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APRESENTAÇAO

Prezados alunos,

Finalmente chegou um dos momentos mais importantes do seu curso. É hora de
continuar experimentando tudo o que estudou até agora através da aplicabilidade e imersão no
mundo do trabalho através do Estágio. Nesta etapa você vai contar com algumas pessoas que
vão te auxiliar no desenvolvimento do seu Estágio, são eles:
Coordenação de Estágio – É um grupo de três professores da Univasf, composto por
Diego Luz, Ramon Missias e Ubiratan Alves. A coordenação é responsável por construir e
atualizar o regimento de Estágio e comunicar sobre demandas institucionais.
Orientador de Estágio – É um professor da Univasf que está responsável pela
disciplina e ficará responsável por te acompanhar na construção de seu plano de atividades de
Estágio. Ele marcará reuniões periódicas contigo para saber de suas experiências e
dificuldades no local de estágio. É fundamental que você estabeleça uma comunicação
frequente com seu Orientador. Ele também marcará visitas em seu local de estágio para te
acompanhar em ação.
Supervisor de Estágio – É o professor de Educação Física da escola em que está
desenvolvendo seu estágio. Este professor será o responsável direto por seu estágio na escola.
É com o supervisor que você passará mais tempo em seu Estágio.
Descreveremos de maneira bem didática e esclarecedora, nas próximas páginas, os
objetivos que deverão ser atingidos ao longo da sua vivência no ambiente escolar, bem como
as etapas propostas e, a ordem de apresentação dos relatórios.

OS ESTÁGIOS EM LICENCIATURA

A carga horária do Estágio do curso de Licenciatura em Educação Física é de um total
de 405hs e está divido em três momentos: Estágio Curricular Obrigatório I, II e III. Em cada
Estágio você terá a oportunidade de vivenciar e criar experiências docentes em um segmento
de ensino. Veja a tabela abaixo e confira.
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Distribuição dos Estágios

Estágio

Carga
horária

Nível de ensino

Estágio Curricular I

135hs

Educação Infantil

Estágio Curricular II

135hs

Ensino Fundamental

Estágio Curricular III

135hs

Ensino Médio

Professor responsável

Prof. Ramon Missias Moreira

Prof. Ubiratan Alves

Prof. Diego Luz Moura

1ª ETAPA: OS PROCEDIMENTOS PARA O INÍCIO DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

A primeira etapa que você deve realizar é comparecer a reunião de estágio que é
agendada pelo Orientador de Estágio previamente. Nesta reunião você receberá todas as
orientações sobre o desenvolvimento do seu Estágio.
Nesta reunião você conhecerá as possíveis escolas para realização do Estágio.
Sugerimos que em sua primeira visita ao local do estágio você leve consigo a Carta de
Apresentação do Estagiário (anexo I).
O próximo passo é coletar as assinaturas para o Termo de compromisso para
Realização de Estágio Obrigatório (anexo II). É importante lembrar que o Termo de
Compromisso deve ser entregue assinado e em três vias ao orientador de Estágio em data
agendada na reunião. Quando já estiver tudo oficializado junto à escola você deve preencher o
Cadastro do Estagiário (anexo III) para que possa indicar os contatos da escola e do
supervisor.
Agora que tudo já está finalizado nesta primeira etapa, já pode começar a acompanhar
as aulas.

2ª ETAPA: ACOMPANHANDO AS AULAS

Este sem dúvidas é o momento mais esperado de seu Estágio, a hora de acompanhar as
aulas. Para organização deste momento nós sugerimos três fases do acompanhamento das
aulas:
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Fases

Planejamento e
organização das
atividades de
Estágio
Observação

Atividades

Carga
horária

Realizar a leitura da documentação (Lei do estágio,
regimento, ementa, termo de compromisso e manual
do estágio); preenchimento e encaminhamento do

5hs

Termo de Compromisso; reunião de planejamento
com supervisor.
Observar as aulas do supervisor.

30hs

Auxiliar o Supervisor de Campo da instituição de
Co-participação

ensino, com pequenas tarefas durante a aula, a

50hs

critério do professor.
Participação

Ministrar aulas de acordo com o planejamento
elaborado com o orientador de Estágio.

40hs

Acompanhar as atividades da direção, coordenação,
Gestão

biblioteca, laboratórios, secretaria e rotina de

10hs

funcionamento da escola.

Na fase de Observação, após as 30hs você deve construir o Relatório de Observação
(anexo IV) para descrever um pouco da história da escola, da comunidade e suas primeiras
impressões com a turma e as aulas.
Na fase de Co-participação, após as 50hs você deve confeccionar o Relatório de Coparticipação (anexo V). Neste relatório você vai descrever, comentar e analisar criticamente
as aulas em que pode auxiliar o professor, indicando alternativas para os problemas
enfrentados.
Na fase de Participação, após as 65hs você deve construir o Relatório de
Participação (anexo VI). Neste relatório você vai buscar descrever e analisar como foi a
construção e implementação das aulas, vai apontar como ocorreu a relação teoria e prática em
suas aulas.
Na fase da gestão, após as 10hs você deve construir um relatório sobre a experiência
de acompanhar as atividades da gestão escolar (VII)
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É importante que sempre ao final das aulas você preencha e solicite que o seu
supervisor rubrique o Ficha de Comparecimento de Estágio (anexo VIII).
3ª ETAPA: AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO
O Estágio Curricular Obrigatório como qualquer outra disciplina possui um
mecanismo de avaliação para a indicação de uma nota. Portanto, não basta apenas cumprir a
carga horária destinada do Estágio e escrever os documentos é necessário cumprir também os
requisitos avaliativos.
A avaliação do Estágio ocorre mediante a construção dos seguintes relatórios:

- Conclusão do Estágio (anexo IX): Neste relatório você deve indicar de uma forma mais
sucinta os pontos positivos, negativos, dificuldades e aprendizagens construídas no período do
Estágio.
- Avaliação do Supervisor (anexo X): Este relatório deve ser preenchido por seu supervisor,
onde este te avalia através de uma nota variando de 0-10.
- Apresentação das experiências de Estágio: Ao final do período de Estágio, cada
orientador agendará previamente uma data para que os alunos de Estágio possam apesentar
suas experiências. Ficará a critério de cada orientador escolher o melhor formato.
- Entrega do Relatório Final: O relatório final deve ser entregue ao seu orientador por email
e em formato digitalizado, seguindo o Modelo de Envelope dos CDs (anexo 15) em um
arquivo único em formato PDF.
O relatório final deve obedecer a uma determinada ordem dos documentos, conforme
mostramos a seguir.
SEQUÊNCIA DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO
1 – Capa
2 – Sumário
3 – Termo de Compromisso
4 – Cadastro do Estagiário
4 – Relatório de Observação
5 – Relatório de Co-participação
6 – Relatório de Participação
7 – Relatório de Gestão
7 – Conclusão
8 – Avaliação do supervisor
9 – Ficha de comparecimento de
estágio
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Anexo I

Carta de apresentação
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Carta de apresentação
Ilmo (a) Sr. (a), vimos através desta, apresentar o (a) acadêmico (a)
___________________________________________________

matriculado(a)

e

frequentando regularmente o Curso de Educação Física desta Instituição, no
cumprimento da exigência legal, deverá realizar Prática de Ensino sob a forma de
Estágio Supervisionado durante o segundo semestre do ano de ____. Declaramos,
que a nossos alunos estão cobertos por um seguro de acidentes pessoais, apólice
no XXXXXXXXXXXX – YYYYYYYYYYY Seguros do Brasil S.A. cujo término será em
200

/

.

Solicitamos sua atenção no sentido de viabilizar a realização deste estágio
neste tão conceituado estabelecimento, com a garantia de monitoramento por parte
dos professores supervisores e o pronto atendimento às necessidades que se
apresentarem no local de estágio. Esclarecemos que o estágio compreende um total
de 135 horas, distribuídas em atividades que constam no calendário da instituição,
sob a orientação de seus serviços. Na expectativa de sua compreensão e solicitude,
aproveitamos a oportunidade para expressar nossa admiração, bem como
agradecer-lhe antecipadamente pela atenção que, por certo dispensará aos nossos
acadêmicos.
Atenciosamente,

Professor Dr. xxxxxxxx
Orientador do Estágio X
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Anexo II

Termo de Compromisso para Realização de
Estágio Obrigatório
Disponível em:
http://proex.univasf.edu.br/coordenacao-de-estagio/formularios/
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Anexo III

Cadastro de Estagiário
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CADASTRO DO ESTAGIÁRIO

Dados do aluno
Nome:
Tel.:

Cel.:

E-mail:

Dados da Escola
Nome:
Telefone:
Endereço:
e-mail:

Dados do supervisor do estágio
Nome:
Telefone:
e-mail:

HORÁRIO DE ESTÁGIO
DIA DA SEMANA

HORA INÍCIO/FIM

TOTAL DE HORAS/DIA
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Anexo IV

Relatório de Observação
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RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO

Aqui você deve fazer um texto, buscando responder as seguintes questões:

- Faça um breve relato da comunidade onde a escola está inserida
- Conte a história desta escola
- Quantos alunos a escola possui?
- quantos professores de Educação física?
- Descreva a estrutura da escola
- Descreva e comente a estrutura para as aulas de educação física
- Descreva os materiais disponíveis para aula
- Descreva os demais recursos de ensino disponíveis
- Como a escola valoriza e prestigia as atividades desenvolvidas pelos professores de
Educação Física?
- Os professores de educação física participam do planejamento da escola? Como ocorre?
- Ocorreu alguma interação do professor de Educação Física com outras disciplinas e/ou
professores? Houve oportunidades?
- O professor realiza o planejamento da disciplina?
- Como os alunos te receberam?
- Quais foram suas primeiras impressões sobre a turma e as aulas?
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Anexo V

Relatório de Co-Participação
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RELATÓRIO DE CO-PARTICIPAÇÃO

Aqui você deve fazer um texto, buscando responder as seguintes questões:

- O planejamento do professor estava adequado com a turma?
- Como era a metodologia das aulas?
- A utilização dos materiais estava adequada?
- Como era a participação dos alunos?
- Ocorreu algum conflito ou atos de indisciplina? Como foi a conduta do professor?
- Quais conteúdos foram trabalhados nas aulas?
- O professor atuava com a dimensão conceitual dos conteúdos? Como ocorria?
- O professor contextualizava os conteúdos com temas relacionados com o cotidiano dos
alunos? Como ocorria isso?
- Havia avaliação da disciplina educação física? Como ocorria?
- quais sugestões você poderia dar para melhorar as aulas?
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Anexo VI

Relatório de Participação
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RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO

Aqui você deve fazer um texto, buscando relacionar como a fundamentação teórica que
recebeu no curso de educação física te ajudou a realizar sua intervenção. Procure mostrar as
proximidades e distanciamentos na relação entre a “teoria” e a “prática”.
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Anexo VII

Relatório de Gestão
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RELATÓRIO DE GESTÃO

Aqui você deve fazer um texto, buscando descrever como foi a sua experiência em
acompanhar as atividades relacionadas com a gestão da escola. Procure apontar como esta
experiência poderá auxiliar na sua futura ação como docente.
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Anexo (VIII)

Ficha de Comparecimento no Estágio
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FICHA DE COMPARECIMENTO DE ESTÁGIO
Nome do estagiário(a):
Estabelecimento:
Endereço:
Telefone:
Prof. Supervisor:
Professor Orientador:
DATA
dia/mês

HORÁRIO DO
ESTÁGIO
entrada saída

ATIVIDADE DO(A) ESTAGIÁRIO(A)

RUBRICA

tarefa desenvolvida no dia

Prof
Prof
Supervisor Orientador

TOTAL DE HORAS:
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Anexo IX

Conclusão
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CONCLUSÃO

Aqui o estagiário fará uma análise crítica geral das atividades realizadas e do papel do
estágio para sua formação profissional. Deve terminar com propostas e recomendações para
melhoria do estágio. Recomendamos que neste texto o estagiário responda algumas questões
como: quais dificuldades? como enfrentou estas dificuldades? quais foram os pontos
positivos? como o estágio contribuiu para sua formação? que aprendeu em termos de
conhecimentos?
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Anexo X

Avaliação do supervisor
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AVALIAÇÃO DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO
1. Identificação
Nome

Nome do Supervisor (Avaliador)

2. Avaliação do Supervisor
Durante esse período de avaliação, como você conceitua o Estagiário quanto aos fatores abaixo, em relação
as atividades que lhe couberam desenvolver :
4 = na maioria das vezes acima do esperado
3 = algumas vezes acima do esperado
2 = dentro do esperado
1 = abaixo do esperado
Fatores de avaliação

4

3

2

 Comprometimento com a Instituição – considere o quanto demonstra estar
compromissado com as atividades.
 Interação com os alunos - demonstra postura profissional adequada; possui bom
relacionamento com os alunos; sabe escutar e se posicionar em diferentes situações;
possui capacidade de administrar conflitos.
 Conduta – demonstra respeito e relaciona-se de forma satisfatória; preserva o sigilo e
a confidencialidade necessária; comporta-se de forma amadurecida e educada;
apresenta-se trajado adequadamente; age de acordo com as normas e padrões sociais;
faz uso inadequado de aparelho celular durante as atividades do estágio.
 Qualidade no Trabalho – Possui domínio nos conteúdos e na metodologia do
ensino, planeja e organiza-se com antecedência;
 Produtividade no Trabalho – a intervenção do estagiário foi satisfatória, cumpriu as
metas estabelecidas; a presença do estagiário contribui para melhorar as atividades
desenvolvidas.
 Interesse – Demonstra interesse em aprender e desenvolver outras atividades além
daquelas usuais ao seu estágio.
 Frequência - relaciona-se ao cumprimento da jornada de estágio (assiduidade e
pontualidade).
3. A partir dos indicadores acima, aponte uma das maiores potencialidades do estagiário e cite os
elementos que podem ser melhorados. E ao final dê uma nota de 0 / 10 para o desempenho do
estagiário.

Dia, mês e ano
______________________________________________________
Nome do supervisor
26
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Anexo XI

Modelo de Envelope dos CDs
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COLEGIADO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CURSO

DISCIPLINA
SEMESTRE

ALUNO

ORIENTADOR
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COLEGIADO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CURSO

DISCIPLINA
SEMESTRE
ALUNO
ORIENTADOR
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Anexo XII

Capa do Manual de estágio
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RELATÓRIO FINAL DE
ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO X

Relatório final da prática de Estágio Curricular
Obrigatório

X,

como

requisito

final

para

cumprimento de atividade acadêmica do curso de
Licenciatura em Educação Física da UNIVASF.

Nome do aluno:
Orientador:
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