFTM, e realizar a apresentação 

oral para a banca avaliadora sobre a experiência adquirida. 

 

11.  Para a participação na apresentação oral com a banca examinadora, o 

estudante não poderá ter nenhuma pendência na documentação das 

etapas do estágio e ter sido considerado apto após a análise do Relatório 

Final (anexo 12). 
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12. Será considerado aprovado na apresentação oral o estudante que obtiver 

no mínimo 60 pontos e conceito C na avaliação da banca (anexo 13). 

 
13. Os documentos que requerem assinaturas dos estagiários, da 

coordenação/setor de estágio, do coordenador do curso, do professor 

articulador e do professor orientador, poderão ser substituídos por 

assinaturas digitais desde que o campus/IFTM consiga gerá-los com as 

devidas certificações e seguindo as normas da TI. 

14. Para os cursos EAD, os formulários que embasam o termo de 

compromisso e que necessitam de assinaturas poderão ser digitalizados 

e enviados via e-mail ou postados no Moodle ou sistema próprio de 

controle de estágio. 

 

§ 1º. O Termo de Compromisso deverá conter as assinaturas em vias 

originais não podendo ser digitalizado. 

 

§ 2º. Os documentos de execução do estágio (autoavaliação do 

estagiário, avaliação do estágio pelo supervisor, controle de atividades) 

poderão ser digitalizados. 

 

§ 3º. Nos casos de solicitação de aproveitamento de atividades 

profissionais como parte da carga horária de estágio, o requerimento e o 

relatório poderão ser digitalizados. 

 

§ 4º. Nos documentos que constam a assinatura do professor-orientador, 

professor-articulador e coordenador do curso, as mesmas poderão ser 
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substituídas pelo aceite via sistema, através da senha do usuário e 

registro de quem realizou o aceite. 

 

II. DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA E ATIVIDADES DO ESTÁGIO 

CURRICULAR SUPERVISIONADO PARA OS CURSOS DE PRIMEIRA 

LICENCIATURA 

 

A) ETAPA I:  

 

Conhecer a dinâmica do cotidiano escolar - etapa desenvolvida em 

instituições de ensino que ofertem o ensino fundamental e/ou nível médio (100h). 

 

Atividades a serem desenvolvidas: 

 

1. Observação, registro, diagnóstico e caracterização do cotidiano 

escolar do espaço educacional (60 horas): 

 

✔ Diagnóstico de campo - espaços: onde a escola está inserida, disposição 

física dos espaços como sala, laboratórios e biblioteca; - e tempos: 

calendário escolar, carga horária da disciplina e horários de 

funcionamento; 

✔ Observação da organização do trabalho escolar (planos de curso, 

avaliações, recuperações, etc.); 

✔ Levantamento das atividades desenvolvidas no cotidiano da dinâmica 

escolar; 

✔ Observação da prática docente e da relação professor-estudante; 

✔ Busca das concepções pedagógicas que permeiam o ensino da matéria 

aplicada na escola: Projeto Político Pedagógico; 
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✔ Pesquisa sobre o currículo e a cultura que permeiam a prática do 

professor; 

✔ Pesquisa sobre as questões políticas, sociais e culturais que interferem 

na realidade escolar. 

 

2. Participação em atividades didático-pedagógicas: reuniões, minicursos, 

seminários, oficinas, dentre outras (20 horas); 

 

3. Análise de livros didáticos atuais e utilizados pelas escolas, bem como da 

dinâmica legal de escolha para utilização dos mesmos (10 horas); 

 

4. Orientações e reuniões com a equipe da escola concedente e elaboração 

do relatório parcial (10 horas) 

      

B) ETAPA II: 

 

Atividades desenvolvidas no ensino fundamental (4 últimos anos) - classes de 

ensino regular ou EJA (100 h). 

 

Atividades a serem desenvolvidas: 

 

✔ Planejamento das atividades a serem desenvolvidas na instituição 

concedente e discussão sobre a aplicação dessas atividades com o 

professor supervisor de estágio da escola concedente; (10 horas); 

✔ Elaboração do Plano de Ação (roteiro no anexo 04): preferencialmente 

baseado nas observações da etapa anterior; (10 horas) 

✔ Execução do Plano de Ação:  
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 Regência participativa: acompanhar as aulas e projetos da escola; (30 

horas); 

 

 Regência compartilhada: auxiliar e executar as atividades solicitadas 

pela professora; (20 horas);   

 

 Participação em atividades didático-pedagógicas: reuniões, 

minicursos, seminários, oficinas, dentre outras; (20 horas). 

 

✔ Orientações e reuniões com a equipe da escola concedente e elaboração 

do relatório parcial; (10 horas) 

      

OBS: Nos cursos de Licenciatura que não contemplem o ensino fundamental, 

essa etapa deve ser desenvolvida no ensino médio. 

 

C) ETAPA III: 

 

Atividades a serem desenvolvidas no nível médio - classes de ensino médio 

regular ou EJA (100 h). 

✔ Planejamento das atividades a serem desenvolvidas na instituição 

concedente e discussão sobre a aplicação dessas atividades com o 

professor supervisor de estágio da escola concedente; (10 horas) 

✔ Elaboração de um Plano de Ação: preferencialmente baseado nas 

observações da etapa anterior; (10 horas) 

✔ Execução do Plano de Ação: 

● Regência participativa: apoio ao professor da concedente na elaboração 

e execução das atividades; (30 horas) 
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● Regência compartilhada: auxiliar e executar as atividades solicitadas 

pela professora; (20 horas) 

  
● Participação em atividades didático-pedagógicas: reuniões, minicursos, 

seminários, oficinas, dentre outras; (20 horas) 

✔ Orientações e reuniões com a equipe da escola concedente e elaboração 

do relatório parcial; (10 horas) 

 

D) ETAPA IV: 

 

Atividades desenvolvidas no ensino médio - classes de ensino regular, 

preferencialmente que tenham alunos com necessidades especiais, EJA ou 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio (cursos técnicos integrados ao 

ensino médio) (100 h) 

      

✔ Planejamento das atividades a serem desenvolvidas na instituição 

concedente e discussão da aplicação dessas atividades com o professor 

supervisor de estágio da escola concedente; (10 horas) 

✔ Elaboração de um Plano de Ação e de Planos de Aulas: preferencialmente 

baseado nas observações da etapa anterior e com o apoio do supervisor 

de estágio e professor da turma; (10 horas) 

✔ Execução do Plano de Ação: 

● Regência compartilhada: execução dos planos de aula; (30 horas) 

● Participação em atividades didático-pedagógicas: reuniões, 

minicursos, seminários, oficinas, dentre outras; (20 horas) 

✔ Participação em atividades didático-pedagógicas: reuniões, minicursos, 

seminários, oficinas, dentre outras; (10 horas) 

✔ Orientações e reuniões com a equipe da escola concedente e elaboração 

do relatório parcial; (10 horas) 
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✔ Elaboração do Relatório Final. (10 horas) 

 

OBS: A distribuição da carga horária e atividades do estágio, para os cursos de 

formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura, seguirá 

o disposto na legislação vigente e orientações constantes no regulamento de 

estágio curricular supervisionado dos cursos de licenciatura do IFTM. 

III. CRITÉRIOS AVALIATIVOS ESPECÍFICOS DE CADA PROCEDIMENTO 

AVALIATIVO: 

      

A. As avaliações parciais realizadas pelo supervisor do estágio na instituição 

concedente, ao término de cada etapa de estágio, observarão: 

1. Aspectos atitudinais: 

⮚ Conduta ética e compromisso com o desenvolvimento e o aprendizado 

durante o estágio; 

⮚ Execução das tarefas com presteza e responsabilidade; 

⮚ Relacionamento interpessoal favorável à realização do estágio; 

⮚ Conhecimento e cumprimento das normas da instituição concedente. 

2. Aspectos didático-pedagógicos: 

⮚ Elaboração e execução do plano de estágio (etapa I), planos de ação 

(etapas II, III, IV) e de aula (etapa IV) aplicando os procedimentos 

didáticos adequados; 

⮚ Domínio do conteúdo específico; 

⮚ Gestão das atividades desenvolvidas e organização das turmas conforme 

o tempo e o espaço; 
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⮚ Utilização de recursos didático-pedagógicos, em especial das TIC; 

⮚ Uso de linguagem didática específica adequada; 

⮚ Utilização de estratégias qualiquantitativas adequadas para verificação da 

aprendizagem. 

B. As avaliações contínuas realizadas pelo professor orientador de estágio 

durante o desenvolvimento de cada etapa e ao final do estágio observarão: 

⮚ Elaboração e execução dos planos de estágio, de ação e de aula 

mediante a aplicação de procedimentos didáticos internalizados pelo 

licenciando e o estabelecimento de relações entre teoria e prática;  

⮚ O exercício da relação ação-reflexão-ação a partir da realização do 

estágio; 

⮚ Cumprimento da carga horária obrigatória para cada etapa e das 

orientações disponibilizadas ao estagiário. 

C. A avaliação dos relatórios parciais e do relatório final realizada pelo professor 

orientador ao término de cada etapa e ao término do estágio observará: 

⮚ O cumprimento das normas de estrutura e redação, conforme Normas de 

Elaboração de Relatórios do IFTM e Manual para Normatização de 

Trabalhos de Conclusão de Curso, do IFTM;   

⮚ A capacidade criativa e inovadora demonstrada nas atividades 

desenvolvidas durante o estágio; 

⮚ O desenvolvimento de reflexão teórico-prática sobre a educação, a 

escola, a sociedade e o saber historicamente produzido. 
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OBS:  A versão final do relatório de estágio, após aprovação, deverá ser 

entregue em cópia eletrônica ao coordenador de estágio e ao professor 

orientador. 

D. A avaliação resultante de apresentação oral com banca avaliadora, composta 

pelo professor-orientador e dois convidados, sendo um, preferencialmente 

proveniente da instituição concedente, observará: 

⮚ Verificação dos procedimentos e atitudes empreendidos durante a 

realização do estágio a partir da leitura prévia dos relatórios e da 

exposição oral;  

⮚ Levantamento dos aspectos significativos do estágio para a futura 

profissionalização docente do licenciando; 

⮚ Identificação das contribuições do estágio para a consolidação da tríade 

ensino-pesquisa-extensão; 

⮚ Identificação da capacidade de transposição didática;  

⮚ Desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva; 

⮚ Qualidade do material usado para apresentação; 

⮚ Postura e linguagem adequadas. 

      

⮚ O estudante terá 10 minutos para a apresentação oral e 10 minutos para 

responder às perguntas da banca avaliadora (caso haja). 

      

E. A autoavaliação (anexo 9) tem por objetivo levar o estagiário a uma reflexão 

do seu desempenho acadêmico durante o estágio e redirecionar as práticas de 

todos os envolvidos nesse processo. 
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ANEXO 1 

REQUERIMENTO DE ESTÁGIO - Etapa ___ 

 

 OBRIGATÓRIO   NÃO OBRIGATÓRIO DATA:        /        /  

 

Nome do estudante: ____________________________________________________ 

Campus/Polo: _________________________________________________________ 

Curso: _____________________________________Período/Ano:_______________      

Endereço Eletrônico:  __________________________________________________ 

Telefone fixo: (__) ____________________Telefone celular: (   )________________ 

Escola Concedente do estágio:_________________________________________ 

Telefone fixo: (__) ________________ Telefone celular: (   )______________ 

CNPJ :______________________________ 

Data prevista para início: ____/____/___ Data prevista para término: ____/____/___ 

Total de horas da etapa: _____ 

      

O estudante requerente está apto a realizar o estágio solicitado. 

 

___________________________ 

 Estudante (assinatura legível)                      

_________________________ 

     Professor orientador (assinatura legível) 

 
____________________________ 

Coordenador do curso (assinatura legível) 

      



      

 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

TRIÂNGULO MINEIRO  

  

 

 

 
ANEXO 2  
 
 APROVEITAMENTO DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS (quando for o caso) 
 

A) REQUERIMENTO PARA APROVEITAMENTO DE ATIVIDADES 
PROFISSIONAIS COMO CARGA HORÁRIA DE ESTÁGIO (100 horas para 2ª 
licenciatura 

 
Nº_____/______ 

Preenchimento pela Coordenação 

 

Eu, (NOME COMPLETO DO(A) ESTUDANTE), regularmente matriculado (a) no (ANO 

OU PERÍODO) do curso (NOME DO CURSO), Campus/Polo_____________, venho 

através deste requerer, junto a Coordenação/Setor de Estágio do Campus/Polo 

__________________________, o aproveitamento das atividades profissionais como 

estágio curricular supervisionado conforme Resolução/IFTM que dispõe sobre a 

aprovação do regulamento de estágio curricular dos cursos de licenciatura do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – IFTM. 

Estou ciente que, conforme legislação pertinente, as atividades de trabalho 

desenvolvidas em áreas compatíveis com as habilitações profissionais do curso 
poderão ser aproveitadas em no máximo 100 HORAS da carga horária total de estágio, 
desde que tenham sido realizadas nos últimos cinco anos. 

Apresento anexa a documentação discriminada abaixo para apreciação, análise e 
emissão de parecer. 

                                                   Pelos termos acima, peço deferimento.  

Anexos: 

(1). Se empregado(a) ou (2). Se servidor(a):  

1) Cópia da carteira de trabalho (páginas de identificação do(a) estudante, página onde 

configure o vínculo empregatício) e Relatório de Atividades (constando a descrição 

das funções que exerce sendo o mesmo assinado pelo estudante e por um 

representante da empresa).  

2) Cópia do Ato de Nomeação ou Portaria, declaração de vínculo funcional, cópia do 

RG e Relatório de Atividades (constando a descrição das funções que exerce sendo 

o mesmo assinado pelo estudante e por uma chefia). 
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(__) Se autônomo(a):  

Comprovante de seu registro na Prefeitura Municipal, comprovante de recolhimento de 

imposto sobre serviços correspondente ao mês de entrada do requerimento e Relatório 

de atividades (constando a descrição das funções que exerce sendo o mesmo assinado 

pelo estudante). 

(__) Se empresário(a):  

Cópia do contrato social da empresa, comprovante de inscrição do CNPJ e situação 

cadastral com data atualizada no mês do requerimento e Relatório de atividades 

(constando a descrição das funções que exerce sendo o mesmo assinado pelo 

estudante e por um representante da empresa ou testemunha). 

(__) Documentos adicionais: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

________________, _____de___________ de______. 

 

___________________________________________ 

NOME E ASSINATURA DO(A) ESTUDANTE 
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B) MODELO DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARA APROVEITAMENTO DE 
ATIVIDADES PROFISSIONAIS COMO ESTÁGIO (quando for o caso)  

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
TRIÂNGULO MINEIRO 

 

      

 

NOME DO ESTAGIÁRIO 

      

 

 

Relatório de aproveitamento de atividades profissionais como carga 
horária de estágio  

      
 

 
 
Relatório de aproveitamento de estágio 
referente à etapa___ apresentado para 
obtenção de nota parcial na disciplina 
Estágio Supervisionado __ do Curso de 
Licenciatura em ______ do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Triângulo - IFTM. 

 

 

 

Professora Orientadora:  

Professora Articuladora: 

 

Local e data 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO: 

Nome: 

Curso: Licenciatura em                          Período:             Ano:          Etapa:  

Endereço: Rua/Av.                                                        Nº              

Bairro:  

Cidade:                             CEP:                               Estado:   

Fones:                              E-mail 

Profª articuladora:  

Profª Orientadora:  

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA PARA O APROVEITAMENTO DAS ATIVIDADES 
PROFISSIONAIS COMO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO:  

 

( ) Ensino Fundamental ou EJA equivalente (  ) Ensino Médio ou EJA equivalente 

 

Instituição:  

Endereço: Rua/Av.                                                  Nº.  

Bairro:  

Cidade:                                       CEP:                Estado:  

Fones:                                        E-mail  

Diretor (a): 

Supervisor (a): 

 

Início: ___/___/____ Témino: ___/___/____ Carga Horária: ______ 
 

Carga horária total de aproveitamento na realização do Estágio: ____ 

 

_______________________, ___/___/_____  

(Local e data) 
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I. INTRODUÇÃO 

 
Apresentar, de forma de clara, uma visão geral da escola, das atividades desenvolvidas como 

professora (ensino fundamental, médio ou EJA), e a justificativa da solicitação de aproveitamento das 
atividades profissionais para a carga horária da etapa do Estágio.  

A introdução, a qual não deve ter mais de 3 (três) páginas (ideal 1 página), apresenta os objetivos 
da etapa do estágio e as informações que facilitem o entendimento das atividades desenvolvidas pelo 
estagiário enquanto professor, demonstrando a compatibilidade com as que estão estabelecidas para o 
estágio. 

Destacar na Introdução: 
      

● Breve descrição da instituição em que atua e/ou atuou nos últimos 5 (cinco) anos como docente: 
ensino fundamental ou EJA equivalente, ensino médio ou EJA equivalente; 

● A qual etapa o estágio está relacionado: 
● Quantas horas de estágio serão aproveitadas e em que nível de ensino (fundamental, médio e/ou 

EJA), lembrando que poderá ser solicitado o aproveitamento de 50% da carga horária do estágio:  
● Os objetivos da realização do estágio – o estagiário deverá recorrer ao plano de estágio para 

elaborar esse item; 
● A justificativa para a solicitação do aproveitamento de carga horária para o estágio;  
● Descrever brevemente (resumir) as considerações e experiências adquiridas por você 

(estagiário) enquanto professor. 
 

A conclusão detalhada deve ser colocada no final do relatório; há um item específico para a conclusão. 

 

II. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÃO PEDAGÓGICA E 
CIDADANIA 

Descrever as principais atividades planejadas e desenvolvidas em sala de aula (regência), assim 
como a sua participação em atividades didático-pedagógicas (projetos, reuniões, oficinas, etc) nas 
instituições em que atua e/ou atuou. 

III.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Escreva sobre as constatações e/ ou conclusões a respeito das atividades desenvolvidas no 
ambiente laboral, apresentando a reflexão sobre a própria prática que potencializaram a construção e 
reconstrução de sua identidade profissional. 

IV. REFERÊNCIAS (nos casos em que houver)  
De acordo com as normas da ABNT, relacione os documentos usados e bibliografias citadas na 

elaboração deste relatório. 

ANEXOS (caso houver)  
      

Orientações: 
✔ Formatação: Fonte Times New Roman tamanho 12 
✔ Após o término da elaboração do relatório reler para que nenhum tópico seja esquecido. Além 

disso, é fundamental fazer revisão da Língua Portuguesa; 



      

 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

TRIÂNGULO MINEIRO  

  

 

 

ANEXO 03  

PLANO DE ESTÁGIO DA ETAPA I 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 
 

1.1 Identificação do estagiário 

Nome:_______________________________________________ 

Curso:____________________________________________ Período:__________ 

Cronograma de estágio: _____/_____/____ a _____/_____/_____ 

 

1.2 Identificação da Instituição Concedente 

Nome da Escola: _______________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________ 

Telefone: ______________ Fax: _________________ E-mail: ___________________ 

Nome do Diretor: _______________________________________________________ 

Nome do Supervisor de estágio: ___________________________________________ 

 

2.OBJETIVOS - GERAL E ESPECÍFICOS 

Nos objetivos propõe-se antecipar resultados e processos desejados, devem expressar 
conhecimentos, habilidades a serem assimilados e desenvolvidos. 

 

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Descrever o conteúdo que será desenvolvido. 

 

4. SETORES E ENVOLVIDOS NA ATUAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 

Citar pessoas e setores envolvidos durante a realização do estágio, explicando a atuação de 
cada um. Exemplo: 
• Professor orientador - que lhe prestará assistência, direcionando e orientando sua ação; 
• Supervisor do estágio na concedente – que lhe acompanhará durante a realização do estágio 
e também poderá orientar sua ação; 
• Alunos - foco de seu olhar em momentos específicos do estágio; 
• Demais setores administrativos - para conhecer o funcionamento institucional. 

 

5. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES  
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Detalhar as atividades que serão realizadas durante o estágio e qual o período da realização, 
mencionando os procedimentos que serão utilizados em cada atividade.  

 

Nº Atividades/Metodologia Períodos Horas 

01 
 

   

02  

 

  

03  

 

  

04  

 

  

05 
 

   

 

Total  

 

 

6. AVALIAÇÃO: descrever os instrumentos de avaliação a serem utilizados.  

      
      
7. MATERIAL DE APOIO:  relacione o material de apoio à preparação e à execução do 

estágio. 

 

      
8. REFERÊNCIAS  
      
 

 

 
_____________,__/__/___ 

Local, Data 

 

____________________    ______________________    _____________________ 

Assinatura do aluno (legível) Assinatura do professor 
orientador (legível) 

Assinatura do supervisor 
concedente (legível) 
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ANEXO 04  

PLANO DE AÇÃO – ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DAS ETAPAS II, III e IV 

INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO 

           

                   
 

 

NOME DO ESTAGIÁRIO 

 

 

PLANO DE AÇÃO REFERENTE À ETAPA ___ DO ESTÁGIO CURRICULAR 
SUPERVISIONADO DO CURSO DE LICENCIATURURA EM _______________ 

 

      

Plano de Ação referente à etapa __ do 
Estágio Supervisionado apresentado para 
obtenção de nota parcial na disciplina 
Estágio Supervisionado ___ do Curso de 
Licenciatura em ______ do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Triângulo - IFTM. 

                                                                                   

                                                                 

Professora articuladora:  

Professora Orientadora:  
 

Local / Ano 
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SUMÁRIO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

 

2.1 INTRODUÇÃO 
 

2.2 JUSTIFICATIVA 
 

2.3 OBJETIVO GERAL 
 

2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

2.5 METODOLOGIA 
 

2.6 CRONOGRAMA 
 

3. REFERÊNCIAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

TRIÂNGULO MINEIRO  

  

 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO: 
 

1.1 Estagiário(a): 

1.2 Curso: Licenciatura em                            Semestre/Ano:  

1.3  Professor(a) orientador(a):  

1.4  Professor(a) articulador(a):  

1.5  Nome da(s) instituição(ões) concedente(s) de estágio: 

1.6 Professor(es) responsável(eis) na(s) escola(s) concedente(s): 

1.7 Turma(s) em que desenvolverá o plano de ação: 

(  ) Ensino Fundamental  (   ) Ensino Médio  (   ) EJA  (  )  

 

Turma/ano(s) Quantidade de alunos 

  

  

  

 

1.8 Período do desenvolvimento do plano de ação: de ___/___/___ a                        

___/___/___ 

2. CARACTERIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 
 

2.1 INTRODUÇÃO: 
Neste tópico o estagiário precisa deixar claro suas motivações e seus anseios principais na 
realização da ação planejada. É imprescindível, citar a importância da atividade. 

 

2.2 JUSTIFICATIVA: 
Este item deve conter argumentos que respaldem a realização do plano de ação. Por que 
executar este plano de ação? 

 

2.3 OBJETIVO GERAL: 
Qual o objetivo mais amplo deste planejamento? Qual será o objetivo norteador de todas as 
atividades desenvolvidas? 

 

2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Quais os objetivos mais específicos deste plano de ação? Quais os objetivos relacionados aos 
conteúdos abordados nas atividades a serem desenvolvidas? 

 

2.5 METODOLOGIA: 
Como o estagiário pretende alcançar os objetivos? Quais serão os recursos utilizados para a 
concretização dos objetivos? 
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2.6 CRONOGRAMA: 
 
Neste item o estagiário precisa indicar a data/meses, os procedimentos e os conteúdos 
abordados em determinada data, assim como os recursos utilizados. 

 

ETAPA ____             Ano _____/__ semestre 
 

Escola: ____________________________            Turma: ____ 

 

CONTEÚDOS/ATIVIDADES/RECURSOS                                                                                                                                                                                                                                                                    

                   MESES                             Carga 
Horária  

F
E
V           

M
A
R 

A
B
R 

M
A
I   

J
U
N 

J
U
L 

A
G
O 

S
E
T 

O
U
T 

N
O
V 

D
E
Z 

 

Horas 

A) Regência Participativa (acompanhar as aulas e projetos da escola) 

Atividade 1 M            

Atividade 2             

Atividade 3              

Atividade 4              

             

Subtotal             

B) Regência Compartilhada (auxiliar e executar as atividades solicitadas pela professora). 

Atividade 1              

Atividade 2              

Atividade 3              

             

Subtotal             

C) Atividades Didático-Pedagógicas (reuniões, oficinas, seminários, projetos e outras) 
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Atividade 1               

Atividade 2              

Atividade 3              

Atividade 4              

Atividade 5              

Subtotal             

                                                       Total              

 

3. REFERÊNCIAS  
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ANEXO 5 
CONTROLE DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO  

 ETAPA _____ 
      

Nome do (a) estagiário (a):                                                                                          

Período de realização do estágio (início e término da etapa): 

Professor Orientador de Estágio (IFTM):   

Curso:                           Período:                                Campus/Polo: 

Instituição concedente:                                             

Diretor: 

Supervisor de estágio (escola concedente): 

Telefones da escola concedente: 

 

Data Assunto Total de 

horas 

Supervisor 
(assinatura) 

    

    

    

    

    

    

    

Total de horas desta folha:      

Assinaturas e carimbos: 

___________________________                    ___________________________ 
 Assinatura legível do estagiário                  Assinatura legível do Professor Supervisor 

 

                                         __________________________ 
                                 Assinatura legível do Professor Orientador 
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ANEXO 06 - ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS PARCIAIS  

Os relatórios parciais deverão ser elaborados e formatados de acordo com as normas 
para elaboração de relatório de estágio do IFTM, constando: 
 

⮚ Capa; 
 

⮚ Folha de rosto; 
 

⮚ Identificação:   
Nome do estagiário:  
Nome do professor orientador (IFTM):  
Instituição concedente:  
Nome do professor supervisor (escola concedente):  
Área de desenvolvimento: Educação 
Período de realização:  
Carga horária total da etapa: 
 

⮚ Sumário; 
 

⮚ Introdução; 
 

⮚ Objetivos; 
 

⮚ Fundamentação teórica;  
 

⮚ Metodologia; 
 

⮚ Cronograma; 
 

⮚ Conclusão; 
 

⮚ Referências; 
 

⮚ Anexos (caso tenha) 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA PARA A ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS 

PARCIAIS, CONFORME CADA ETAPA DO ESTÁGIO: 

ETAPA I:  

OBSERVAÇÃO, DIAGNÓSTICO, REGISTRO E CARACTERIZAÇÃO DO COTIDIANO 

ESCOLAR DO ESPAÇO EDUCACIONAL DA CONCEDENTE: QUESTÕES 

POLÍTICAS, SOCIAIS, CULTURAIS, RELACIONAIS E DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS. 

A) OBSERVAÇÃO E ANÁLISE DA REALIDADE  

Nesse item você deverá realizar o reconhecimento dos espaços educativos. A Escola é um espaço instituído 

que objetiva a socialização do conhecimento, formação de hábitos, valores e atitudes. Ao refletir sobre o 

valor e o significado da escola, meditamos sobre estes espaços no sentido de desvendar a história da 

sociedade como expressão de seus valores, comportamentos e relações de grupos sociais.  

A seguir relacionaram-se algumas questões que devem orientar a exploração de fatos e documentos que 

possam expressar a história da escola ou da instituição concedente e sua relação com o espaço de 

configuração de saberes. Os dados obtidos durante a observação desta realidade nortearão o relatório 

pertinente a esta atividade. 

1.  IDENTIFICAÇÃO: LOCALIZAÇÃO DA ESCOLA/INSTITUIÇÃO 
CONCEDENTE – REALIDADE EXTERNA: 
 

● Qual o nome da escola/instituição concedente e a origem desse nome?  
● Quantos alunos atende e de quais faixas etárias? Em que níveis de ensino? 
● Quantos professores e funcionários administrativos têm a escola? 
● Onde se localiza a escola? Como é o bairro ou a comunidade em que está inserida? 

 

2. DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA: 
 

● A área física da escola atende à singularidade da educação básica?  Está dividida em 
quantos blocos? Contém quantas salas de aulas? Este espaço atende 
satisfatoriamente às necessidades dos estudantes. 

● Possui biblioteca, cantina, banheiros, laboratórios, quadra de esportes, jardim, horta? 
● Como se organiza o seu espaço interno? 
● Qual ambiente que lhe chamou mais atenção? Descreva-o. 

 

3.  REALIDADE EXTERNA: 
 

● Como é o bairro ou a comunidade em que está localizada a escola/instituição 
concedente? 

● O bairro oferece serviços e espaços de lazer? Quais? 
● A escola usa os espaços existentes no bairro para atividades educativas? 
● Que atividades realizadas pela escola estão abertas à comunidade local? 
● A área geográfica do bairro ou comunidade supre as necessidades dos seus 

moradores quanto a calçamento de ruas, asfalto, sinalização, meio de transporte, 
segurança, área de lazer, etc? 
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● Existem serviços de saneamento básico? Há atendimento à saúde? 
● Avalie a qualidade de vida dos moradores do bairro ou da comunidade em que a 

escola/instituição concedente está localizada. 
● Como a escola/instituição concedente é vista pela comunidade? O que representa para 

seus moradores? Qual a imagem que a comunidade tem da escola/instituição 
concedente? 

● Existe alguma parceria entre a escola/instituição concedente e empresas localizadas 
no bairro ou na cidade? 

B) OBSERVAÇÃO E COLETA DE DADOS DO COTIDIANO ESCOLAR 

O professor é o profissional da educação que domina determinados saberes, que, transforma e 

dá novas conformações a estes saberes e, ao mesmo tempo, garante a extensão ética dos 

saberes que dão apoio à sua práxis no dia-a-dia do seu trabalho. Então, a educação é uma 

prática social. A docência é uma atividade complexa e altamente contextualizada.  

Portanto a relação teoria e prática é um processo que envolve uma metodologia de ensino, 

caracterizado pelo aprender-fazer, pelo aprender-ser, pelo aprender-conviver. O conhecimento 

teórico e prático aliado ao espírito crítico são requisitos básicos para um profissional da educação 

nos dias atuais. O aluno/pesquisador ao aproximar-se da realidade observada busca intervir na 

mesma realidade que está pesquisando.  

Nessa segunda etapa do estágio você deverá explorar e conhecer os espaços, materiais e 

recursos pedagógicos disponíveis e utilizados na prática pedagógica realizada na 

escola/instituição concedente. Lembre-se de anotar os dados, suas observações e as reflexões 

no seu diário de estágio. As questões abaixo nortearão sua pesquisa. 

      
● Como está organizado o espaço físico da escola/instituição concedente? Como é o 

mobiliário desses espaços? Como estão organizados esses ambientes? São atrativos, 
limpos, decorados e adequados à educação básica? 

●  Existem materiais e recursos pedagógicos que estimulem os alunos a interagirem nesses 
espaços de forma prazerosa e que promova o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social 
das mesmas? Qual a proporção entre espaços físicos fechados e abertos existentes na 
escola? 

● Quais espaços os professores preferem para a realização de suas aulas: os espaços 
fechados ou abertos? Há um equilíbrio no uso destes espaços? 

● Como são as salas de aula? Que móveis e materiais têm no seu anterior? O mobiliário é 
adequado para a educação básica? 

● Como se desenvolvem as atividades: coletivas ou individuais? 
● É um espaço que dá autonomia ao aluno ou privilegia as ações e comandos do professor? 
● Os estudantes se identificam com esse espaço? 
● É possível perceber as ações, a movimentação, o trabalho realizado pelos alunos nesse 

espaço? 
● É um espaço destinado ao estabelecimento de relação democrática ou autoritária dos 

agentes da prática pedagógica? 
● A que tipo de formação os alunos estão sujeitos? Uma formação para a autonomia ou para 

a submissão? 
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C) OBSERVAÇÃO DA PRÁTICA E COLETA DE DADOS SOBRE A PROPOSTA 

CURRICULAR E O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

Quando refletimos sobre o valor e o significado da ação docente, meditamos sobre o educador 

e a condição em que ele se encontra vinculado, a fim de que possamos realmente atingir uma 

práxis pedagógica transformadora, voltada a uma educação que não separa homem e mundo, 

mas que considera o homem e o mundo em constante interação. 

Os conhecimentos construídos nas fases anteriores darão suporte para a realização dessa 

etapa. Nessa atividade você deverá ler atentamente o PPP (Projeto Político Pedagógico) da 

escola escolhida para estágio e levantar os dados que o auxilie na compreensão da proposta de 

trabalho da escola. As questões a seguir servem de orientação neste trabalho. 

1. PROPOSTA CURRICULAR  

● Resuma a proposta curricular da escola/instituição concedente. 
● Como se deu a elaboração da proposta curricular? Que referenciais a escola/instituição 

concedente utilizou para elaborá-la? A construção foi coletiva? 
● Quais os princípios fundamentais da proposta curricular da escola/instituição concedente? 

Qual a linha metodológica demonstrada nessa proposta?  Como se organiza os conteúdos 
curriculares e as metodologias de trabalho? 

● Como a escola/instituição concedente estimula a vivência da cidadania? 
● A escola/instituição concedente demonstra colocar o aluno como centro do processo 

educativo? 
● Os recursos materiais e humanos estão organizados de forma a favorecer a aprendizagem?  
● Como se dá a organização do tempo e do espaço em relação à diversificação das atividades? 
● Como se dá a interação escola/instituição concedente e família? 
● Como se organiza a prática avaliativa da escola/instituição concedente? 

 

2.  PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 
 
● A escola tem um Projeto Político Pedagógico? 
● Qual a missão e a filosofia da escola apresentada no PPP? Estas estão expressas no 

cotidiano escolar? 
● Qual a concepção de educação que sustenta esse documento? 
● Quem participa da elaboração do PPP? A execução do PPP é de responsabilidade de quem? 
● Este documento apresenta-se como uma construção contínua? É possível perceber a 

presença de desejos, concepções, filosofia, princípios educativos dos diversos sujeitos que 
fazem parte da comunidade escolar: alunos, professores, pais, funcionários? 

● É possível perceber se esse documento foi construído coletivamente ou apenas para cumprir 
a formalidade expressa na legislação? 

 

3. O PPP EXPRESSO NO COTIDIANO ESCOLAR 

● É possível perceber qual a concepção de educando o corpo docente e administrativo possui?  
● As pessoas envolvidas no processo escolar consideram o educando como um sujeito que 

tem necessidades específicas? 
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● As atividades partem do conhecimento prévio do aluno, abordando o seu universo cultural, 
proporcionando novas vivências, trocas e experiências educativas? 

● A escola desenvolve projetos e ações que favoreçam o desenvolvimento integral (físico, 
afetivo, social e cognitivo) do aluno? São projetos interdisciplinares? Há participação da 
comunidade externa? 

● O planejamento curricular é realizado coletiva ou individualmente? Quem orienta o 
planejamento e execução deste planejamento? Os professores se ajudam mutuamente no 
desenvolvimento dos diversos aspectos do currículo escolar?  

● Há espaço e tempo dentro da carga horária do professor para planejamento e estudo entre 
os professores? Existe espaço para reuniões? Como elas acontecem? 

● Como são tratadas as questões disciplinares que envolvem os alunos? Tais ações colaboram 
para a formação pessoal e social do educando, promovendo e respeitando as etapas de seu 
desenvolvimento? Ou são ações arbitrárias que ocorrem de maneira negativa na auto-estima 
do aluno? 
 

Após a observar e colher os dados orientados por estes questionamentos você deverá comparar 

se as ações da prática da escola campo são coerentes com a proposta pedagógica da instituição.  

Ao elaborar o relatório, procure apontar a relação entre a proposta pedagógica da escola com: 

concepção de criança e de infância; relação com a comunidade externa; clima organizacional; 

organização e desenvolvimento curricular; a escola/instituição concedente como espaço para a 

cidadania. 

D) OBSERVAÇÃO E PRÁTICA DA GESTÃO DE SALA DE AULA 

O Parecer número 21, de 2001, do Conselho Nacional de Educação, define o Estágio 

Curricular como um:  

(...) tempo de aprendizagem que, através de um período de permanência, 
alguém se demora em algum lugar ou ofício para aprender a prática do 
mesmo e depois poder exercer uma profissão ou ofício. Assim o estágio 
supõe uma relação pedagógica entre alguém que já é um profissional 
reconhecido em um ambiente institucional de trabalho e um aluno 
estagiário (...) é o momento de efetivar um processo de 
ensino/aprendizagem que, tornar-se-á concreto e autônomo quando da 
profissionalização deste estagiário. 

 

Em consonância com esse pensamento, a proposta de estágio busca favorecer um 

espaço/tempo no currículo de formação destinado às atividades que devem ser realizadas pelos 

discentes nos futuros campos de atuação profissional, onde os alunos devem fazer a leitura da 

realidade. 

Assim, nessa etapa do seu estágio supervisionado você tem a importante função de observar a 

sala de aula, considerando os itens: 

● descrição do assunto a ser estudado durante o dia,  
● estratégia utilizada pela professora no encaminhamento das atividades,  
● incentivação realizada para preparar o aluno para a atividade,  
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● procedimentos metodológicos adotados,  
● técnicas utilizadas (dinâmicas),  
● recursos materiais,  
● atitudes e manejo de classe, entonação de voz, linguagem. 

 

 

Para o registro dessa atividade elabore o relatório parcial referente à primeira etapa. Não se 

esqueça de assinar o relatório e colher as assinaturas do professor orientador e do supervisor 

de estágio da instituição concedente. 

ETAPA II:  

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÃO PEDAGÓGICA E DE 
CIDADANIA COM PROJETOS ESPECÍFICOS COM A CONCEDENTE, ALÉM DE 
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS EM TURMAS DE 
ENSINO FUNDAMENTAL OU EJA. 

O saber do professor é estabelecido na interação com outros saberes. O ensino-aprendizagem 

é um processo dinâmico, social e dialético. O professor deve se aproximar da cultura de 

aprendizagem do aluno e dar novo significado às suas práticas pedagógicas. Prática pedagógica 

que respeite o aluno como sujeito ativo do conhecimento e a escola como espaço dedicado ao 

exercício da cidadania. Portanto, o papel do educador é fundamental na capacitação do 

educando, fundamentada nos conteúdos de cidadania democrática.  

Por isso, a educação é uma prática social humana, sendo que a Pedagogia, como ciência da 

educação, estuda criticamente a educação como prática social, apoiada em diversos cenários 

do conhecimento. 

Durante o desenvolvimento do seu curso, oportunizou-se a você o contato com disciplinas 

teóricas e práticas que priorizam o conteúdo pedagógico necessário ao exercício do magistério. 

Nesta etapa do estágio você fará uso desses conhecimentos, juntamente com o diagnóstico 

realizado na etapa anterior objetivando elaborar, propor à escola/instituição concedente e 

executar um Plano de Ação.  

A seguir você encontrará orientações elaboradas para este fim, além do Anexo 04 que lhe 

oferece a estrutura a ser respeitada para elaborar seu Plano de Ação.  

Seu plano de Ação inicia-se com a Introdução. Neste tópico o estagiário precisa deixar claro 

suas motivações e seus anseios principais na realização do estágio. É imprescindível, citar a 

importância do estágio e a expectativa para a sua formação acadêmica. 

O segundo tópico diz respeito à Justificativa e deverá conter argumentos que respaldem a 

realização do estágio. Contextualize seu plano de ação. Aponte o problema que o levou a propor 

esse plano. Justifique o por quê de realizar esse estágio? Indique o que você espera alcançar 

com a execução do Plano de Ação. 
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Os tópicos seguintes compõem-se dos Objetivos Geral e Específicos. O objetivo geral precisa 

delinear qual o objetivo mais amplo deste estágio? Qual será o objetivo norteador de todas as 

atividades desenvolvidas no estágio. Em relação aos objetivos específicos é preciso apresentar 

quais os objetivos mais específicos, que torne operacional o que será realizado durante o estágio. 

E, ainda, quais os objetivos relacionados aos conteúdos abordados. Lembre-se: os objetivos 

devem estar coerentes com a justificativa e a proposta de Plano de Ação. 

No tópico Metodologia o estágio deverá apresentar como pretende alcançar os objetivos. Quais 

serão os recursos utilizados para sua concretização. Como será realizado o plano elaborado? 

Quais os recursos humanos e materiais serão necessários para a execução? Quanto vai custar, 

quanto tempo vai se levar para executá- lo e quem serão os responsáveis pela sua execução. 

No item Cronograma, o estagiário precisa indicar o mês e os conteúdos abordados em cada 

ação do trabalho a ser desenvolvido, assim como os recursos utilizados. 

Por fim é preciso apontar as Referências utilizadas pelo estagiário. Quais as fontes utilizadas 

para a elaboração do plano de ação. 

Nesta parte do estágio o professor da disciplina fará a avaliação do aluno (a) estagiário (a) 

segundo critérios discriminados na pasta de estágio. 

Para o registro dessa atividade elabore o relatório parcial referente à segunda etapa.  

Não se esqueça de assinar o relatório e colher as assinaturas do professor-orientador e do 

supervisor da instituição concedente 

ETAPA III:  

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÃO PEDAGÓGICA E DE 
CIDADANIA COM PROJETOS ESPECÍFICOS COM A CONCEDENTE, ALÉM DE 
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS EM TURMAS DE 
ENSINO MÉDIO OU EJA. 

A Etapa III desenvolver-se-á semelhante à Etapa II, naquilo que concerne à elaboração do Plano 

de Ação e da Avaliação desta atividade durante a realização do estágio. Entretanto este plano 

de ação deverá privilegiar uma nova experiência relativa aos itens a seguir:  

● Elaboração e execução de um Plano de Ação: preferencialmente baseado nas 

observações da etapa anterior; 

● Regência participativa; 

● Regência compartilhada. 

 

Para o registro dessa atividade elabore o relatório parcial referente à terceira etapa.  

Não se esqueça de assinar o relatório e colher as assinaturas do professor-orientador e do 
supervisor da instituição concedente. 
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ETAPA IV:  

ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ENSINO E DE AULA E POSTERIOR REGÊNCIA EM 
TURMAS DE ENSINO MÉDIO REGULAR, TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE OU 
EJA. 

A ETAPA IV do estágio é denominada de Estágio de Regência. O estágio tem como objetivo 

básico completar a formação acadêmica dos estagiários, permitindo-lhes o acesso ao futuro 

campo de atuação profissional.  

O estágio também se constitui em um contato direto com questões práticas e teóricas, mediante 

cumprimento de um determinado número de horas. Assim, a regência em sala de aula constitui 

uma dessas fases do processo de profissionalização dos futuros profissionais da educação.   

Compreende um período rico da prática docente a ser realizada pelo (a) estagiário (a) no trabalho 

pedagógico da escola/ instituição concedente, oportunizando a análise do  seu  “fazer  

pedagógico”, assim como  o  exercício  das ações pedagógicas no Ensino Fundamental e Médio.  

Na prática educacional é possível entender o significado maior dos conceitos trabalhados em 

sala de aula e as correlações complexas deles decorrentes, impossível de serem constatados 

apenas na teoria. Assim, muitos questionamentos surgem, o que colabora para a sua atualização 

e troca de informações sobre o processo educativo, e aprendizagens fora do ambiente 

acadêmico, 

Nesta etapa do estágio o licenciando deverá desenvolver competências que o ajudem na 

elaboração dos planos de aula e regências nos níveis e modalidades de ensino abrangidos no 

estágio.  

Relativamente à Regência, o estagiário deverá, a partir do contato com a turma na qual fará sua 
regência, considerar os conteúdos propostos pelo plano de ensino do professor regente 
(instituição-campo de estágio) para fazer o seu próprio plano de aula, sob orientação do professor 
orientador. 

  

O item Plano de Aula deve ser elaborado conforme modelo (Anexo 10). No tópico Dados de 

Identificação você deverá relacionar dados sobre a escola/instituição concedente que permitam 

evidenciar onde e quando a regência será executada. 

 

O item Tema Central deverá abordar qual o assunto da aula? 

 

Em relação aos Objetivos procure esclarecer qual o objetivo da aula a ser ministrada. O que se 

espera do aluno após o final da aula? 

 

Os Conteúdos dizem respeito aos assuntos estudados na aula a ser ministrada, e serão 

dispostos em tópicos. Para isto o contato estabelecido com o professor da disciplina na 
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escola/instituição concedente será importante para a definição do conteúdo a ser trabalhado pelo 

estagiário durante este momento. 

No tópico Atividades de aprendizagem, o estagiário deverá desenvolver:  

Atividade inicial (motivação) em que a atividade desenvolvida servirá para chamar a atenção 

dos alunos para o assunto estudado: vídeo apresentado, música, alguma curiosidade sobre o 

assunto, etc. Tem por objetivo problematizar e levantar os conhecimentos prévios dos alunos 

acerca do(s) assunto(s) abordado(s) durante a aula; Atividade de desenvolvimento abrange o 

desenvolvimento dos assuntos trabalhados na aula, de forma detalhada, buscando sistematizar 

o conhecimento. Para isso é importante o estagiário se perguntar o quê, para quê, por quê e 

como o aluno aprenderá o assunto abordado;  

Atividade de avaliação aponta como você pretende verificar o quê seu aluno aprendeu o 

conteúdo trabalhado? 

 

Outro item diz respeito aos Recursos didáticos. Você deverá esclarecer no seu plano de aula 

que irá utilizar para ministrar a aula? Quadro e giz, datashow, retroprojetor, livro didático, 

dinâmicas, trabalho em grupos, ou seja quais os procedimentos escolhidos por você e que 

atenderão àquelas perguntas o quê, para quê, por quê e como o aluno aprenderá o assunto. 

 

As Referências deverão abordar a bibliografia utilizada para elaborar o plano de aula. 

Por fim você deverá realizar a Análise Crítica (observações). Este item deverá ser preenchido 

após a aula, com os pontos positivos e negativos da mesma. Constitui-se, portanto da avaliação 

da aula pelo professor que, neste momento, é o próprio estagiário. 

 

Para o registro dessa atividade elabore o relatório parcial referente à quarta etapa. Não se 

esqueça de assinar o relatório e colher as assinaturas do professor orientador e do supervisor 

da instituição concedente. 
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ANEXO 07 - AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO PARCIAL DE ESTÁGIO (professor 

orientador de estágio) 

ETAPA ____ 

Estagiário(a)____________________________________________  Etapa ___ 

Curso: LICENCIATURA EM                       Período:_________ Polo:_ ____________ 

Professor/Orientador(a): ______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

ASPECTOS AVALIADOS Nota 
(de 1 a 10) 

Caracterização da escola/instituição concedente: Contextualização 

da escola concedente, conforme as orientações para a Etapa. 
 

Introdução: apresentou o tema, apresentou justificativa e os objetivos 

(geral e específicos) delineados para desenvolver o estágio; descreveu 

os procedimentos os metodológicos, as técnicas e instrumentos de 

coleta de dados utilizadas; descreveu em quantas partes o texto 

(desenvolvimento) foi dividido, salientando os principais elementos que 

compõem a redação de cada parte. 

 

Desenvolvimento: apresentou os elementos teóricos da área do 

conhecimento investigado, bem como, a definição dos termos e 

conceitos pertinentes ao referido campo de estágio. Expôs os 

resultados, discussões e análises referentes às observações e 

participações na prática educativa, utilizando este embasamento 

teórico. 

 

Análise: descreveu a realidade encontrada com objetividade, ou seja, 

sem interferências, juízo de valor, preconceitos e julgamentos pessoais 

e procurou apresentar ações e estratégias que poderiam/poderão 

incidir de forma positiva no contexto analisado, baseando-se, para isso, 

na utilização de instrumentos de coleta de dados 

 

Conclusão: apresentou sua síntese pessoal, de modo a expressar sua 

compreensão sobre o assunto que foi objeto desta etapa do estágio. 

Foi possível perceber a retomada dos objetivos geral e específicos, 

buscando trazer uma resposta a estes objetivos, salientando se foram 
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ou não atingidos; apresentando sugestões para futuros trabalhos na 

área e as recomendações de utilização dos resultados. 

Referências: Apresentou todas as obras referenciadas no trabalho, de 

acordo com as normas do Manual para Normatização de Trabalhos de 

Conclusão de Curso do IFTM. 

 

Uso da língua portuguesa: atendeu aos aspectos ortográficos e 

gramaticais, coerência e coesão conforme as normas estabelecidas 

pela língua portuguesa. 

 

Estrutura textual: elaborou o relatório de estágio observando a 

estrutura e redação conforme as Normas de Elaboração de Relatórios 

do IFTM e o roteiro para elaboração de relatório parcial de estágio. 

 

Progressão textual e clareza: a redação do texto apresenta 

objetividade e  clareza e possibilita a progressão textual. 
 

Pontualidade: Entregou e apresentou relatório parcial das atividades 

conforme cronograma e roteiro estabelecido. 
 

Total   

 

CONCEITOS 

A  - de 90% a 100 % 

B  - de 70% a 89 % 

C  - de 60% a 69 % 

R  - de 0% a 59 % 

     PONTOS DISTRIBUÍDOS: 100  pts       MÍNIMO PARA APROVAÇÃO: 60 pts  

NOTA ALCANÇADA: ____ pts                CONCEITO:______ 

Obs.:_________________________________________________________________  
 

________________________________________ 
Carimbo assinatura do professor-orientador 
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ANEXO 08 - AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO - SUPERVISOR DA ESCOLA CONCEDENTE 
 

A) ETAPA I, II e III 
 

CURSO DE LICENCIATURA EM _______________  

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO  

Instituição Concedente de estágio:  

Supervisor de Estágio:                                      

Cargo/função:  

Período de realização do estágio: ____/____/____ a ____/____/____  

(   ) Ensino Fundamental  (   ) Nível Médio   (   ) EJA 

Total de horas: _____ hs              

IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO  

Nome do estagiário(a): 

Período/semestre: 

Campus/Polo:  

 

ASPECTOS AVALIADOS PELO SUPERVISOR DO ESTÁGIO NA CONCEDENTE  

ETAPA ___ 

1. DESENVOLVIMENTO DO ESTAGIÁRIO EM RELAÇÃO 
AOS ASPECTOS ATITUDINAIS: 

Satisfatório Não 
satisfatório 

a. Assiduidade e pontualidade durante o período de 
realização do estágio 

  

b. Conduta ética e compromisso com o desenvolvimento e 
o aprendizado durante o estágio 

  

c. Execução das tarefas com presteza e responsabilidade   

d. Relacionamento interpessoal favorável à realização do 
estágio (direção, professores, pessoal administrativo, 
supervisor de estágio, alunos). 

  

e. Cooperação e trabalho em equipe   

f. Conhecimento e cumprimento das normas da escola 
concedente 
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Justificar os aspectos avaliados como não satisfatórios: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. DESENVOLVIMENTO DO ESTAGIÁRIO EM RELAÇÃO 
AOS ASPECTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS:  

Satisfatório Não 
satisfatório 

a) Elaboração e execução do plano de estágio com 
aplicação de procedimentos didáticos adequados. 

  

b) Participação em atividades didático-pedagógicas: 
reuniões, minicursos, seminários, oficinas, dentre outras 

  

c) Gestão das atividades desenvolvidas e organização das 
turmas conforme o tempo e o espaço: 

  

 

Justificar os aspectos avaliados como não satisfatórios: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Situação Geral do estudante na Etapa ___: 

(   ) O estudante atingiu seu desempenho com excelência 

(   ) O estudante atingiu o desempenho com eficiência 

(   ) O estudante atingiu o desempenho mínimo necessário 

(   ) O estudante não atingiu o desempenho mínimo necessário 

 

OBSERVAÇÕES E SUGESTÕES: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Data ______ 

Assinatura e carimbo do supervisor 
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AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO - SUPERVISOR DA INSTITUIÇÃO CONCEDENTE 
 

B) ETAPA IV 
 

CURSO DE LICENCIATURA EM _______________  

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO  

Instituição Concedente de estágio:  

Supervisor de Estágio:                                      

Cargo/função:  

Período de realização do estágio: ____/____/____ a ____/____/____  

 (   ) Nível Médio   (   ) EJA 

Total de horas: _____ hs              

IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO  

Nome do estagiário(a): 

Período/semestre: 

Campus/Polo:  

 

ASPECTOS AVALIADOS PELO SUPERVISOR DO ESTÁGIO NA CONCEDENTE 

DESENVOLVIMENTO DO ESTAGIÁRIO EM RELAÇÃO 
AOS ASPECTOS ATITUDINAIS: 

Satisfatório Não 
satisfatório 

a. Assiduidade e pontualidade durante o período de 
realização do estágio 

  

b. Conduta ética e compromisso com o desenvolvimento e 
o aprendizado durante o estágio 

  

c. Execução das tarefas com presteza e responsabilidade   

d. Relacionamento interpessoal favorável à realização do 
estágio (direção, professores, pessoal administrativo, 
supervisor de estágio, alunos. 

  

e. Cooperação e trabalho em equipe   

f. Conhecimento e cumprimento das normas da 
instituição concedente 
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Justificar os aspectos avaliados como não satisfatórios: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

DESENVOLVIMENTO DO ESTAGIÁRIO EM RELAÇÃO 
AOS ASPECTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS:  

Satisfatório Não 
satisfatório 

a) Elaboração e execução do plano de ação com aplicação 
de procedimentos didáticos adequados. 

  

b) Participação em atividades didático-pedagógicas: 
reuniões, minicursos, seminários, oficinas, dentre outras 

  

c) Elaboração e execução do plano de aula com aplicação 
de procedimentos didáticos adequados. 

  

d) O Plano de aula apresenta objetivos, conteúdos, 
metodologia, estratégia de ensino, recursos didáticos, 
avaliação e referências/bibliografias?  

  

e) O Plano de aula permite que o leitor compreenda como 
será desenvolvida a aula e as atividades propostas?  

  

f) Gestão das atividades desenvolvidas e organização das 
turmas conforme o tempo e o espaço: 

  

NA REGÊNCIA:   

a) As aulas são introduzidas com criatividade, mobilizando 
o interesse e fazendo relação com conceitos básicos do 
tema a ser estudado? 

  

b) Apresenta de forma clara, simples e precisa os objetivos 
e os procedimentos da aula? 

  

c) Utiliza-se de aspectos motivacionais, buscando a 
interação e conexão entre o conteúdo a ser trabalhado e a 
realidade? 

  

d) Realiza a contextualização do tema, apresentando uma 
sequência lógica e própria para o nível de ensino? 

  

e) Apresenta domínio dos termos técnicos, exemplificou, 
fez analogias, respeitando a linguagem formal, de acordo 
com o nível de ensino? 

  

f) Facilita a aprendizagem inter-relacionando conteúdos?   

g) Demonstra domínio do conteúdo?   

h) Emprega/utiliza estratégias de ensino de forma 
adequada ao desenvolvimento do conteúdo de forma a 
permitir sua compreensão? 
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i) Utiliza os recursos didático-pedagógicos, em especial as 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), com 
habilidade e segurança? 
 

  

j) Utiliza estratégias qualiquantitativas adequadas para 
verificação da aprendizagem? 
 

  

 

Justificar os aspectos avaliados como não satisfatórios: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Situação Geral do estudante na Etapa IV: 

(   ) O estudante atingiu seu desempenho com excelência 

(   ) O estudante atingiu o desempenho com eficiência 

(   ) O estudante atingiu o desempenho mínimo necessário 

(   ) O estudante não atingiu o desempenho mínimo necessário 

 

OBSERVAÇÕES E SUGESTÕES: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

________________________________________ 

Assinatura e carimbo do supervisor 
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ANEXO 9 
AUTOAVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 

ETAPA___ 
 

Dados do(a) estagiário(a): 
 

Nome: 
Curso:                                                                              Período:  
Campus/Polo:  
 

Local e período de realização do estágio. 

 

Escola concedente:  
Período: ____/____/___ a ___/____/____ 
 

Marque a opção que melhor se aplica e/ou responda: 
 

1. Em que aspectos você encontrou maior dificuldade nessa etapa? Cite os motivos. 
    (   ) Atitudinais          (   ) Didático-pedagógicos  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

2. Considerando as exigências da escola concedente, os conhecimentos adquiridos no 
IFTM, foram: 
   (   ) Suficientes         (   ) Insuficientes 
 

3- Você foi bem recebido(a) pela direção da escola concedente? 
    (   ) Sim             (   ) Não  
 

4- Você foi bem recebido(a) pelos funcionários da escola concedente? 
    (   ) Sim             (   ) Não  
 

5- O acompanhamento das atividades de estágio pela supervisora da escola 
concedente foi: 
   (   ) Regular      (   ) Bom        (    ) Muito bom    (   ) Ótimo  
   
6- As condições de estágio oferecidas pela escola concedente  foram:  
    (   ) Regulares      (    ) Boas        (   ) Muito boas    (   ) Ótimas    
 

7- Você considera a organização administrativa e pedagógica da escola concedente: 
   (   ) Regular      (   ) Boa        (   ) Muito boa    (   ) Ótima   
  
8- Quantos profissionais de sua área de formação trabalham na escola concedente? _ 
 

9- A sua integração na escola concedente foi: 
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    (   ) Regular      (   ) Boa        (   ) Muito boa    (   ) Ótima    
 

10- Você avalia sua formação em termos de conhecimentos gerais, em função das 
competências que lhe foram atribuídas, como: 
      (    ) Regular      (    ) Boa        (    ) Muito boa    (   ) Ótima    
 

 11- Você avalia o acompanhamento do professor orientador e do professor articulador 
de estágio como:    
      (    ) Regular      (    ) Bom        (    ) Muito bom    (    ) Ótimo  
   
12- Você avalia o atendimento do setor de estágios do IFTM como:    
     (    ) Regular      (     ) Bom        (    ) Muito bom    (    ) Ótimo    
 

13- O seu aproveitamento como estagiário(a) nessa etapa foi:   
      (    ) Fraco       (     ) Regular      (     ) Bom        (     ) Muito bom   (    ) Ótimo    
 

14. Verificando sua atuação junto à escola concedente, você conclui que o IFTM deve 
dar atenção especial a quais aspectos e/ou disciplina(s)/ conteúdo(s): 
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

15. Em que o IFTM mais contribuiu para a sua atuação nessa etapa do estágio? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
16- Sugestões para o setor de estágio do IFTM.  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
      
17- Sugestões para a coordenação do curso:  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
      
Você considera ter:  

 

(   ) Atingido seu desempenho com excelência. 
(   ) Atingido o desempenho com eficiência. 
(   ) Atingido o desempenho mínimo necessário.  
(   ) Não atingido o desempenho mínimo necessário. 
 

________________,____  de ______________ de ________ 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do(a)  estagiário(a) 
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ANEXO 10 

Modelo de Plano de aula – ETAPA IV 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Licenciatura em __________________  Período: ______                               

Unidade curricular: Estágio Supervisionado IV – Etapa IV 

Estagiário(a):  

Escola Concedente: 

Endereço: 

Turma/Nível (Ensino Médio/EJA/Técnico Profissionalizante): 

Professor: 

Data:  

Duração da aula: 

 

2. TEMA CENTRAL (ASSUNTO DA AULA) 

 

 

3. OBJETIVOS (O QUE ESPERAR DO ALUNO APÓS FINALIZAR A AULA?) 

 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (ASSUNTOS ESTUDADOS – DISPOSTOS EM TÓPICOS) 
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5. ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM  

(INICIAL - MOTIVAÇÃO, DE DESENVOLVIMENTO E DE AVALIAÇÃO) 

5.1 Atividade inicial (motivação):  

Atividade desenvolvida para chamar a atenção dos alunos para o assunto estudado: vídeo apresentado, 

música, alguma curiosidade sobre o assunto... 

5.2 Atividade de desenvolvimento:  

Desenvolvimento dos assuntos trabalhados na aula, de forma detalhada 

5.3 Atividade de avaliação:  

Como verificar que seu aluno aprendeu o conteúdo trabalhado? 

 

6. METODOLOGIA E RECURSOS DIDÁTICOS 

Como serão desenvolvidas as atividades? O que irá utilizar para ministrar a aula? Quadro e giz, 

datashow, retroprojetor... 

 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

8. ANÁLISE CRÍTICA (OBSERVAÇÕES – PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS) 

Este item deverá ser preenchido após a aula, com os pontos positivos e negativos da mesma. 

Observações do professor/estagiário sobre a aula. 

_____________________________________________  ___/___/____ 

Assinatura do(a) Professor(a) Regente - Data 

_____________________________________________ ___/___/____ 

Assinatura do(a) Estagiário - Data 

_____________________________________________ ___/___/____ 

Assinatura do(a) Coordenador(a) de Estágio - Data 
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ANEXO 11 

RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 
O estagiário deverá elaborar o relatório final de estágio conforme Normas para Elaboração de 

Relatórios de Estágio do IFTM e encaminhá-lo ao professor-orientador com antecedência de, no mínimo, 
20 (vinte) dias antes da apresentação oral. 

 

Este documento deverá expor os métodos e os resultados das atividades desenvolvidas durante 
a realização do estágio, aliando teoria e prática. Deverá ainda ser elaborado de forma objetiva/clara, com 
uma linguagem técnica e adequada, sem omitir nenhum dado importante.  

 

Este relatório deverá conter: 
 
1. Capa; 
 

2. Folha de Rosto; 
      
3. Dedicatória (opcional); 
 

4. Agradecimentos; 
 

5. Sumário; 
 

6. Introdução; 
 

7. Desenvolvimento - Relatórios das etapas de realização do estágio; 
 

8. Conclusão; 
 

9. Anexos; 
 

10. Parecer ou deferimento do professor-orientador (folha de aprovação). 
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INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO 

 

 

NOME DO ESTAGIÁRIO 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

RELATÓRIO FINAL REFERENTE AO ETÁGIO SUPERVISIONADO DO 
CURSO DE LICENCIATURA _____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 

Local e Ano 
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INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO  

CURSO LICENCIATURA ____________ 
 

NOME DO ESTAGIÁRIO 

      

      

      

RELATÓRIO FINAL REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS - PORTUGUÊS 

 

 

Relatório Final apresentado ao Curso de 
Licenciatura em __________________, do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Triângulo – IFTM, como 
requisito parcial à obtenção do título de 
licenciado em ______________.                                                                                        

      

 

                                             

Professor(a) articulador(a):  
Professor(a) Orientador(a):  

      
 
 
 
 

 
Local e Ano 
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DEDICATÓRIA (OPCIONAL) 

Se usada não deve exceder a uma página.  
 
Formatação: tamanho 12, alinhado à direita, recuo 8 cm 
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AGRADECIMENTOS (OPCIONAL) 

Quando existir, deverá incluir uma curta apresentação de agradecimentos ou reconhecimento 
por qualquer ajuda especial. Não deve exceder a uma página. 
 
Formatação: tamanho 12, justificado, espaço 1,5. 
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

1 Estagiário(a) 
 

1.1 Nome:  
1.2 Curso: Licenciatura em _____________________ 
1.3 Endereço: Campus _____________________________ 
Endereço: ____________________, nº: ____,  Bairro: _______CEP: ____ 
1.4 Município e Estado: _______/____ 
1.5 Telefone: (  )  
1.6 E-mail:  

 

2 Escola(s) Concedente(s) de estágio: 
 

2.1 Nome(s):  
2.2 Endereço(s):  
2.3 Município e Estado:  
2.4 CEP:  
2.5 Fone:  

 

3 Estágio 
 

3.1. Área de realização:  
3.2. Coordenador do Curso:  
3.3. Professor Orientador IFTM:  
3.4. Coordenadora/professora-articuladora IFTM:  
3.5. Supervisor(a) de Estágio na(s) escola(s) concedente(s):  
3.6. Carga horária total: 400 horas 
3.7  Data de início e término do Estágio:   /  /   a   /  / 
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SUMÁRIO 
 

INTRODUÇÃO 8 

RELATÓRIOS DAS ETAPAS DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO - 

DESENVOLVIMENTO 9 

CONCLUSÃO 10 

ANEXOS 11 

PARECER OU DEFERIMENTO DO PROFESSOR-ORIENTADOR 12 
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1. INTRODUÇÃO 

 
No item “Introdução” o estagiário apresenta uma visão geral da área em que o trabalho está 
inserido. É onde se justifica a realização do estágio. A introdução, a qual não deve ter mais de 
três páginas, apresenta os objetivos da realização do estágio, devendo conter informações que 
facilitem o entendimento do assunto, além de ambientar o leitor ao contexto do trabalho. 

 

Deve expor ainda a finalidade e o objetivo deste relatório final e como a sua organização. 

 

Etapa I... 

Etapa II... 

Etapa III... 
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2. DESENVOLVIMENTO - RELATÓRIOS DAS ETAPAS DE 
REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO  
 

Neste item o estagiário deverá descrever as atividades realizadas nas etapas do estágio e as 
contribuições/resultados das mesmas para a sua formação. 
 
Os relatórios parciais devem ser inseridos nesta parte do relatório final. 
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3. CONCLUSÃO 

 

Neste item o estagiário deverá expor de forma resumida as atividades realizadas no 
estágio e as propostas de soluções ou adequações para eventuais problemas encontrados 
durante o estágio.  

Na conclusão deve-se fazer uma breve avaliação do trabalho realizado, expondo com 
clareza as opiniões, as sugestões, as considerações, as críticas e as contribuições feitas pelo 
estagiário em relação à atividade realizada. 
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ANEXOS 

 
Documentos complementares e/ou comprobatórios do texto que servem para fundamentar, 
comprovar ou ilustrar. Podem ser gráficos, figuras, fotos, tabelas... 

 

ANEXO A... 
 

ANEXO B... 
      
ANEXO C... 
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ANEXO 12 – AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL 
 

INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO 

CURSO LICENCIATURA _________ 

FOLHA DE APROVAÇÃO - RELATÓRIO FINAL  
 

 

Nome do estagiário: ________________________________________ 
 

ASPECTOS A SEREM AVALIADOS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Cumprimento do prazo           

Composição/Estrutura do relatório 
(conforme modelo disponibilizado) 

          

Introdução           

Desenvolvimento           

Conclusão           

Coerência textual: 
objetividade/clareza/coesão 

          

Metodologia           

Plano de aula           

Fundamentação, adequação e 
fidelidade quanto às atividades 
desenvolvidas durante o estágio 

          

Formatação e apresentação geral do 
documento (margem, espaçamento, 
fonte, etc.) 

          

 

(  ) Aprovado (  ) Reprovado  
 

Parecer: ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
 

___________________________________ 
Professora Orientadora: 

______________________________________ 
Professora Articuladora: 

Data: ___ / ___ / ___  
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ANEXO 13 
      

AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL – Banca Avaliadora 
      

Estagiário:  
Curso:                                       Período:              Campus/Polo:  
Local e período de realização do estágio: 
Professor(a) orientador(a): _________________________________ 
Professor(a) avaliador(a): __________________________________ 

 

ASPECTOS 

AVALIADOS 

TOTAIS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Linguagem adequada            

2. Qualidade de recurso 

visual para apresentação 

           

3. Clareza            

4. Domínio de conteúdo            

5. Gestão do tempo de 

apresentação 

           

6. Fundamentação            

7. Sequência lógica            

8. Postura            

9. Objetividade            

10. Apresentação de 

resultados 

           

 

      

Pontos distribuídos: 100 pontos 

Mínimo para aprovação: 60 pontos 

Nota alcançada: ____ pontos 

CONCEITO: ____ 

 

Local e Data 

__________________, ___/___/_____ 

______________________________________________ 

Nome legível e assinatura do(a) avaliador(a) 

CONCEITOS 

A - de 90 a 100% 

B - de 70 a 89% 

C - de 60 a 69% 

R – de 0 a 59% 


