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MANUAL DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS  

DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Este manual destina-se a todos os alunos do Curso de Pedagogia da 

Faculdade Tijucussu. Neste manual, o aluno encontrará orientação e 

documentação necessárias para o cumprimento de seu Estágio com Habilitação 

no Magistério das Disciplinas Pedagógicas e o Ensino Médio e Gestão Escolar. 

Orientações específicas das atividades que deverão ser desenvolvidas no 

semestre em curso serão fornecidas pelo Coordenador de Estágio Supervisionado 

e pelos professores das disciplinas envolvidas no estágio supervisionado. 

Para outras informações, o aluno deve procurar o Setor de Estágio da 

Faculdade. 

 

FINALIDADES 

 

O Estágio Supervisionado deve ser concebido como parte da formação 

profissional, como uma atividade obrigatória inerente à formação do profissional 

de Educação, como uma prática de ensino desenvolvida na escola, que pode 

desvelar ao aluno docente problemas pedagógicos concretos, que precisam ser 

resolvidos no cotidiano do processo de ensino e aprendizagem.  

O Estágio Supervisionado deverá estimular o futuro professor a 

desenvolver reflexão crítica sobre as teorias a que vem se expondo, ao mesmo 

tempo que suscitará redirecionamentos ou reorganização da atividade 

pedagógica que vem efetivando.  

 

OBJETIVOS 

 

As atividades de Estágio Supervisionado no processo de formação do 

professor visam o aprender fazendo, neste processo o aluno docente tanto 
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aprofunda o seu entendimento das especificidades dos diferentes momentos de 

aprendizagem e das características próprias dos alunos das diversas etapas da 

educação básica, como amplia sua compreensão da complexidade do processo 

educativo formal, que envolve não apenas a relação professor e aluno, mas 

também, a própria dinâmica da escola, configurada no seu projeto pedagógico, e 

expressa nas relações estabelecidas entre os diferentes segmentos escolares e 

com a comunidade, bem como nos princípios e diretrizes das políticas 

educacionais definidas e executadas em nível local e nacional. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

As atividades de Estágio Supervisionado deverão possibilitar ao aluno em 

formação: 

- articular teoria e prática , valorizando o exercício da docência; 

- articular as diferentes áreas de conhecimento; 

- ampliar os horizontes culturais e o desenvolvimento da sensibilidade para 

as transformações do mundo contemporâneo. 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

No Curso de Pedagogia o Estágio Supervisionado adquire três aspectos: 

observação de aulas, participação e regência. Este manual deverá orientar o 

aluno na observação de aulas. As atividades de participação e de regência serão 

orientadas em classe pelo professores das disciplinas integradas ao Estágio 

Supervisionado. 

No início do ano, o Coordenador de Estágio Supervisionado, passará à 

classe o rol de atividades que compreenderão o Estágio naquele ano e os prazos 

para entrega dos relatórios. 

O aluno que deixar de entregar os relatórios em tempo hábil, não poderá 

colar grau, nem exercer a profissão. 
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Ao apresentar-se à escola onde fará seu estágio, o aluno deverá entregar 

ao Diretor da escola receptora carta de apresentação e requerimento de estágio. 

Ao terminar o estágio o aluno deverá solicitar assinatura e carimbo em todos os 

documentos que deverá apresentar à Faculdade. 

Os documentos que comprovam a realização dos Estágios não podem 

conter rasuras, ressalvas ou emendas. No primeiro semestre do ano letivo o 

estágio deverá ser entregue impreterivelmente até o dia 30 do mês de maio e no 

segundo semestre até o dia 15  de novembro.  

A não entrega dos documentos na época implicará em dependência da 

disciplina de Estágio Supervisionado.  

As atividades de estágio supervisionado em nenhuma hipótese podem 

prejudicar a freqüência do aluno às aulas ministradas na instituição que está 

matriculado. 

 

CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

Observação: mínimo de 50% da carga total de estágio 

Através da observação sistemática, entrevistas, análise de documentos, 

entre outras atividades, o aluno deverá coletar dados que permitam situar a 

escola, considerando seus aspectos: 

a) estáticos: estrutura física, número de alunos, número de classes, 

número de professores, tipo de salas, laboratórios, etc.. 

b) dinâmico: tipo de administração, equipe docente, clientela, pessoal 

técnico, associação de pais e mestres, recursos didáticos, etc. 

 

Participação: máximo de 30% da carga horária total do estágio. 

Participação em trabalhos de assessoria a indivíduos ou equipes, sob a 

orientação do professor responsável pela classe. Auxiliar de  docente na 

resolução de exercícios em situação de classe ou extra-classe, em aulas 

regulares ou de recuperação. Participação como monitor em aulas práticas de 

laboratórios ou estudos de campo e pesquisa bibliográfica.  
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Regência : mínimo 20 % da carga horária total do estágio. 

Atividade que permite ao aluno ministrar aulas ou desenvolver outra 

atividade diretamente relacionada ao processo de ensino e aprendizagem, sob 

orientação do professor. 

Essa atividade devera ser planejada com antecedência e após 

entendimentos com o professor da classe ou série onde está realizando o 

estágio.  

Aulas de recuperação, supervisão de grupos e aulas simuladas, podem ser 

incluídas nesta modalidade de estágio. 

Atividades extras curriculares: Participação em atividades de pesquisa, 

palestras, workshop, cursos etc.  

 

DISTRIBUIÇÃO DE HORAS POR SEMESTRE 

 
SEMESTRE HORAS MODALIDADE DE ENSINO HABILITAÇÃO 

3º semestre 100h Educação Infantil 

Observação em Sala de Aula 

Magistério 

 

4º semestre 100h 

 

Ensino Fundamental (Anos Iniciais) 

Observação em Sala de Aula 

Magistério 

5º semestre 50h Gestão Educação Infantil 

Observação de Atividades Administrativas 

Gestão 

6º semestre 50h Gestão Ensino Fundamental 

Observação de Atividades Administrativas 

Gestão 
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CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 
 
Ilmo. (a) Sr. (a) Diretor(a) 

Assunto: Encaminhamento para Estágio 

 

Em atendimento à Res. SE nº 273/82, alterada pela Res. Nº 208/86, 

vimos por meio deste, solicitar a Vª Sª autorização para que o (a) aluno(a) 

__________________________________________,R.G.________________, 

regularmente matriculado (a) no______ semestre do Curso 

_________________, desta Faculdade, realize nessa Instituição  atividades de 

estágio supervisionado. 

O aluno, dentro das normas do estabelecimento, poderá participar e colaborar, 

se solicitado, com o professor da classe, com o coordenador e direção, em 

atividades pedagógicas da escola. 

     Informamos que o Estágio Supervisionado deverá totalizar 

_______horas. 

Agradecendo a acolhida, aproveitamos a oportunidade para apresentar 

nossos votos de consideração e apreço. 

 

     Atenciosamente, 

 

 São Caetano do Sul, _______de ______________ de _____. 

    

 _____________________________________ 

     Setor de Coordenação de Estágio. 

 

Autorizo o estágio________________________________________ 

                             Assinatura e carimbo do Diretor                                

 

Nome da escola__________________________________________ 

 

Nome do aluno___________________________________________ 

Carimbo da              

Escola 
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FICHA DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

 

Nome da Escola _______________________________________________________ 

Endereço ____________________________________________________________ 

Telefone ____________________________________________________________ 

Nome do Estagiário ____________________________________________________ 

Nº de matrícula (CGM)__________________________________________________ 

Endereço ____________________________________________________________ 

Telefone ____________________________________________________________ 

 
(Importante: No quadro de assinatura do responsável, colocar nome 

completo com RG ou Registro MEC) 
 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES ASSINATURA DO PROFESSOR 
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DATA HORÁRIO ATIVIDADES ASSINATURA DO PROFESSOR 

  

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

   

 

 

   

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

             *Assinatura e carimbo do Diretor e 

 carimbo do estabelecimento de ensino.  
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Atividades: 

1. Optar por uma série da Educação Infantil, do Ensino Fundamental 

ou Normal do Ensino Médio, orientado pelo professor da Disciplina de 

Fundamentos e Metodologia (da Educação Infantil, Fundamental e/ ou Médio) 

apresentar uma proposta de aula e aplicar na instituição concedente. (até 25h) 

2. Participação de projetos interdisciplinares da Faculdade Tijucussu. (até 

25h) 

3. Participação em curso, palestras, seminários, etc. (dentro do semestre 

letivo) - (até 20h). 

4. Observação de regência e/ ou atividades administrativas em instituições 

de ensino público e/ ou particular (mínimo 50% da carga horária da disciplina de 

Estágio Supervisionada determinado na matriz curricular para o semestre em 

curso). 

5. Trabalho voluntário em instituições educacionais (até 25h) 
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(MODELO) 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro, para os devidos fins, que o(a) aluno(a) 

________________________________________________________________, 

RG______________, cumpriu __________ horas de Estágio, neste 

estabelecimento de Ensino. 

 

 

 

 

 

Data, assinatura e carimbo do Diretor da Escola. 
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Sugestões para elaboração do relatório final de observação no 

magistério 

Relatório – 3º semestre 

Elaborar relatório considerando os itens abaixo: 

a) formação do professor 

b) recursos didáticos 

c) metodologia 

d) gestão da sala de aula (disciplina) 

e) instrumentos de avaliação 

f) processo de recuperação 

g) Levantamento de dificuldades observados na prática docente e proposta 

de solução. 

 

Relatório – 4º semestre 

Elaborar relatório considerando os itens abaixo: 

a) abordagem de ensino observado no processo de ensino-aprendizagem 

b) relacionamento do educador no processo ensino-aprendizagem 

c) motivação  aplicada pelo educador 

d) Educador desenvolvendo uma postura interdisciplinar 

e) Competências e habilidades do professor 

 

Relatório – 5º semestre 

Elaborar relatório considerando os itens abaixo: 

a) Relacionamento do professor  com os alunos 

b) Relacionamento do professor  com a disciplina 

c) Metodologia utilizada 

d) Processo de avaliação é coerente com o processo metodológico do 

professor? 

e) Postura profissional 

f) Participação do professor em curso de capacitação? 

g) Avaliação de projetos desenvolvidos pelo professor. 
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Roteiro de análise do trabalho do gestor escolar 

1. Entrevista com o diretor da escola 

2. Estudo da estrutura administrativa – pedagógica da escola (apresentação 

e análise do organograma da escola). 

3. Análise de Quadro Curricular 

4. Avaliação de Plano Diretor 

5. Registro e Avaliação de Reuniões Pedagógicas (HTPC) 

6. Sub-projeto de Coordenação Pedagógica 

7. Conhecimento da sistemática de elaboração de horários 

8. Conhecimento das atividades extra classe em funcionamento 

9. Análise dos processos de avaliação e promoção adotados pela escola 

10. Leitura e análise de atas de reuniões 

10. Leitura de livros de recortes do Diário Oficial 

11.  Leitura e análise do regimento escolar e sua aplicação 

12.  Leitura e análise dos planos de disciplinas 

13. Levantamento da documentação contida no prontuário de aluno 

14.  Observação do funcionamento da secretaria 

15.  Preenchimento de fichas de histórico escolar 

16. Análise das fichas individuais dos alunos 

17.  Verificação e análise das causas de transferências e evasão escolar 

18. Verificação do funcionamento da biblioteca 

19. Verificação das matrizes curriculares 

20. Visita ao prédio, instalações e repartições 
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Registro de Reunião Pedagógica – HTPC 

 

I - Dados de identificação 

Escola: ______________________________________________________________ 

Local e Data _________________________________________________________ 

Duração ____________________________________________________________ 

Coordenação da Reunião ________________________________________________ 

 

II- Participantes 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

 

III- Objetivos 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

IV – Assuntos Tratados 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  



 

 14

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

  

V – Conclusões da Reunião 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  
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ROTEIRO PARA ANALISE DO QUADRO CURRICULAR 

 

1- A parte Comum do quadro curricular do Ensino Fundamental. 

2- A parte diversificada, quanto aos objetivos da sua inclusão no currículo 

tratamento metodológico e carga horária do Ensino Fundamental. 

 

ENTREVISTA DIRETOR 

 

1. Problemas diagnosticados no ano anterior 

2. Planejamento para mudanças 

3. Participação dos Conselhos de Escola  na definição dos objetivos e das 

dificuldades da escola. 

4. Participação da APM enquanto provedora de recursos financeiros. 

5. Pesquisar as fontes dos recursos recebidos pela escola para sua autonomia. 

 

ORGANIZAÇAO GERAL DA ESCOLA 

 

1. Distribuição dos alunos por classes, séries e períodos 

2. Critério de agrupamentos 

3. Normas para avaliação, recuperação, promoção e retenção 

4. Calendário Escolar 

5. Planos de Ensino foram anexados ao Plano Escolar 

6. Especificam com clareza as atividades propostas para cada série, em função 

de objetivos bem definidos 

7. Estabelecem critérios de avaliação 

8. Definem a sistemática da recuperação  
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(MODELO) 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

Declaro, para os devidos fins, que o(a) aluno(a) 

_____________________________,RG______________,cumpriu______ horas 

de Estágio, neste estabelecimento de Ensino. 

 

 

 

 

 

Data, assinatura e carimbo do Diretor da Escola. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 17

 
 
 

CERTIFICADO  
 
 

 
Certificamos que o(a) aluno(a) ___________________________________ 

CGM______________, do ______ semestre do Curso de Pedagogia com 

habilitação em Magistério das disciplinas Pedagógicas do Ensino Médio  e 

Administração Escolar  cumpriu as atividades correspondentes ao Estágio  

Supervisionado no Magistério, com total de  _______horas, de acordo com a 

legislação vigente. 

 
 
 
 

São Caetano  do Sul, _______de____________de______. 
 
      
 
 
 
 
 
 

                              Coordenação de Estágio de Pedagogia 
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CERTIFICADO  
 
 

 
Certificamos que o(a) aluno(a) ___________________________________ 

CGM______________, do ______ semestre do Curso de Pedagogia com 

habilitação em Magistério das disciplinas Pedagógicas do Ensino Médio  e 

Administração Escolar  cumpriu as atividades correspondentes ao Estágio  

Supervisionado em Administração Escolar, com total de  _______horas, de 

acordo com a legislação vigente. 

 
 
 
 

São Caetano  do Sul, _______de____________de______. 
 
      
 
 
 
 
 

                              Coordenação de Estágio de Pedagogia 
 
 
 
 


