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APRESENTAÇÃO 

 

As Diretrizes epistemológicas, teóricas e metodológicas presentes nas orientações do Estágio 

Supervisionado, como componente curricular constitui um importante instrumento para a formação 

dos futuros professores.  O Estágio Curricular Supervisionado deixa de ser somente o momento 

de visita e observação para relatar situação sobre a escola, sobre as aulas observadas, sobre o 

professor que se torna sujeito vulnerável a critica negativa quanto à sua docência na escola.  Mas, 

passa a ser concebido como processo contínuo de reflexão e de ação na escola e nas aulas de 

geografia, através do qual o estagiário deve participar aprender e contribuir com a construção e 

produção de conhecimento na e para a escola. 

 

Na realização tradicional do estágio ocorria a inquisição do trabalho do professor na sala de aula 

pelos discentes acadêmicos. Estes buscavam ver e aplicar na sala de aula as teorias estudadas 

nas disciplinas pedagógicas e específicas. Buscavam ver o bom desempenho do professor como 

o conhecedor dos conteúdos a serem repassados pelos alunos. Durante o estágio, muitos 

estagiários aproveitavam para aprender com o professor observado, uma vez que este deveria 

dominar o conteúdo e as técnicas de ensino. Os alunos da escola básica deveriam aprender 

observando, registrando e repetindo sempre que solicitados, mas de maneira disciplinada e 

ordenada. Nessa lógica, o estágio era uma disciplina de complementação, de natureza técnica 

(PIMENTA, 2010), ou seja, seu papel era de oportunizar que o licenciando colocasse em prática o 

que foi aprendido para “complementar” a sua formação. Esse tipo de estágio e estagiário é fruto 

da concepção epistemológica da racionalidade técnica (SILVA, 2006), a qual foi presença forte na 

formação de professor ao longo do século XX e, ainda, se verifica neste inicio de século XXI, 

mesmo com as discussões dos movimentos de educadores, das novas diretrizes oficiais (SOUZA 

e LUCAS, 2012) e, principalmente, com a nova concepção de estágio, que será chamada neste 

texto de Estágio Participante e reflexivo. Essa superação de concepção de estágio supervisionado 

presente entre professores acadêmicos das áreas específicas, entre professores da escola básica 

e entre os graduandos, constitui um dos desafios a ser superado com novas discussões, práticas 

e reflexões propostas para o Estágio Supervisionado de 400 horas, no Curso de Geografia. 

 

À luz da concepção epistemológica e teórico-metodológica do Estágio participante e reflexivo, o 

estágio supervisionado apresenta novos horizontes sobre a sua natureza disciplinar, vivência e de 

ações. Mais do que uma unidade curricular de 400h, ele constitui momentos de atividades teórico-

práticas realizados a partir da segunda metade dos cursos de licenciaturas. Nestes momentos, 

que acontecem na escola básica como loco da vivência da docência e espaço de diálogos com os 

diferentes sujeitos que compõem a escola - professores, alunos, gestores, supervisores, pais, 

comunidade - o estagiário tem a oportunidade de observar e refletir a interação teoria-prática, a 

interlocução disciplinas específicas e pedagógicas, identificar e refletir a respeito dos conflitos 
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diversos que existem na escola, seja no âmbito interpessoal, intrapessoal, cultural, social, 

econômico entre outros (SOUZA e LUCAS, 2012). Essa vivência possibilita ao estagiário conhecer 

e entender a situação na escola e não sobre a escola, assim como o possibilita a iniciação do 

processo de construção da sua identidade profissional. O Estágio Supervisionado tem suas 

potencialidades, mas também seus desafios. 

 

A partir da Lei de Diretrizes e Bases (LDB/1996) e das Diretrizes Curriculares Nacionais (1999), 

ampliaram, intensificaram e oficializaram-se as discussões sobre o Estágio Supervisionado nas 

licenciaturas e nas demais formações profissionais. Na LDB 9394/96 o estágio é confirmado como 

um componente curricular articulado e orientado pelos princípios da relação teoria e prática, 

pertinentes ao “novo” papel do curso de formação de professores para a educação básica, 

concebido a partir de competências teórico-práticas acerca do processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

As Diretrizes têm como pressuposto contribuir para a superação do paradigma da racionalidade 

técnica, objetivando a formação de um profissional que reflete sobre sua atividade de docente. O 

estágio como reflexão da práxis possibilita aos alunos que ainda não exercem a docência 

aprender com aqueles que já possuem experiências na atividade docente.  

 

O estágio deve ser compreendido numa relação de mão dupla com os sistemas de ensino. As 

escolas serão os celeiros onde os estagiários colherão as sementes, isto é, vivenciando um pouco 

do seu cotidiano. Por outro lado, a escola deve receber a contribuição dos estagiários, através das 

pesquisas, dos projetos de intervenção pedagógica, enfim, de propostas inovadoras que 

possibilitem a modificação dos aspectos negativos da realidade escolar e o constante 

aprimoramento dos aspectos positivos. A escola básica será, portanto, para os estagiários, um 

ensinante/aprendente e o estagiário deverá tornar-se um aprendente/ensinante.  

 

 

1.  LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

 

O Estágio Supervisionado e a Prática de Ensino na formação de professores estão pautados na 

legislação vigente, conforme segue: 

 

 Lei nº 6.494, de 7 dezembro de 1977, regulamentada pelo Decreto Lei nº87.497 de 18 de 
agosto de 1982, e alterada pela Lei nº8.859, de 23 de março de 1994; 

 

 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB); 
 

 Parecer CNE/CES nº 503/98, aprovado em 3 de agosto de 1998; 
 

 Parecer CNE/CP nº 09/2001; 
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 Parecer CNE/CP nº 27/2001, que dá nova redação ao Parecer CNE/CP nº 09/2001; 
 

 Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002; 

 Parecer CNE/CES nº 197, de 7 de julho de 2004;  
 

 Parecer CNE/CES nº 15, de 2 de fevereiro de 2005; 
 

 Resolução CNE/CEB nº 2, de 4 de abril de 2005, que modifica a redação do §3º do artigo 
5º da Resolução CNE/CEB nº 1/2004, até nova manifestação sobre estágio supervisionado 
pelo Conselho Nacional de Educação. 

 

A Nova Lei 11.788 de 25/9/2008 dispõe sobre o estágio de estudantes, altera a redação do art. 

428 da consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943, e a Lei nº 9.394, de vinte de dezembro de 1996; revoga as Leis nºs 6.494, de 7 de 

dezembro de 1977 e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6º da Medida Provisória nº 2.164-41, de 24 de agosto de 

2001; e dá outras providências. 

 

2. ESTÁGIO SUPERVISIONADO E AS HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

É esperado que o aluno perceba e entenda a atmosfera de mudança da escola e o seu cotidiano. 

A leitura da proposta curricular de Geografia é indispensável para discentes e docentes do 

processo de formação inicial.  

 

O Estágio Supervisionado em Geografia tem como objetivos: 

 Integrar o aluno à realidade e cultura da escola e do estágio. 
 

 Colaborar no trabalho da escola, assumindo sua parcela nas tarefas que lhe forem atribuídas. 
 

 Respeitar todos os elementos envolvidos na interação pedagógica. 
 

 Vivenciar a prática de princípios éticos e preceitos morais inerentes ao exercício do magistério. 
 

 Valorizar o trabalho cooperativo na solução de problemas profissionais. 
. 

 Analisar a estrutura e funcionamento de um estabelecimento de Ensino Médio e Fundamental, 
com ênfase no currículo de Geografia e no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola. 

 

 Analisar problemas relativos ao ensino, identificando as causas que interferem no processo de 
aprendizagem, propondo soluções. 

 

 Aplicar conhecimentos construídos, demonstrando iniciativa, autonomia e maturidade em 
relação aos alunos, docentes e comunidade escolar em geral. 

 

 Solucionar problemas surgidos em sala de aula durante o período de regência, sempre que 
possível. 
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 Aplicar métodos e técnicas inovadores e problematizadores, respeitando os conhecimentos 
prévios dos alunos. 

 

 Utilizar práticas educativas flexíveis, objetivas, contextualizadas visando uma aprendizagem 
significativa. 

 

 Realizar a recontextualização didática dos conteúdos, analisando e registrando as etapas 
desse processo até o contexto da regência. 

 

 Elaborar e executar planejamento didático-pedagógico com conteúdos diversos da Geografia 
e realizar atividades com alunos da educação básica, nos laboratórios do curso de Geografia 
do DEGEO/UFSJ, sempre que possível. 

 

 Apresentar os registros no formato de Memorial ou Portfólio, Relatório ou videográfico 
conforme orientação do professor orientador. 

 

3. OS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS NOS CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA DO 

DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS/ DEGEO/UFSJ: NOVA PROPOSTA 

 

No Curso de Geografia da UFSJ, o Estágio Supervisionado é uma atividade, uma vivência e uma 

ação na formação política-pedagógica integrada, que busca e possibilita ao futuro professor 

elaborar o significado do trabalho docente e a construir a identidade do profissional professor. A 

vivência e reflexão durante o estágio deve possibilitar também conhecer e refletir a situação 

cotidiana na escola, no âmbito da sala de aula, da gestão escolar, do planejamento das atividades 

na educação geográfica, na comunidade escolar. Portanto, o Estágio Supervisionado deve ter o 

papel e o poder de contribuir significativamente para a formação de professores e entre eles o de 

Geografia. A perspectiva do poder contribuir refere-se à possibilidade de o graduando, envolvido 

com a disciplina, com a vivência e as ações políticas-pedagógicas, com os conteúdos de 

geografia, conceber a profissão de professor, o seu papel social e político na escola básica e o 

seu trabalho como uma ação e prática social. 

 

A efetivação do papel e ação política do futuro professor de geografia será construída por meio de 

atividades específicas do Estágio Supervisionado, entre outras, realizadas durante dois anos, a 

partir da segunda metade do curso, compondo carga horária de 400 horas/relógio. Entre essas 

atividades estão previstas, a saber: 

 

1- Observação participante referente ao tempo e espaço escolar e ao tempo e espaço das 

aulas de Geografia; 

2- Regência colaborativa e supervisionada de classe: pressupõe a iniciação profissional como 

um saber que busca orientar-se por teorias de ensino-aprendizagem para responder às 

demandas colocadas pela prática pedagógica à qual se dirige; 
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3- Projetos autônomos: pressupõe a realização de atividades na forma de seminários, mini-

cursos e oficinas para alunos e demais participantes da comunidade escolar ou ainda 

grupos de educação não-formal sobre temas específicos de cada curso de licenciatura; 

4- Projetos de pesquisa: pressupõe propostas de pesquisa educacional que tenham como 

objetivo conhecer melhor o processo de ensino-aprendizagem e suas especificidades na 

escola básica; 

 

Hoje, a prática dos professores não se restringe ao espaço de sala de aula, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional 9.394/96 em seu Art. 13 diz que, os profissionais da educação – 

docentes deverão vivenciar a vida escolar de um modo geral, desde atividades de elaboração de 

proposta pedagógica da escola, até elaboração e cumprimento de planos de trabalho, seguido de 

atividades, como mobilizantes da aprendizagem do aluno, estabelecimento de estratégias de 

recuperação para alunos de menor rendimento, participação nos períodos de planejamento, 

avaliação e desenvolvimento profissional e, a colaboração em atividades de articulação da escola 

com as famílias e a comunidade. 

 

Desse modo se propõe, de acordo com as Novas Diretrizes, os tipos de Estágio Supervisionado: 

 

 I – Estágio Supervisionado de Observação Participante do Ambiente Escolar e Pesquisa 

Institucional; 

 II – Estágio Supervisionado de Observação Participante do Sujeito Sociocultural e 

Pesquisa Institucional; 

 III – Estágio Supervisionado de Regência colaborativa e elaboração e desenvolvimento de 

projetos autônomos. Estes compreendem propostas de intervenções e contribuições com a 

escola e ou com as aulas de Geografia, em acordo com o professor e ou direção escolar. 

 IV – Estágio Supervisionado de Regência supervisionada – elaboração e desenvolvimento 

de aulas de Geografia. 

 

Essas propostas podem ser flexibilizadas uma vez que o Estágio se concretiza juntamente com a 

participação do professor orientador na escola básica e, assim, caberá ao mesmo a definição de 

tempos e espaços para a realização das atividades.  

 

De acordo com Souza e Lucas (2012, p.45), 

 

                                         Durante o Estágio Supervisionado as atividades a serem realizadas pelo estagiário 
não se estringe a sala de aula, mas compreende a observação dos sujeitos, da 
dinâmica e do funcionamento escolar, das inovações escolares, da interação 
escola comunidade, enfim, abarca também o universo que extrapola o pensar e 
fazer pedagógico com os conteúdos específicos de sua área. Nesse caso, pode-
se pensar o sujeito escolar em outros espaços formadores, experimentando outra 
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lógica de organização da sala e dos sujeitos, bem como procedimentos e recursos 
didáticos distintos de seu cotidiano escolar. 

 

  

Para essas autoras, outros espaços formadores, conectados ao espaço escolar, podem ser 

utilizados para atividades e práticas educativas a serem desenvolvidos com os sujeitos escolares, 

como laboratórios, museus, parques entre outros. Para isso, é necessária a elaboração de plano 

de atividades e plano de aulas e/ou projetos de trabalhos contextualizados e discutidos com o 

professor escolar supervisor e com o professor orientador do estágio. 

 

No Curso de Geografia, do Departamento de Geociências, da Universidade Federal de São João 

del-Rei, almeja-se, também, a possibilidade de se fazer do espaço dos laboratórios de ensino do 

Curso de Geografia, espaço para realizar práticas educativas, com alunos da escola básica, 

trazidos pelos estagiários como parte de seus projetos autônomos e, ou coletivas durante a 

vivência do exercício da docência no Estágio Supervisionado de Geografia. 

 

Essa proposta se fundamenta no trabalho de Souza e Lucas (2012), referente ao Projeto 

Laboratórios Abertos e Integrados, o qual vem ocorrendo em outra instituição de ensino superior, 

desde 2009. De acordo com essas autoras, as atividades previstas no referido projeto, 

compreendem possibilidades de parcerias entre universidade e escola básica. Nessa parceria, 

verificam-se os seguintes princípios, a saber: 

 

                                      (i) possibilitar o melhor acesso de alunos da escola básica a outros espaços de 
formação, como laboratórios, a partir da interação sala de aula, laboratórios, 
professor, estagiário e academia; (ii) viabilizar ao aluno estagiário o retorno aos 
laboratórios, de sua formação inicial, com a possibilidade de uso de seus 
equipamentos como recursos didáticos e criação de planos de atividades/aula; (iii) 
ampliar os usos dos laboratórios de geografia, como um outro espaço formador 
para alunos da escola básica e da licenciatura (iv) elaboração de novas práticas 
pedagógicas pelos licenciandos e atualização dos professores da rede básica de 
educação que acompanham seus alunos nessas atividades extraclasse e (v) 
promover o diálogo e a prática educativa entre professores responsáveis pelas 
disciplinas do conhecimento específico e do estágio supervisionado e entre 
professores e estagiário (SOUZA e LUCAS, 2012, p.42). 

 

  

 

3.1 - CARACTERIZAÇÕES DOS TIPOS DE ESTÁGIO QUE DEVERÃO SER DESENVOLVIDOS 

 

3.1.1 - Estágio de Observação Participante e Pesquisa Institucional; 

 

A observação participante pressupõe uma presença ativa de estudantes estagiários nas escolas 

que os recebem para a realização do estágio. Nessa perspectiva, almeja-se que a escola 

possibilite-lhes uma inserção em todos os seus afazeres, tais como: planejamento e avaliação do 
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ano letivo; construção e operacionalização de projetos; monitoria à docência no ensino 

fundamental e médio, etc. 

 

3.1.2 - Pesquisa Institucional 

 

A pesquisa institucional apresenta-se como uma das possibilidades que o(a) estudante tem para 

conhecer a escola e as funções que lhe são constitutivas, conhecendo os trabalhadores da 

educação que as executam; conhecer condições materiais, físicas e pedagógicas que sustentam 

o seu fazer; conhecer estudantes e suas expectativas; conhecer pais, mães e responsáveis pelo 

corpo discente; conhecer formas organizativas que agregam docentes, discentes, pais, mães e 

estudantes; conhecer a relação da escola com as políticas oficiais que norteiam seus afazeres; 

conhecer possibilidades, limites e condicionantes da educação escolar, podendo sobre elas 

refletir. Na 2° fase do Estagio Supervisionado, o discente será orientado a relacionar os sujeitos 

socioculturais presente nas instituições de ensino da educação e suas práxis no dia a dia do 

ambiente escolar.  

 

3.1.3 - Estágio de Regência Supervisionada 

 

A regência supervisionada é uma possibilidade que se apresenta para o estudante operacionalizar 

propostas de ensino que construiu a partir da relação que estabeleceu com a escola, 

apresentando-se como espaço para o exercício dos saberes apreendidos, aprendidos e 

construídos durante a sua formação como professor, por meio da disciplina de conteúdos 

geográficos e de disciplinas relacionadas à pesquisa, pedagógicas, de teorias e metodologias do 

ensino. 

 

3.1.4 - Estágio Supervisionado de Regência colaborativa – elaboração e desenvolvimento de 

Projetos autônomos 

 

Outra possibilidade de estágio é viabilizada em forma de projetos autônomos individuais e, ou 

coletivos, que poderão ser propostos, organizados e desenvolvidos pelo estagiário, em parceria 

com o professor supervisor e, ou com outros estagiários. A parceria entre estagiários corresponde 

à organização e realização de atividades práticas, desenvolvidas juntas e efetivadas nas escolas 

onde os estagiários estão realizando seus trabalhos. Para auxiliar na realização da atividade, um 

estágiário acompanhará o colega em sua escola de estágio. Em outro momento, a mesma 

atividade será desenvolvida em outra escola, acompanhada pelo estagiário da primeira escola. 

Desta maneira, tem-se a possibilidade do trabalho coletivo, do diálogo entre estagiários e 

professores que os recebem. 

 



 10 

4. ORIENTAÇÕES SOBRE A CARGA HORÁRIA E CADA ETAPA DE ESTÁGIO 

 

A carga horária prevista para o Estágio Supervisionado em Geografia, com habilitação em nível do 

ensino Médio e Fundamental, será assim distribuída: 

 

ESTÁGIO I – 5º período (50 horas) 

 Observação e Participação junto ao professor na instituição de educação básica, sobre o 

tempo e o espaço escolar e sobre o tempo e espaço das aulas de geografia. 

 

ESTÁGIO II – 6º período (100 horas) 

 Observação e reflexão sobre os sujeitos socioculturais (adolescência e juventude), junto às 

quais os professores atuarão em sua vivência profissional, por meio da observação 

participante. Nesse estágio, o aluno-estagiário deverá analisar as interações e 

envolvimentos efetivos dos estudantes com as propostas educativas (projeto pedagógico) 

e fazer possíveis analise das interações escola/comunidade escolar. Pensar e desenvolver 

projeto autônomo a fim colaborar com a realidade da escola onde realiza o estágio 

supervisionado. Realizar estudos autônomos, como produção de banco de dados, portfólio, 

memoroteca, jogos, entre outras possibilidades. 

 
ESTÁGIO III e IV – 7º período (100 horas) e 8º período (150horas) – Ensino fundamental II e 

Médio. 

 Observação, Estudos e organização de trabalhos (projetos autônomos, planos de regência, 

pesquisas, preparação de material didático) a serem desenvolvido nas respectivas 

instituições de ensino de educação básica, como nos laboratórios do curso de Geografia, 

se possível. Participação em atividades extraclasse: Assistir a pelo menos uma reunião (de 

pais, de professores, Conselho de Classe, outras), atividade de final de semana, trabalho 

de campo, trilhas urbanas, visita orientada e/ou  evento realizado na Escola. Vivências no 

Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 

 

5. NORMAS E DOCUMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO DO CURSO DE 

GEOGRAFIA (DEGEO/UFSJ) 

 

5.1. Escolha da escola 

A escola onde o estagiário irá realizar suas atividades de estágio supervisionado ficará a 

cargo do próprio. Ao término do 4º período, o aluno deverá buscar o local onde pretende 

iniciar o seu estágio supervisionado. No início do 5ºperíodo, o graduando deverá entregar 

ao professor orientador do Estágio Supervisionado I a ficha (anexo 1) de identificação do 

estagiário e da escola onde as atividades daquele semestre ocorrerão. 
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5.2. Escolas Conveniadas 

A Universidade Federal de São João del-Rei, mantem contrato de convênio com a 

Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, com diversas escolas particulares de 

São João del-Rei e com diversas prefeituras de municípios situados ao entorno de São 

João del-Rei. Cabe ao aluno verificar se a escola escolhida faz parte do rol dos convênios 

já estabelecidos. Para isso, ele deve acessar a lista de convênios disponibilizada no site do 

Curso de Geografia e no Portal didático das disciplinas Estágio Supervisionado. 

 

5.3. Novos convênios 

Se a escola onde o aluno almeja realizar o seu estágio não for conveniada à UFSJ, caberá 

ao próprio verificar os trâmites legais para possível formação de convênio. Para isso, ele 

deverá fazer contato com a Central de Estágio Supervisionado, no seguinte endereço: 

http://www.ufsj.edu.br/sesta/ Acessado em 18 de junho de 2015. 

 

5.4. Documentos necessários 

Os documentos obrigatórios de estagio fazem parte da exigência da UFSJ, em função das 

exigências legais das políticas educacionais de formação de professor. Portanto, é de 

inteira responsabilidade do aluno providenciar os termos de compromissos, contratos (se 

necessários) e as devidas assinaturas nos documentos. Estes deverão ser entregues ao 

professor orientador, nos prazos estipulados pelos mesmos. Os documentos deverão ser 

impresso a partir do sistema Portal Didático, do professor orientador de cada período do 

estágio. 

 

5.5. Carta de apresentação  

Sempre que o aluno for iniciar o estágio, em uma nova escola, ele deverá levar uma carta 

de apresentação a ser elaborada pelo professor orientador. Nesta carta deverá constar o 

período e a etapa de estágio do aluno, assim como a carga horária da referida etapa e as 

atividades previstas. 

 

5.6.  Termo de compromisso 

O Termo de compromisso (Anexo 2) refere-se ao contrato estabelecido entre a 

Universidade Federal de São João del-Rei e a Escola concedente do estágio. O termo 

deverá ser assinado pelo aluno, pela direção da escola e pelo coordenador do curso antes 

do início do Estágio Supervisionado. No início de cada semestre, o professor orientador do 

estágio deverá orientar a busca e o preenchimento do termo de compromisso para os seus 

alunos, a fim de que os mesmos possam recolher as assinaturas pertinentes.  

Para a emissão do termo de compromisso, o professor orientador devera saber com 

antecedência onde (escola, município) o aluno pretende realizar o estágio. 

http://www.ufsj.edu.br/sesta/
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5.7. Plano de atividades 

Para cada etapa do estágio estão previstas um plano de trabalho que poderá ser ampliado, 

modificado de acordo com a realidade de cada escola, como interesse e necessidade de 

cada professor supervisor e com os diálogos estabelecidos entre as partes envolvidas, 

estagiário, professor supervisor, professor orientador e alunos da escola básica. 

 

5.8. Registro das horas de estágio 

Durante as atividades do Estágio Supervisionado, o estagiário deverá registrar a carga 

horária dedicada às atividades (Anexo 3), sejam elas presencial na escola e as atividades 

fora da escola. As atividades realizadas fora da escola deverão ser de conhecimento do 

professor orientador e supervisor do estágio e deverão estar ligadas ao bom desempenho 

do estágio e em prol dos sujeitos escolares. Essas atividades podem ser: reconhecimento 

de áreas para atividade de trabalho de campo, visita orientada, pesquisa em órgãos e 

biblioteca, elaboração de projetos de trabalho, de relatórios de estágio, desenvolvimento 

de material didático a partir das TICs, entre outros. As horas dedicadas a essas atividades 

não podem exceder às atividades presenciais realizadas na escola. 

 

A ficha de registro deverá ser assinada pelo professor supervisor e pelo aluno estagiário. 

Ao término de cada etapa do estágio, o aluno deverá entregar a ficha de registro 

juntamente com o trabalho final de estágio. Este poderá ser um portfólio, um memorial e/ou 

um relatório, ou material videográfico a ser definido pelo professor orientador. 

 

5.9.  Ficha de avaliação do professor supervisor escolar 

Cada etapa do estágio deverá ser acompanhada por um professor supervisor na escola. 

Ao término da etapa, esse professor deverá emitir uma avaliação qualitativa sobre o 

trabalho desenvolvido pelo aluno estagiário. A fim de reduzir o trabalho do professor 

supervisor, a ficha de avaliação (Anexo 4) qualitativa será fornecida pelo professor 

orientador. 

 

5.10. Trabalho Orientado de Estágio Supervisionado (TOES) 

Este trabalho será elaborado no 7º e 8º período, quando os alunos deverão produzir um 

trabalho parcial e final de Estágio Supervisionado, de acordo com as orientações do 

professor orientador. Esse trabalho poderá apresentar formato de memorial, pesquisa 

escolar referente a vivencia e questões observadas durante o Estágio Supervisionado, 

relatório de estágio, portfólio ou material videográfico, entre outras atividades a serem 

realizadas durante o Estágio Supervisionado. 
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5.11. Aproveitamento de carga horária 

Os alunos que concluíram o Programa de Bolsa de Incentivo à Docência - PIBID - poderão 

solicitar aproveitamento de até 100 horas desse programa como horas equivalentes para o 

Estágio Supervisionado, caberá aos professores orientadores do PIBID na escola básica e na 

Sub-área de Geografia, atestarem a participação do licenciando. Para os Licenciandos que ainda 

estiverem integrados ao PIBID, quando ingressarem no Estágio IV, serão considerados o tempo 

de participação no PIBID até o final do semestre letivo para o aproveitamento desta carga horária 

para o estágio.  

5.12. Casos excepcionais poderão ser avaliados pelo Professor Coordenador do Estágio. 
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ANEXO  I 

FICHA DE IDENTIFICAÇO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E DO ESTAGIÁRIO 

 

1. Nome do Estabelecimento de Ensino:  

 

________________________________________________________________________ 

 

2. Endereço:.  ___________________________________________________________ 

 

3. Telefone: ____________________ 

 

4. Nome do Diretor: ______________________________________________________ 

 

 

5. Nome do (a) Professor – Orientador(a) do  estágio na Escola de Educação Básica (EEB) 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

6. Nome do (a) Supervisor(a) Pedagógico(a) ou Coordenador(a) Pedagógico(a) da EEB 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Nome do estagiário do Curso de Geografia 

 

__________________________________________________________________________ 

 

8. Reside à Rua ( Av.) :________________________________________________________  

 

No. : ________ Bairro:________________________________ Cidade: _______________ 

 

9. Telefone:_________________________________________________________________  

 

10. E-mail:___________________________________________________________________ 

 

Data: _____\ _____\ ______ 
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ANEXO  2 

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO CURRICULAR (OBRIGATÓRIO) A 
SER FORNECIDO VIA PORTAL DIDÁTICO 

 
 A UNIDADE CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, CNPJ/MF 
18.715.599/0001-05 com sede à Rodovia Prefeito Américo Gianetti s/n, bairro Serra Verde, na 
cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo (a) 
........................................(especificar o nome do Diretor da Escola), Diretor da Escola Estadual 
..........................(especificar o nome da escola) situada a ....................................., na cidade de 
...................................., e o(a) estagiário(a) ................................................., regularmente 
matriculado no Curso de Licenciatura em Geografia, matrícula nº ....................., com a 
interveniência da Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ, com sede à Praça Frei 
Orlando, nº 170, Centro, na cidade de São João del-Rei, Estado de Minas Gerais, CNPJ. 
21.186.804/0001-05, neste ato representada pelo(a) 
Prof..............................................................Coordenador (a) do Curso de Geografia doravante 
denominada INTERVENIENTE, celebram entre si este Termo de Compromisso de Estágio, 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 CLÁUSULA 1ª - Este Termo de Compromisso reger-se-á pela legislação vigente, em especial 
pela Lei 11.788/2008 e pelo Convênio celebrado entre a UNIDADE CONCEDENTE e a 
INTERVENIENTE. 

CLÁUSULA 2ª -  O estágio será realizado das ..... às .... horas, de ................a ........................ 
perfazendo um total de ......... horas semanais, no período de ......./..../....... até ......./..../...... na 
UNIDADE CONCEDENTE, perfazendo um total de ..........horas, podendo ser interrompido a 
qualquer momento tanto pela UNIDADE CONCEDENTE, como pelo (a) ESTAGIÁRIO(A), 
mediante uma simples comunicação por escrito de uma parte ou de outra, a ser feita com 5 
(cinco) dias de antecedência, não implicando em indenização de qualquer espécie, para qualquer 
uma das partes, devendo a UNIDADE CONCEDENTE apresentar para a INTERVENIENTE, termo 
de realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da 
avaliação de desempenho.  

Parágrafo Primeiro: O presente compromisso de estágio será rescindido, nos moldes desta 
cláusula, pela UNIDADE CONCEDENTE nos casos de conclusão do curso ou trancamento da 
matrícula por parte do estagiário ou da própria INTERVENIENTE, devendo, no entanto, a 
INTERVENIENTE, informar a UNIDADE CONCEDENTE imediatamente sobre a ocorrência de 
quaisquer itens previstos neste parágrafo.  

Parágrafo Segundo: Se a INTERVENIENTE adotar verificações de aprendizagem periódicas ou 
finais, nos períodos de avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, 
para garantir o bom desempenho do estudante. 

CLÁUSULA 3º - A INTERVENIENTE atesta que este estágio curricular está adequado à proposta 
pedagógica do curso, conforme o plano de estágio apresentado pelo discente à coordenação do 
curso, estando o discente matriculado no ........ período, no horário noturno com início do 
semestre letivo em ................... e término previsto para ........................ 

CLÁUSULA 4ª- As atividades do ESTAGIÁRIO(A) na UNIDADE CONCEDENTE não 
configurarão a existência de vínculo empregatício, conforme art. 3º  da Lei nº 11.788/2008. 

CLÁUSULA 5ª - Por conta e a cargo da UNIDADE INTERVINIENTE o (a) ESTAGIÁRIO(A) estará 
protegido contra acidentes sofridos no local do estágio, mediante respectivo Seguro de Acidentes 
Pessoais. 
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CLÁUSULA 6ª- O ESTAGIÁRIO se compromete a observar o regulamento disciplinar da 
UNIDADE CONCEDENTE e a atender as orientações recebidas na mesma. 

CLÁUSULA 7ª- A UNIDADE CONCEDENTE fornecerá ao ESTAGIÁRIO(A) ao final do estágio, 
Declaração de Atividades, a fim de que este possa comprovar a sua experiência, conforme inciso 
VII, artigo 9º da Lei 11.788/2008. 

CLÁUSULA 8ª- Fica determinado entre UNIDADE CONCEDENTE e INTERVENIENTE todos os 
termos estabelecidos pela Lei 11.788 de 25/09/2008 que estabelece a relação de estágio de 
estudantes. 

CLÁUSULA 9ª - Fica eleito o Foro da Justiça Federal em São João del-Rei, estado de Minas 
Gerais, para dirimir as questões por ventura oriundas deste Termo de Compromisso, com 
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

E, por estarem assim justos e compromissados, assinam o presente Termo de Compromisso em 3 
(três) vias de igual teor e forma. 

 São João del-Rei, ...... de ...................... de ..........  

UNIDADE CONCEDENTE:  

 
___________________________________________________ 

Nome e assinatura do Diretor da Escola 

ESTAGIÁRIO(A):             

 
________________________________________________ 

Nome e assinatura do aluno 

 

UNIDADE INTERVENIENTE:  

 
___________________________________________________ 

Nome e assinatura do Coordenador do Curso 
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ANEXO 3 

MODELO DE FICHA DE REGISTRO DE HORAS DE ESTÁGIO 

 
CURSO DE GEOGRAFIA - DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS – DEGEO/UFSJ 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I (50 horas) – 2015/1º semestre 
 

FOLHA DE REGISTRO DE HORAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
Nome do Estagiário (a): 

Telefone: E-mail: 

Endereço de residência: 

Nome da escola: 

Nome do(a)  diretor(a) 

Telefone da escola: 

E-mail: 

Nome do(a) Orientador(a) na Escola Básica: 
 

Contato do professor(a) 
Orientador(a):  

E-mail: 
 
Telefone: 

Nome do Professor de Estágio Supervisionado (DEGEO-UFSJ) 
 
 

Data Horários Nº de horas 
Acumuladas 

 
ATIVIDADES REALIZADAS 

Assinatura do 
professor (a) 
supervisor(a) 

Início Término 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL DE HORAS  

 

 

 

 

 

Carimbo da Escola (Obrigatório) 
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ANEXO 4 

MODELO DE FICHA DE AVALIAÇÃO 

 
FICHA DE AVALIAÇÃO DO (A) ESTAGIÁRIO(A) E DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO ............/ ........ semestre, ANO ........ 
 

Nome do(a) Orientador(a) na Escola Básica: 
 
 

Contato do professor(a) 
Orientador(a):  

E-mail: 
 
Telefone: 

Nome da Escola: 
 

Rede de Ensino (   ) Pública    (   ) Privada      
 

Nome do Professor de Estágio Supervisionado (DEGEO/UFSJ)  
 
 

 
Nome do Estagiário(a): 
 

E-mail  
 
Telefone: 

 
ITENS AVALIADOS 

 
O(A) estagiário(a) 

 

 

 

Apresentou e discutiu com o professor da escola básica os objetivos e as tarefas a 
serem realizadas no estágio, conforme a carta de apresentação. 

   

Apresentou motivação para realizar o estágio na escola básica.    

Foi assíduo na escola, conforme combinado com o professor e a direção escolar.    

Apresentou responsabilidade no cumprimento das atividades agendadas com o 
professor e os alunos (Pontualidade/Assiduidade). 

   

Mostrou disponibilidade para aceitar críticas.    

Trouxe contribuições para o professor e a escola que o(a) recebeu.    

Apresentou para o professor da escola básica os resultados de suas observações, 
atividades e estudos na escola. 

   

 
DECLARAÇÃO 

Eu, prof.(a) orientador(a) na escola básica, declaro que o(a) aluno(a) acima 
mencionado realizou e concluiu as atividades do Estágio Supervisionado I, sob 
minha responsabilidade. 
 
Ass. prof.(a):_________________________________________________________ 
 

SIM NÃO 

  

Comentário ou sugestão do professor orientador para o estagiário (Opcional): 

 
 
 
 
 

 
Assinatura do professor orientador e carimbo da escola 

 
 
Data: 

 

 

 

 

Carimbo da Escola 


