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INTRODUÇÃO 

 

Prezado (a) Estagiário (a): 

Saudações! 

 Esse Manual tem por objetivo orientar alunos (as) do curso de Licenciatura 

Interdisciplinar em Ciências Naturais em sua prática de docência na disciplina de 

Estágio Curricular I e II. 

 O estágio obrigatório curricular é parte fundamental da formação do futuro 

professor, haja vista que proporcionará o aprendizado contínuo da prática pedagógica 

do futuro professor de Ciências Naturais. 

O estágio curricular no Curso de Licenciatura interdisciplinar em Ciências 

Naturais envolve aprender a desenvolver práticas pedagógicas que estejam em diálogo 

com os princípios interdisciplinares, neste sentido é dizer que as disciplinas da área de 

Ciências dos 6ᵒ aos 9ᵒ anos do ensino fundamental, a Biologia, a Física e a Química 

deverão, fundamentalmente, correlacionarem-se com a realidade concreta da escola 

de ensino fundamental. Portanto, a prática do estágio supervisionado com essa 

característica exige tanto dos educandos, como dos educadores uma articulação mais 

avançada com o conhecimento científico, com a escola de ensino fundamental e com a 

realidade concreta no entorno da escola onde o futuro professor se insere. O princípio 

interdisciplinar que norteia o curso envolve uma articulação entre as várias áreas de 

conhecimento, mediada por um tema geral e disciplina articuladora. Nesse sentido, as 

atividades desenvolvidas nas disciplinas de APCCs (Atividade prática como 

componente curricular) articuladora do currículo do curso, serão de grande valia para 

que os estagiários possam interpretar criticamente e dialogar com a realidade da 

escola, com base nas teorias contemporâneas do ensino de Ciências e o projeto 

pedagógico da escola parceira. Não obstante, as disciplinas de Laboratório de ensino 

de Ciências I e II servirão de apoio direto durante o desenvolvimento das duas fases de 

estágio, consideram-se tais disciplinas como co-requisitos para o Estágio curricular 

obrigatório. 
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Atualmente a necessidade de cursos interdisciplinares já se torna uma realidade 

concreta e necessária, haja vista, a metamorfose que o campo das Ciências Naturais 

estabelecendo diálogo com várias outras Ciências. Muitas pesquisas já apontam nesse 

sentido, qual seja, a caminhada de uma articulação mais ampla entre as Ciências. 

Muitos pesquisadores na área de Ciências Naturais afirmam essa necessidade. 

Lembrando que a interdisciplinaridade é definida nos PCNs como a dimensão que: 

 

(...) questiona a segmentação entre os diferentes campos do 
conhecimento produzida por uma abordagem que não leva em conta a 
inter-relação e a influência entre eles, questiona a visão compartimentada 
(disciplinar) da realidade sobre a qual a escola, tal como é conhecida, 
historicamente se constituiu (BRASIL, 1998, p. 30) 

 

Tal temática é discutida com muita ênfase nos PCNs, propondo que: 

 

a interdisciplinaridade não tem a pretensão de criar novas disciplinas ou 
saberes, mas de utilizar os conhecimentos de várias para resolver um 
problema concreto ou compreender um determinado fenômeno sob 
diferentes pontos de vista. Em suma, a interdisciplinaridade tem uma 
função instrumental. Trata-se de recorrer a um saber diretamente útil e 
utilizável para responder às questões e aos problemas sociais 
contemporâneos. (BRASIL, 2000, p. 21).  

 

Para Japiassú (1976, p. 74) a “interdisciplinaridade se caracteriza pela 

intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de integração real das 

disciplinas, no interior de um projeto específico de pesquisa”. 

Delizoicov e Zanetic enfatizam que a interdisciplinaridade: respeita a 

especificidade de cada área do conhecimento, portanto, a fragmentação necessária no 

diálogo inteligente com o mundo e cuja gênese encontra-se na evolução histórica do 

desenvolvimento do conhecimento. [...] Ao invés do professor polivalente, a 

interdisciplinaridade pressupõe a colaboração integrada de diferentes especialistas que 

trazem a sua contribuição para a análise de determinado tema. (1993, p. 13). 

Conforme Maldaner e Zanon (2004, p. 47), “a fragmentação e a linearidade 

continuam marcando o ensino de Ciências nas escolas e a formação dos professores 

de Ciências, em nosso meio e, praticamente, em todo o país”. 
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No que corresponde ao ensino de Ciências, Delizoicov, Angotti e Pernambuco 

(2007, p. 69), os professores no processo de formação precisam ater-se ao fato de que 

uma das funções do ensino de Ciências é permitir a ele se apropriar da estrutura do 

conhecimento científico e de seu potencial explicativo e transformador, de modo que 

garanta uma visão abrangente, quer do processo quer daqueles produtos que mais 

significativamente se mostrem relevantes e pertinentes para uma inclusão curricular. 

Para esses pesquisadores (2007, p. 184), o indivíduo precisa constituir-se como 

“sujeito coletivo à medida que interage, estabelecendo relações com o meio físico e 

social pelas quais se apropria de padrões quer de comportamento quer de linguagem, 

para uma abordagem do objeto do conhecimento”. 

 Por todas essas razões é que o estágio curricular e interdisciplinar em Ciências 

Naturais aponta para um caminho profícuo e em construção que exige dedicação e 

comprometimento com a docência, com a organização do trabalho pedagógico do 

futuro professor de Ciências dos  6ᵒ ao 9ᵒ anos do ensino fundamental. 

Para subsidiar tal prática interdisciplinar organizamos o Manual que também tem 

como objetivo fornecer informações básicas para o encaminhamento do Estágio 

curricular em suas duas fases, a saber: 

1. Estágio Curricular Obrigatório I: Fase de ‘Observação Participante’ e 

auxílio à Regência: tem por objetivo integrar o acadêmico (a) no contexto 

escolar, sua organização, gestão, projeto pedagógico, a organização do 

trabalho pedagógico do professor regente de classe do 6 ao 9 ano do ensino 

fundamental, de modo, a fornecer informações necessárias a preparação ao 

estágio II, a regência de classe  supervisionada. Nessa fase o licenciado 

observará as estratégias, a metodologia do trabalho docente, assessorando o 

professor na escola para que possa entender a dinâmica da sala, de aula 

subsidiado pela pesquisa do projeto pedagógico utilizado pela escola. 

Analisando as interseções entre gestão e prática docente. A observação lhe 

ajudará analisar e relacionar com os processos pedagógicos 

interdisciplinares aprendidos na universidade, entender a relação professor-

aluno e como mediar o processo de ensino e aprendizagem; 
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2. Estágio Curricular Obrigatório II: Fase de organização do trabalho 

pedagógico da regência em sala de aula sob a orientação do professor na 

universidade e do professor da escola parceira. Tem por objetivo oportunizar 

a prática de docência, a regência de classe. Para tanto o acadêmico 

dialogará com professor da escola parceiro, com o professor orientador de 

estágio, que lhes fornecerão as informações necessárias quanto ao conteúdo 

e forma (metodologia) do trabalho em sala de aula, na preparação dos 

Planos de aula, no estudo e nas fontes pesquisadas em relação ao 

conhecimento científico, bem como, adequando à faixa etária e a linguagem 

da série em que será responsável pela regência;  

Em todas as fases a Coordenação geral do Estágio curricular acompanhará 

os acadêmicos, em visitas as escolas, seja com orientações – em parceria com o 

professor orientador na universidade em horários específicos da disciplina de 

Laboratório de Ciências  I e II ou em reuniões específicas para orientações de estágio - 

da organização do trabalho pedagógico e da gestão da escola, do projeto pedagógico.  

Lembrando, como destaca PICONEZ (1998, p. 30) 

 

“A disciplina Estágio Supervisionado pertence ao currículo do curso de 
formação de professores e deve ser pensada nesse âmbito. O preparo 
para o exercício do magistério não pode constituir-se tarefa exclusiva 
desta disciplina. Ela precisa estar articulada com os demais componentes 
curriculares do curso. Não pode ser isoladamente responsável pela 
qualificação profissional do professor, deve, portanto, estar articulada ao 
projeto pedagógico do curso”. 
 

Muito embora, haja a função da coordenação de estágio, de professores 

orientadores, a intenção é que a fase de estágio seja uma parceria, não somente entre 

universidade e escola, mas entre os professores do curso de modo que possam, na 

medida das necessidades dos acadêmicos, estudarem, problematizarem questões 

concretas da vivência dos acadêmicos em campo de estágio. 

Desejamos muito sucesso nessa nova fase de sua vida acadêmica em que, 

paulatinamente, será estimulado a se perceber e se construir como excelente professor 

de Ciências Naturais. 

Coordenação de Estágio 
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1. O ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIO: SUJEITOS, 

FUNÇÕES, OBJETIVOS E ATIVIDADES 

 

1.1 Acadêmico /Estagiário do curso de Licenciatura Interdisciplinar em 

Ciências Naturais: 

1.1.1 Objetivo da Função: Desenvolver as atividades propostas para a 

observação, assistência à docência e regência de sala de aula de 

modo a atender a proposta do curso interdisciplinar, do projeto 

pedagógico da escola e do curso de Licenciatura que participa, 

respeitando as regulamentações da escola parceira; 

Atividades: 

 Participar regularmente de todas as atividades propostas do 

estágio curricular com participação; 

 Cumprir as exigências de preenchimento de fichas cadastrais e 

Relatório geral final de estágio; 

 Frequentar regularmente as disciplinas de Laboratório de 

ensino de Ciências e APCC; 

 Respeitar todas as normas institucionais da Escola parceiro de 

estágio; 

 Comunicar imediatamente e formalmente à coordenação de 

estágios, quando existir qualquer situação que impeça a 

continuidade de seu estágio; 

 

1.2 Coordenação Geral de Estágio Curricular Obrigatório: PRAE (Professor 

Responsável pela Atividade de Estágio): 

Objetivo da Função:  Coordenar toda a organização pedagógica e 

estrutural do Estágio Curricular obrigatório de modo a mediar às 

relações entre acadêmicos-escola-universidade; 

Atividades: 
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 Definir um horário de atendimento semestral aos acadêmicos e 

professores orientadores; 

 Organizar o Cronograma Geral/Anual das atividades dos 

acadêmicos na escola parceiro; 

 Definir junto com a Coordenação de curso as demandas 

necessárias para o desenvolvimento satisfatório do estágio; 

 Mediar às demandas provenientes do campo de estágio, da 

universidade e dos acadêmicos; 

 Orientar os acadêmicos com relação às práticas 

interdisciplinares, a correlação de conteúdos entre as áreas e a 

mediação com o projeto pedagógico da Escola; 

 Dialogar com os professores Orientadores das disciplinas que 

fazem a mediação de conteúdo e forma das atividades de 

estágio, quais sejam: Laboratório de Ciências, APCC 

Interdisciplinar; 

 Comunicar imediatamente a coordenação de curso quando 

alguma situação problema possa comprometer o 

desenvolvimento adequado do estágio curricular; 

 

1.3 Professor Orientador de Estágio na UTFPR: 

Objetivo da Função: Orientar os acadêmicos com relação ao 

conteúdo científico das aulas, nas áreas específicas de Biologia, 

Física e Química relacionando com as práticas interdisciplinares; 

Atividades: 

 Definir um horário de atendimento aos acadêmicos; 

 Dialogar continuamente com a coordenação de estágio para 

que o acompanhamento do trabalho discente seja adequado as 

necessidades da organização curricular do curso e a realidade 

da escola parceiro; 
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 Pesquisar estratégias, conteúdos científicos que possam trazer 

subsídios aos acadêmicos frente as suas necessidades na 

ocasião do planejamento e organização das aulas; 

 

 

1.4 Professor Supervisor de Estágio na Escola: 

1.4.1 Objetivo da Função: Orientar os acadêmicos com relação à prática 

pedagógica na sala de aula, de modo a dialogar com as demandas 

dos discentes e com o projeto pedagógico da instituição. 

Atividades:  

 Dialogar continuamente com a coordenação de estágio para 

que o acompanhamento do trabalho discente seja adequado as 

necessidades da organização curricular do curso e a realidade 

da escola parceiro; 

 Notificar a direção da escola, à coordenação do estágio quando 

surgir qualquer situação-problema que interfira na qualidade da 

atividade do estágio curricular; 
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2. REGULAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

2.1 Regulamento Geral de Estágios: O Estágio Curricular Obrigatório 

dos Cursos de Licenciatura fundamenta-se na resolução CNE/CP Nº 

02 de 01 de julho de 2015; 

2.2 PARECER N.o 22/15-CELIB - ANALISADO EM: 13/08/15  

Art. 3º - O Estágio Obrigatório terá como objetivos: I. Facilitar a 

futura inserção do estudante no mundo do trabalho; II. Promover a 

articulação da UTFPR com as instituições de Educação Básica; III. 

Facilitar a adaptação social e psicológica do estudante à sua futura 

atividade profissional. IV. Possibilitar a articulação entre a teoria e a 

prática social em diferentes níveis e unidades escolares dos sistemas 

de ensino.   

Art. 4º - As disposições deste Regulamento estendem-se aos 

estudantes estrangeiros, regularmente matriculados nos cursos de 

graduação da UTFPR.   

Art. 5º - O Estágio Curricular Obrigatório deve ser planejado, 

executado, acompanhado e avaliado em conformidade com os 

currículos, programas e calendários acadêmicos das instituições 

envolvidas.    
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3. ORIENTAÇÕES GERAIS E LEGISLAÇÃO  

 

3.1 Procedimentos para o início do Estágio: 

3.1.1 Primeira reunião em sala de aula para repasse de todos (as) os 

procedimentos, no horário de aula das disciplinas de Laboratório de 

Ciências I e II;   

3.1.2 Aluno se cadastrar no sistema da UTFR: 

https://estagio.utfpr.edu.br//index.php?link=6 ; 

3.1.3 Aluno traz todos os dados da escola onde pretende fazer estágio, 

contendo: Nome completo da escola e responsável, endereço, e-mail, 

fones, número no INEP ou CNPJ, nome completo do professor de 

Ciências que receberá o estagiário e seu e-mail, entrega ao professor 

de Laboratório que encaminha à Coordenação de estágio; 

3.1.4 Coordenação de estágio prepara Ofício junto a Direção geral para 

encaminhar à escola via e-mail; 

3.1.5 Escola recebe o Ofício com as orientações para seu cadastro no 

sistema, bem como, a impressão dos documentos para aceitação dos 

estagiários, como o Termo de Compromisso de estágio, que esta 

deverá imprimir em três vias para enviar pelo estagiário à 

Coordenação de estágio na UTFPR; 

3.1.6 Aluno imprimir o Plano de Estagio; 

3.1.7 Para aquelas escolas não cadastradas no sistema: o (a) estagiário 

deverá se encaminhar até a escola com Carta de Apresentação; vai 

até a escola de posse da Carta de Apresentação e coleta todos os 

dados da escola interessada tais como: Nome do responsável, e-mail, 

CNPJ ou número no INEP, professor de Ciências possivelmente 

responsável pela orientação do estagiário  na escola; entrega ao 

professor de Laboratório I ou II que repassa à Coordenação de 

Estágio para encaminhamento de um Ofício Institucional para 

estabelecer a parceria; 

https://estagio.utfpr.edu.br/index.php?link=6
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3.1.8 Nessa primeira visita a escola o estagiário deverá conversar ou com a 

Direção ou com a Coordenação Pedagógica que depois de fornecer 

todos os dados da escola lhe encaminhará a conversar com o 

professor (a) de Ciências; 

3.1.9 A escola deverá responder ao Ofício por e-mail ou durante uma visita 

do professor responsável das disciplinas Laboratório I e II. Tal Ofício 

contém todos os procedimentos para a escola se cadastrar no sistema 

UTFPR; 

3.1.10 Mesmo para àquelas escolas já cadastradas no sistema: dever-se-á, a 

cada início de estágio (I e II) imprimir novo Termo de Compromisso de 

Estágio, contendo novamente: o período de estágio, responsável 

orientador na escola e os nomes dos estagiários que farão estágio na 

escola; 

3.1.11 O estágio II e II somente será oferecido em localizadas na Cidade de 

Ponta Grossa; 

3.1.12 Máximo duas duplas por escola; 

3.1.13  A instituição faz o cadastro no sistema da UTFPR: 

http://www.utfpr.edu.br/pontagrossa/estrutura-

universitaria/diretorias/direc/divisao-de-estagios-e-empregos  

3.1.14 Acadêmicos (as) fazem o cadastro no sistema de Estágio; 

https://estagio.utfpr.edu.br//index.php?link=6. Escolha a opção aluno à 

esquerda da tela e inicie seu registro; 

3.1.15 Impressão da Ficha de ‘Termo de Compromisso de estágio’, pelo 

responsável da escola ou estagiário (a); 

3.1.16 Acadêmicos (as) fazem a primeira visita à escola, pegar o Termo de 

Compromisso de Estágio para coletar assinaturas, nas instituições, 

entregar à coordenação de estágio; 

3.1.17 O documento “Termo de compromisso de estágio’ somente será 

impresso desde que a data incluída seja de, no mínimo 10 dias antes 

http://www.utfpr.edu.br/pontagrossa/estrutura-universitaria/diretorias/direc/divisao-de-estagios-e-empregos
http://www.utfpr.edu.br/pontagrossa/estrutura-universitaria/diretorias/direc/divisao-de-estagios-e-empregos
https://estagio.utfpr.edu.br/index.php?link=6
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do início da data que inclui os dados no sistema e solicita a impressão 

do documento; 

3.1.18 Após a entrega o documento: Termo de Compromisso de estágio 

para o professor responsável da disciplina Laboratório I ou II a 

Coordenação de estágio realiza a matrícula dos acadêmicos na 

disciplina de estágio curricular no sistema acadêmico; 

3.1.19 Início da Fase I do Estágio: Observação Participante; 

3.1.20 Início da Fase II do Estágio: Regência; 

3.1.21 Frequência regular nas escolas com Base no Cronograma 

estabelecido pela coordenação de estágios; 

 

 

3.2. O que é Estágio e quais seus objetivos? 

A Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre estágio de 

estudantes como parte do projeto pedagógico dos cursos de: Educação Profissional, 

Técnico de Nível Médio e do Ensino Superior da UTFPR, define o estágio como sendo 

o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, visando 

à preparação do estudante para o ingresso no mercado de trabalho facilitando a 

adaptação social e psicológica à futura atividade profissional do estudante. 

 

3.3 O que é Estágio Obrigatório? 

O Estágio Obrigatório deverá ser realizado nas áreas de formação do estudante 

em consonância com o perfil profissional descrito no projeto pedagógico do curso, 

desde que os horários desenvolvidos nas atividades de estágio obrigatório não 

coincidam com os horários das aulas em que o estudante está matriculado. O 

acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo estagiário na UTFPR e/ou na 

unidade concedente de estágio ficará na responsabilidade do coordenador do curso, do 

professor responsável pela atividade de estágio, do professor orientador de estágio, do 

professor que realizará a visita na empresa e do supervisor de estágio. 
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3.4 Legislação: 
 

As atividades de Estágio Curricular Supervisionado serão desenvolvidas de acordo com a Lei nº 6494 de 

07 de dezembro de 1977, regulamentada pelo Decreto nº 87.497 de 18 de agosto de 1982 e modificada 

pela Lei 8859 de 23 de março de 1994 e pela LDBEN 9394/96. 

 

A nova Lei do Estágio, em vigor, define novos parâmetros para as contratações de Estagiários, 
abaixo os principais:  
 
Obs.: Contratos emitidos e assinados até 25/09/2008 permanecem regidos pela Legislação anterior, 
até a sua expiração, renovação ou alteração.  
 
1) A carga horária está limitada a seis horas diárias/trinta horas semanais;  
 
2) Estagiários têm direito à férias remuneradas - trinta dias - após doze meses de estágio na mesma 
Empresa ou, o proporcional ao tempo de estágio, se menos de um ano. A nova Legislação do estágio 
não prevê 13º salário;  
 
3) O tempo máximo de estágio na mesma Empresa é de dois anos, exceto quando tratar-se de 
Estagiário portador de deficiência;  
 
4) A remuneração e a cessão do auxílio-transporte são compulsórias, exceto nos casos de estágios 
obrigatórios;  
 
5) Profissionais Liberais com registros em seus respectivos Órgãos de Classe podem contratar 
Estagiários;  
 
6) O capital segurado do Seguro de Acidentes Pessoais, cujo número da Apólice e nome da 
Seguradora precisam constar do Contrato de Estágio, deve ser compatível com os valores de 
mercado;  
 
7) Um Supervisor de Estágio poderá supervisionar até dez Estagiários;  
 
8) A Legislação estabelece - exclusivamente para Estagiários de nível médio regular, 2º grau 
(colegial) - a proporcionalidade de contratações descrita abaixo:  
 
Art. 17. O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal das entidades 
concedentes de estágio deverá atender às seguintes proporções:  
 
I - de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 (um) estagiário; 
II - de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 2 (dois) estagiários; 
III - de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: até 5 (cinco)estagiários; 
IV - acima de 25 (vinte e cinco) empregados, até 20% (vinte por cento) de estagiários. 
 
 
§ 1º Para efeito desta Lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto de trabalhadores empregados 
existentes no estabelecimento do estágio. 
§ 2º Na hipótese de a parte concedente contar com várias filiais ou estabelecimentos, os 
quantitativos previstos nos incisos deste artigo serão aplicados a cada um deles. 
§ 3º Quando o cálculo do percentual disposto no inciso IV do caput deste artigo resultar em fração, 
poderá ser arredondado para o número inteiro imediatamente superior. 
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ATUAL LEGISLAÇÃO DE ESTÁGIOS (resumo da Lei e o texto na íntegra) as contratações de 
estagiários não são regidas pela CLT e não criam vínculo empregatício de qualquer natureza; sobre 
estas contratações não incidem alguns dos encargos sociais previstos na CLT, entretanto, o 
Estagiário tem direito a férias de 30 dias à cada doze meses de estágio na mesma Empresa ou, o 
proporcional ao período estagiado, gozadas ou remuneradas; 
o estagiário não entra na folha de pagamento; qualquer aluno, a partir de dezesseis anos, dos anos 
finais do ensino fundamental do ensino profissional, do ensino médio regular ou profissional e 
estudante de nível superior, pode ser estagiário; a contratação é formalizada e regulamentada 
exclusivamente pelo Termo de Compromisso de Estágio; o Termo de Compromisso de Estágio 
deverá ser assinado pela Empresa, pelo Aluno e pela Instituição de Ensino; a jornada de trabalho é 
de, no máximo 6 horas diárias e 30 horas semanais; o tempo máximo de estágio na mesma Empresa 
é de dois anos, exceto quando tratar-se de Estagiário portador de deficiência; não existe um piso de 
bolsa-estágio preestabelecido, mas a remuneração, bem como o auxílio-transporte, são compulsórios 
para estágios não obrigatórios; o valor da bolsa-estágio é definido por livre acordo entre as partes; o 
estagiário deverá assinar mensalmente o Recibo de Pagamento de Bolsa-estágio; o estagiário, a 
exclusivo critério da Empresa, pode receber os mesmos benefícios concedidos a funcionários, sem 
que o procedimento estabeleça vínculo empregatício; o período médio de contratação é de 6 meses 
e pode ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das partes, sem ônus, multas ou sanções; o 
estagiário, obrigatoriamente, deverá estar coberto por um Seguro de Acidentes Pessoais compatível 
com os valores de mercado; a ausência do Termo de Compromisso de Estágio e/ou do Seguro de 
Acidentes Pessoais caracteriza vínculo empregatício e sujeita a Empresa às sanções previstas na 
CLT.  
 
Os formulários utilizados, bem como todos os demais documentos e procedimentos legais 
necessários à contratação de Estagiários, nos termos da Legislação vigente, estão disponíveis online 
para a sua Empresa no Site www.estagiarios.com.  
 
A legislação que rege a contratação de Estagiários, reproduzida a seguir, não exige o registro do 
estágio na carteira profissional do Estudante. 

 
 

LEI Nº 11.788 DE 25/09/2008 

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.  
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
 

CAPÍTULO I 
DA DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RELAÇÕES DE ESTÁGIO 

Art. 1º Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente 
de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que 
estejam freqüentando o ensino regular, em instituições de educação superior, de 
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educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do 
ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.  
 
§ 1º O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o 
itinerário formativo do educando. 
§ 2º O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade 
profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do 
educando para a vida cidadã e para o trabalho. 
 
 
Art. 2º O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação 
das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto 
pedagógico do curso.  
 
§ 1º Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga 
horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. 
§ 2º Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, 
acrescida à carga horária regular e obrigatória. 
§ 3º As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação 
superior, desenvolvidas pelo estudante, somente poderão ser equiparadas ao 
estágio em caso de previsão no projeto pedagógico do curso.  
 
Art. 3º O estágio, tanto na hipótese do § 1º do art. 2º desta Lei, quanto na prevista 
no § 2º do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, 
observados os seguintes requisitos:  
 
I - matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação superior, de 
educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do 
ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e, 
atestados pela instituição de ensino; 
II - celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do 
estágio e a instituição de ensino; 
III - compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas 
previstas no termo de compromisso. 
§ 1º O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter 
acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por 
supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios referidos no 
inciso IV do caput do art. 7º desta Lei e por menção de aprovação final. 
§ 2º O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de qualquer 
obrigação contida no termo de compromisso caracteriza vínculo de emprego do 
educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação 
trabalhista e previdenciária. 
 
 
Art. 4º A realização de estágios, nos termos desta Lei, aplica-se aos estudantes 
estrangeiros regularmente matriculados em cursos superiores no País, autorizados 
ou reconhecidos, observado o prazo do visto temporário de estudante, na forma da 
legislação aplicável.  
 
Art. 5º As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio podem, a seu 
critério, recorrer a serviços de agentes de integração públicos e privados, mediante 
condições acordadas em instrumento jurídico apropriado, devendo ser observada, 
no caso de contratação com recursos públicos, a legislação que estabelece as 
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normas gerais de licitação.  
 
§ 1º Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de 
aperfeiçoamento do instituto do estágio:  
 
I - identificar oportunidades de estágio; 
II - ajustar suas condições de realização; 
III - fazer o acompanhamento administrativo; 
IV - encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais; 
V - cadastrar os estudantes. 
 
 
§ 2º É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título de 
remuneração pelos serviços referidos nos incisos deste artigo. 
 
 
§ 3º Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se indicarem 
estagiários para a realização de atividades não compatíveis com a programação 
curricular estabelecida para cada curso, assim como estagiários matriculados em 
cursos ou instituições para as quais não há previsão de estágio curricular.  
 
Art. 6º O local de estágio pode ser selecionado a partir de cadastro de partes 
cedentes, organizado pelas instituições de ensino ou pelos Agentes de Integração. 

 
 

CAPÍTULO II 
DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Art. 7º São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus 
educandos:  
 
I - celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou 
assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte 
concedente, indicando as condições de adequação do estágio à proposta 
pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao 
horário e calendário escolar; 
II - avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à 
formação cultural e profissional do educando; 
III - indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como 
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; 
IV - exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a seis 
meses, de relatório das atividades;  
V - zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário 
para outro local em caso de descumprimento de suas normas; 
VI - elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de 
seus educandos;  
VII - comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas 
de realização de avaliações escolares ou acadêmicas. 
 
 
Parágrafo único. O plano de atividades do estagiário, elaborado em acordo das 3 
(três) partes a que se refere o inciso II do caput do art. 3º desta Lei, será 
incorporado ao termo de compromisso por meio de aditivos à medida que for 
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avaliado, progressivamente, o desempenho do estudante.  
 
Art. 8º É facultado às instituições de ensino celebrar com entes públicos e privados 
convênio de concessão de estágio, nos quais se explicitem o processo educativo 
compreendido nas atividades programadas para seus educandos e as condições 
de que tratam os arts. 6º a 14 desta Lei.  
 
Parágrafo único. A celebração de convênio de concessão de estágio entre a 
instituição de ensino e a parte concedente não dispensa a celebração do termo de 
compromisso de que trata o inciso II do caput do art. 3º desta Lei. 

 
 

CAPÍTULO III 
DA PARTE CONCEDENTE 

Art. 9º As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública 
direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais de nível superior 
devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, 
podem oferecer estágio, observadas as seguintes obrigações:  
 
I - celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando 
por seu cumprimento; 
II - ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de 
aprendizagem social, profissional e cultural;  
III - indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência 
profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar 
e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente; 
IV - contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja 
compatível com valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de 
compromisso;  
V - por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio 
com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de 
desempenho; 
VI - manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de 
estágio;  
VII - enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, 
relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário. 
 
 
Parágrafo único. No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação do 
seguro de que trata o inciso IV do caput deste artigo poderá, alternativamente, ser 
assumida pela instituição de ensino. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DO ESTAGIÁRIO 

Art. 10º A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a 
instituição de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante 
legal, devendo constar do termo de compromisso, ser compatível com as atividades 
escolares e não ultrapassar:  
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I - 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de 
educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade 
profissional de educação de jovens e adultos; II - 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) 
horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da educação 
profissional de nível médio e do ensino médio regular.  
 
§ 1º O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que 
não estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) 
horas semanais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e 
da instituição de ensino. § 2º Se a instituição de ensino adotar verificações de 
aprendizagem periódicas ou finais, nos períodos de avaliação a carga horária do 
estágio será reduzida pelo menos à metade, segundo estipulado no termo de 
compromisso, para garantir o bom desempenho do estudante.  
 
Art. 11º A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 
(dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.  
 
Art. 12º O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que 
venha a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do 
auxílio-transporte, na hipótese de estágio não obrigatório.  
 
§ 1º A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e 
saúde, entre outros, não caracteriza vínculo empregatício. § 2º Poderá o educando 
inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do Regime Geral de 
Previdência Social.  
 
Art. 13º É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou 
superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado 
preferencialmente durante suas férias escolares.  
 
§ 1º O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado, quando o estagiário 
receber bolsa ou outra forma de contraprestação. § 2º Os dias de recesso previstos 
neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter 
duração inferior a 1 (um) ano.  
 
Art. 14º Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no 
trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da parte concedente do 
estágio. 

 
CAPÍTULO V DA FISCALIZAÇÃO 

Art. 15º A manutenção de estagiários em desconformidade com esta Lei caracteriza 
vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os 
fins da legislação trabalhista e previdenciária.  
 
§ 1º A instituição privada ou pública que reincidir na irregularidade de que trata este 
artigo ficará impedida de receber estagiários por 2 (dois) anos, contados da data da 
decisão definitiva do processo administrativo correspondente. § 2º A penalidade de 
que trata o parágrafo 1º deste artigo limita-se à filial ou agência em que for 
cometida a irregularidade. 

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 16º O termo de compromisso deverá ser firmado pelo estagiário ou com seu 
representante ou assistente legal e pelos representantes legais da parte 
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concedente e da instituição de ensino, vedada a atuação dos agentes de integração 
a que se refere o art. 5º desta Lei como representante de qualquer das partes.  
 
Art. 17º O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal das 
entidades concedentes de estágio deverá atender às seguintes proporções:  
 
I - de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 (um) estagiário; 
II - de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 2 (dois) estagiários; 
III - de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: até 5 (cinco) estagiários; 
IV - acima de 25 (vinte e cinco) empregados, até 20% (vinte por cento) de 
estagiários. 
 
 
§ 1º Para efeito desta Lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto de 
trabalhadores empregados existentes no estabelecimento do estágio. 
§ 2º Na hipótese de a parte concedente contar com várias filiais ou 
estabelecimentos, os quantitativos previstos nos incisos deste artigo serão 
aplicados a cada um deles. 
§ 3º Quando o cálculo do percentual disposto no inciso IV do caput deste artigo 
resultar em fração, poderá ser arredondado para o número inteiro imediatamente 
superior. 
§ 4º Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos estágios de nível superior e 
de nível médio profissional.  
§ 5º Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% 
(dez) das vagas oferecidas pela parte concedente do estágio. 
 
 
Art. 18º A prorrogação dos estágios contratados antes do início da vigência desta 
Lei apenas poderá ocorrer se ajustada às suas disposições.  
 
 
Art. 19º. O artigo 428 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo 
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:  
 
"Art. 428 .........................................................................  
 
§ 1º A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, matrícula e freqüência do aprendiz na escola, caso 
não haja concluído o ensino médio, e inscrição em programa de aprendizagem 
desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico- 
profissional metódica.  
 
......................................................................................  
 
§ 3º O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) 
anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência.  
 
......................................................................................  
 
§ 7º Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o cumprimento 
do disposto no § 1º deste artigo, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a 
freqüência à escola, desde que ele já tenha concluído o ensino fundamental". (NR)  
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Art. 20º O artigo 82 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar 
com a seguinte redação:  
 
"Art. 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio 
em sua jurisdição, observada a lei federal sobre a matéria.  
 
Parágrafo único. (Revogado)." (NR)  
 
Art. 21º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Art. 22º Revogam-se as Leis nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e nº 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.  
 
Brasília, 25 de setembro de 2008; 187º da Independência e 120º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Fernando Haddad 
André Peixoto Figueiredo Lima 

 
 
* O Ministério de Trabalho e Emprego, por meio do ofício Circular n.º 
02/CIRP/SPES/MET de 08/01/1999, manifestou entendimento no sentido da não 
obrigatoriedade de a empresa cedente do estágio ou de agentes de integração 
efetuarem a anotação do estágio na Carteira de Trabalho a Previdência Social 
(CTPS) dos estagiários contratados.  
 
INSTRUÇÕES PARA A FISCALIZAÇÃO DO ESTÁGIO  
 
Ofício Circular SRT nº 11/85 de 09.09.85 e 
alterações da SRT nº 008/87 de 29.07.87 
 
 
Do: Secretário de Relações do Trabalho 
Ao: Delegado Regional do Trabalho Assunto: Instruções para a Fiscalização de 
Estágios (Encaminha) 
Senhor Delegado: 
Estamos encaminhando a V.Sa. para distribuição aos fiscais do Trabalho, 
instruções para a fiscalização das normas contidas na Lei no. 6.494, de 07 de 
dezembro de 1977, regulamentada pelo Decreto número 87.494, de 18 de agosto 
de 1982, que dispõem sobre o estágio de estudantes de estabelecimentos de 
ensino superior e de ensino profissionalizante do 2o. grau e supletivo. Tal medida 
visa impedir que as empresas utilizem o trabalho do estudante sem a 
caracterização de estágio e sem o competente registro, no caso da comprovação 
da relação empregatícia. O Fiscal do Trabalho, ao constatar a presença de 
estagiário, deve solicitar os seguintes documentos para exame:  
 
1 ACORDO DE COOPERAÇÃO (Instrumento Jurídico) celebrado pela Empresa 
(concedente) e a Instituição de Ensino a que pertence o Estudante. Verificar: 
1.1 - a qualificação e assinatura dos acordantes (empresa e instituição de ensino); 
1.2 - as condições de realização do estágio; 
1.3 - a compatibilização entre as atividades desenvolvidas pelo estagiário e as 
condições acordadas; 
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1.4 - a qualificação do Agente de Integração que, eventualmente, participe da 
sistemática do estágio, por vontade expressa das partes. 
 
 
2 TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO entre a Empresa (concedente) e o 
estudante, com interveniência obrigatória da respectiva Instituição de Ensino. 
Verificar: 
2.1 - a qualificação e assinatura das partes (empresa e estudante) e da Instituição 
de ensino interveniente; 
2.2 - a indicação expressa de que o termo de compromisso decorre do Acordo de 
Cooperação; 
2.3 - o número da apólice de seguro contra acidentes pessoais, na qual o estagiário 
deverá estar incluído durante a vigência do termo de compromisso do estágio, e o 
nome da companhia seguradora; 
2.4 - o curso do estudante e a compatibilização do mesmo com as atividades 
desenvolvidas na empresa; 
2.5 - a data de início e término do estágio; 
2.6 - a qualificação do agente de integração, caso haja participação deste na 
sistemática do estágio. 
 
 
3 CONVÊNIO ENTRE A EMPRESA E O AGENTE DE INTEGRAÇÃO, quando for 
constatada a participação deste no processo, onde estarão acordadas as condições 
de relacionamento entre eles.  
 
4 A CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTAGIÁRIO, 
objetivando a verificação das anotações do estágio. 
4.1 - a anotação do estágio deverá ser feita nas páginas de "anotações gerais" da 
CTPS do estudante, pela DRT ou por instituição devidamente credenciada pelo Mtb 
para tanto, com as indicações constantes do item 
4.2 - destas anotações, devem constar claramente o curso, ano e instituição de 
ensino a que pertence o estudante, o nome do concedente (empresa) e as datas de 
início e término do estágio.  
 
 
O Fiscal do Trabalho, caso conclua pela descaracterização de estágio, deverá 
exigir que a situação do estudante, como empregado da empresa, seja 
regularizada. Na hipótese de lavratura de auto de infração, deverão ser 
mencionados no corpo do auto os elementos de convicção do vínculo empregatício. 
Caracterizando o estágio, o Fiscal limitar-se-á ao exame dos documentos 
relacionados. Quando se tratar de estudantes estrangeiro, regularmente 
matriculado em instituição de ensino oficial ou reconhecida, os documentos 
solicitados pela fiscalização para exame serão os mesmos.  
 
Atenciosamente  
 
Plínio Gustavo Adri Sarti 
Secretário de Relações do Trabalho 
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4. ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

Estágio Obrigatório de Docência em Ciências no Ensino Fundamental: 6º 

aos 9º anos:  

O aluno necessitará adotar um caderno, para registrar os relatórios diários do 

seu trabalho na escola colaboradora. No mesmo deverá constar o visto do responsável 

pelo acompanhamento de seu trabalho naquele dia, que resulta nas fichas preenchidas 

nos dias respectivos as atividades de campo; 

 

4.1 Orientações acerca da Relação estagiário/Instituição 
 

“Um homem ético vê o que é justo numa questão; um 

homem sem ética  vê apenas como tirar vantagem” 

Confúcio (Analectos IV. 16) 

 

A atividade de estágio deve proporcionar uma oportunidade de crescimento 

humano e profissional para todos os envolvidos, para que isso se efetive é necessário 

a todo o momento fazermos autorreflexão de nossa prática e comportamento diante do 

ambiente, das pessoas, dos acontecimentos, para que possamos, enquanto seres 

humanos num processo de humanização pensar como observamos e agimos diante 

dos acontecimentos. Para tanto, sugerimos algumas questões fundamentais:  

1. Conhecer o bairro onde a escola se localiza; ruas, acesso de ônibus, carro, 

outras instituições próximas, etc.; 

2. Conhecer a fase de desenvolvimento cognitivo, social das turmas em que 

fará a observação e regência. Busque apoio nos livros indicados, com 

professores da área pedagógica, com a coordenação de estágios, com 

professores orientadores; 

3. Entender os papéis e funções de cada profissional no ambiente escolar, 

respeitando suas posições; 

4. Não fazer comparações com outras escolas, ambientes, instituições, pois 

cada espaço, pessoa, contexto tem sua trajetória histórica que deve ser 

analisada detalhadamente; 
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5. Observar e anotar fatos e dados significativos que contribuam com sua 

prática pedagógica. Tenha sempre a mão um caderno de anotações de 

campo; 

6. Conhecer os seus superiores imediatos e colegas, respeitando suas posições; 

7. Manter um bom relacionamento com todos (as) os envolvidos; 

8. Em situações de conflito atue sempre na função de mediação nas relações; 

9. Respeite as Normas da instituição parceira de estágio e da instituição em que 

estuda; 

10. Tenha retidão e respeito ao vestir-se; analise o ambiente que frequentará e 

respeite as Normas institucionais; 

11. Seja assíduo, pontual e organizado; 

12. Não gerar dúvidas de comportamento do outro, não criar ruído na 

comunicação que deve ser direta e sempre respeitosa com relação às 

pessoas, as situações, ao local;  

13. Não se omita: tire dúvidas e observe problemas que atrapalham seu 

desempenho; 

14. Tenha respeito, seja participativo, receptivo e agradável na convivência com 

os demais; 

15. Mantenha uma atitude ética e profissional em todas as situações, não 

pessoalize as situações-problema, não julgue; 

16. Trate todas as pessoas como gostaria de ser tratado; 

17. Desenvolva a capacidade de empatia para melhorar a relação humana; 

18. Exija do outro na medida em que consegue ser exemplo; 

19. Ao fazer uma crítica sobre uma situação, procure ser construtivo, apresente 

uma sugestão para melhoria daquilo que critica; 

20. Ao fazer uma crítica à pessoa, antes faça uma autorreflexão se consegue ser 

exemplo para o outro; 

21. Não atribua algum conceito ou julgamento para um comportamento de 

qualquer aluno. Procure saber a respeito de sua história de vida, seu 
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processo de aprendizado, com o professor da disciplina ou com a 

coordenação pedagógica da escola; 

22. Tenha cautela nos ambientes administrativos e sala de professores, de modo 

que sua presença não incomode os profissionais; 

23. Aprendeu faça, tem dúvidas pergunte, errou corrija; 

 

4.2 Conteúdo da Formação Docente: 
 

A relação teoria e prática. Análise do fazer pedagógico dos profissionais na 

escola/campo de estágio a partir das práticas desenvolvidas. Exercício da função 

docente através da elaboração e execução de projetos de ensino nas áreas de 

conhecimento. 

Conjunto de experiências e vivências de trabalho em educação realizada em 

quaisquer instituições, programas, serviços de natureza educacional. Essas 

experiências devem ser diversificadas tanto em relação aos espaços onde serão 

desenvolvidas como em relação às funções realizadas, as quais deverão 

necessariamente incluir as funções de ensino e de organização do trabalho pedagógico. 

Visão geral da ação pedagógica desenvolvida na observação do processo 

ensino aprendizagem em todas as situações, reflexão sobre a realidade observada, 

análise crítica das vivências de aprendizagem, dos planos de ensino, propiciando a 

partir de uma visão global, condições de capacitação para a profissão. Participação ou 

co-participação em atividades, eventos e projetos “como um saber fazer” que busca 

orientação por teorias pedagógicas que respondam às demandas colocadas pela 

prática. 

 

 

4.3 Objetivos do Estágio Curricular: 
 

 Possibilitar ao aluno uma vivência na realidade concreta do contexto da escola 

de ensino fundamental; 
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 Entender a gestão da escola e suas implicações na organização do trabalho 

pedagógico do professor de Ciências; 

 Proporcionar situações e experiências práticas que aprimorem a formação e a 

atuação do egresso do Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências 

Naturais nos diversos campos de ação do futuro profissional; 

 Criar condições para o aprimoramento da qualidade da educação; 

 Elaborar e executar projetos que estabeleçam um diálogo efetivo entre 

universidade e escola; 

 Desenvolver um trabalho docente de forma interativa e crítica, considerando a 

ação do professor como organizador de atividades culturalmente significativas, 

do uso do diferentes ambientes e recursos tecnológicos, e da organização do 

tempo de forma adequada à faixa etária dos alunos do 6º aos 9º anos do ensino 

fundamental; 

 Realizar o estágio de modo participante, cooperativo e consciente, à 

organização da gestão escolar, do trabalho docente; 

 Desenvolver um trabalho docente com uma abordagem interdisciplinar de modo 

a refletir sobre os conceitos científicos aprendidos na universidade e de que 

modo isso poderá auxiliar a escola parceira e se tornar ‘significativo’ para o 

professor e alunos que acolhem o estagiário. 

 

4.4 Conteúdo da Atividade Docente do Estagiário (a):  
 

Atividades práticas: 

 Diagnosticar e caracterizar o contexto escolar; 

 Conhecer e analisar o Projeto Político Pedagógico (PPP); 

 Elaborar e implementar em parceira com o professor de Ciências da 

escola, projetos de intervenção pedagógica e social; 

 Pesquisar e planejar a ação pedagógica: organização do trabalho 

pedagógico da aula interdisciplinar em Ciências Naturais; 
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 Acompanhar e colaborar com o trabalho do professor regente de Ciências 

Naturais em Ensino fundamental do 6º aos 9º anos; 

 Regência de turma. 

 

Atividades das aulas teóricas 

•. As disciplinas de Laboratório de Ensino de Ciências I e II são para auxiliar nos 

encaminhamentos do Estágio curricular. Portanto, servem para: 

 Estudos de temas e questões decorrentes das experiências vivenciadas 

pelos (as) estagiários (as); 

 Aprofundar as reflexões acerca do papel do estágio na formação dos 

profissionais da educação; 

 Discutir e desenvolver metodologias para aprofundar a concepção 

interdisciplinar nas aulas; 

 Discutir e analisar a realidade da escola parceiro do estágio para poder 

dialogar melhor; 

 Oportunizar a ampliação da perspectiva de atuação do educador no 

universo educacional; 

 Assegurar a interação entre a produção do conhecimento acadêmico da 

Universidade no processo de ensino – aprendizagem escolar; 

 

Metodologia de ensino da regência: 

 Envolve uma concepção interdisciplinar tendo como base a disciplina 

norteadora do ensino fundamental, qual seja, Ciências e, correlacionando, 

basicamente três áreas, da Biologia, da Física e da Química de modo a dialogar 

com outras ciências humanas e sociais para que tanto professor como alunos 

percebam a necessidade das Ciências auxiliar nas questões humanas e sociais 

que nos deparamos atualmente na sociedade e internamente a escola de ensino 

fundamental. Busca-se uma avaliação emancipatória no sentido de que alunos 

professores busquem autonomia no aprendizado de Ciências e seja sujeitos de 

transformação social. 
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Propiciar conjunto de atividades interdisciplinares desenvolvidas pelos 

acadêmicos, diante de situações concretas observadas nas escolas parceiros do 

estágio, para colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante o curso, 

através de visitas de observação, colaboração e execução da regência no 

Ensino fundamental, do6º aos 9º anos. 

 

Atividades discentes/ acadêmicos (as): 

Participação em reuniões de orientação teórico-metodológica sobre a 

prática educacional desenvolvida em instituição de ensino fundamental - 6º ao 9º 

ano, fornecida em horário determinado no Curso de Licenciatura Interdisciplinar 

em Ciências Naturais. 

Participação em reuniões de assessoramento individual ou em pequenos 

grupos sobre os trabalhos de estágio em desenvolvimento durante o ano letivo.  

Planejamento do estágio a partir das orientações metodológicas com 

ênfase nos procedimentos de observação e reflexão crítica, visando a atuação 

em situações contextualizadas, com o registro das observações realizadas e a 

resolução de situações problemas. 

Diagnóstico das escolas parceiras, a partir da observação do trabalho 

pedagógico do professor de Ciências Naturais em visitas, entrevistas, 

conhecimento da proposta pedagógica da escola, estudo de documentos, etc. 

Observação, reflexão crítica e análise do processo educativo os seguintes 

aspectos: planejamento, execução, avaliação e transformação da realidade 

concreta. 

Análise dos planos de ensino do professor, podendo o estagiário fazer breve 

entrevista com o docente com finalidade de melhor conhecer seu trabalho, 

observando: 



 

Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Câmpus Ponta Grossa 
Diretoria de Graduação e Educação Profissional 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

PR
 

 

29 

 

 Coerência do plano com a proposta pedagógica da escola; 

 Adequação da metodologia às necessidades dos alunos e a realidade 

concreta da escola; 

 Pertinência da avaliação utilizada tendo em vista os objetivos propostos; 

 Integração das áreas de Física, Química e Biologia no planejamento e 

ação docente do professor regente em diálogo com outras ciências. 

Estudo de artigos científicos em busca de soluções para problemas do 

cotidiano da escola e no espaço da sala de aula. 

Seminários com pequenos grupos para discussão teórica das temáticas 

necessárias a organização do trabalho pedagógico, da gestão democrática da 

escola, a partir de levantamento de necessidades e relato de experiências dos 

envolvido no processo de prática docente na escola. 

 

 

Procedimentos e critérios de avaliação do estágio: 

 

1. A frequência é critério determinante da avaliação final do estágio 

curricular, tendo o estagiário, obrigatoriedade apresentar 100% de 

presença no estágio;  

2. Participação nas aulas de Laboratório de Ensino de Ciências I e II; 

3. Entrega de relatório referente às diferentes etapas do estágio curricular. 
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Critérios de Avaliação 

 Organização do trabalho pedagógico interdisciplinar a partir de Planos 

de Aula orientados pela pesquisa acadêmica de integração entre as áreas de 

Biologia, Física e Química; 

 Relatório com apreciação pessoal das várias atividades de estágio e 

síntese da situação vivenciada; 

 Relatos e discussões nas reuniões de assessoramento ou por ocasião 

dos seminários; 

 Apresentação, linguagem correta, conteúdo e contribuição pessoal, 

aos documentos comprobatórios dos estágios; 

 Auto avaliação (modelo de ficha em anexo); 

Do Relatório de Estágio e encaminhamentos de Fichas: 

 O Relatório Final do Estágio deverá ser entregue, contendo todas as 

fichas assinadas e devidamente preenchidas, no dia agendado para o Seminário 

Final de conclusão da disciplina de Laboratório de Ensino de Ciências I; 

 O Relatório poderá ser entregue em DVD ou impresso, considerando 

que deverá constar todas as fichas devidamente digitalizadas; 

 Os Relatórios parciais de estágio deverão ser entregues nas datas 

agendadas pelo Professor da disciplina de Laboratório de Ensino de Ciências I e 

se trata de critério de avaliação do processo de estágio. Caso o acadêmico não 

entregue isto implicará em perda de pontuação na ocasião e sua avaliação final; 

 O envio da documentação e Relatório Parcial poderá ser feita via 

sistema online Moodle: www.moodle.utfpr.edu.br . Para tanto o acadêmico 

deverá se inscrever na respectiva disciplina do professor responsável e 

encaminhar tais documentações; 

 Dúvidas frequentes poderão, além de serem resolvidas em sala de 

aula, utilizar-se no mesmo sistema Moodle para sanar as dificuldades mais 

imediatas, via sistema de Fórum. Os professores responsáveis pelo Estágio I e II 

também poderão dispor de ferramentas eletrônicas, via whatsapp, organizando 

http://www.moodle.utfpr.edu.br/
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grupo específico das turmas para sanar dúvidas mais imediatas. No entanto, tal 

ferramenta não substitui o diálogo presencial sempre que necessário e os 

encaminhamentos de documentos institucionais serão realizados, unicamente 

via e-mail o sistema Moodle. 

Observação:  

1. Todas as atividades (observação, participação ou coparticipação, estudos de 

textos, seminários, etc.) executadas pelos estagiários devem ser registradas e 

documentadas conforme modelos em anexo. 

2. As Disciplinas parceiras do Estágio Curricular Obrigatório: Laboratório de Ensino 

de Ciências I e II  são Co-Requisito. Portanto, a participação dos acadêmicos 

nessa disciplina é fundamental e obrigatória para o desenvolvimento com 

qualidade e criticidade do estágio. 

 

4.5 Planos/Fases do Estágio Curricular: 
 

Estágio Curricular I: Observação Participante  
 

1. Fase que visa conhecer a escola: 

a. Tem por objetivo conhecer amplamente o ambiente escolar. O Projeto 

pedagógico, as condições estruturais. O currículo que compõe a disciplina 

de Ciências do 6ᵒ aos 9ᵒ anos. Problematizar o ambiente escolar de 

modo a entender as condições e contradições do ambiente escolar com 

relação a processo de construção da gestão democrática e participativa 

que se revelam em várias atividades, algumas é na elaboração do 

planejamento escolar, na construção do projeto político-pedagógico, 

gestão de processos administrativos e econômicos, nas relações com a 

legislação educacional, as políticas educacionais, no diálogo com a 

comunidade interna e externa a escola, etc. A concretização dos 
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Conselhos escolares e dos regimentos escolar também é um indicador 

importante para analisar o tipo de gestão que se apresenta; 

b. Nessa fase também o estagiário observará a metodologia adotada pelo 

docente, quais recursos utiliza, que concepção de avaliação adota. 

Problematizar as ações docentes torna-se importante, de um modo que 

consiga dialogar com o professor regente para entender quais são suas 

intenções ao optar por determinada metodologia de ensino.  Perceber em 

cada ano do ensino fundamental a correlação conteúdo e processo de 

aprendizagem dos estudantes. Importante perceber o nível de 

interação/diálogo que o docente mantém com a turma de modo que 

consiga abstrair a intencionalidade da ação pedagógica e a capacidade 

de mediação entre conteúdo de ensino de Ciências, fase de 

desenvolvimento cognitivo dos educandos e as questões sociais e 

históricas inerentes a cada sujeito que compõe o ambiente da sala de 

aula. Perceber como os alunos participam da aula, quais são os alunos 

que não participam o perfil de cada participante. Observar a organização 

do conteúdo docente. Como seleciona os conteúdos? Por que seleciona 

tais conteúdos? Como desenvolve a aula a partir dos conteúdos 

selecionados? Na metodologia perceber como o docente contextualiza e 

problematiza os conteúdos para os alunos. Observação percebendo as 

habilidades e experiência docente. Observar o processo de avaliação 

adotado pelo docente; 

 

 

2. Fase de coparticipação na regência: estagiário ‘auxilia’ a aula do professor 

regente 

a. Tem por objetivo auxiliar o professor regente de classe no sentido de 

buscar atender aos alunos e preparar os materiais necessários solicitados 

pelo docente à preparação da aula. Nunca pressupõe substituição do 
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professor regente, mas auxiliar naquilo que lhe é permitido durante a 

aula; 

b. Sempre sob a orientação do professor regente da classe o estagiário 

deve perceber: Como auxiliar o professor na distribuição do material 

didático em sala de aula.  Como discutir com os alunos; Como organiza 

as aulas de laboratório e de que modo pode auxiliar na preparação dos 

componentes. As demais orientações seguem as mesmas acima. 

 

 

Estágio Curricular II: Regência 
 

3. Fase de Regência: Tem por objetivo preparar à organização do trabalho 

pedagógico do futuro professor em sua fase de regência supervisionada. Nessa 

fase o estagiário planeja e desenvolve a aula sob a supervisão do professor 

regente da disciplina na escola e da Coordenação de estágio, com auxílio dos 

professores Orientadores de áreas. O estagiário define junto com o professor da 

disciplina quais temas, assuntos, escolherá do programa já pré-definido 

semestralmente, para desenvolver sua aula. Nesse momento unicamente o 

estagiário assume a turma, pois após passar pela fase de observação 

compreenderá a dinâmica da aula, qual o perfil da turma e qual a metodologia 

que poderá optar. Portanto, nessa fase o estagiário (a) deverá organizar 

diferentes materiais didáticos, estudar com afinco o assunto a ser abordado na 

aula e analisar criteriosamente o contexto em que o assunto será tratado. Será 

exigido que o estagiário tenha condições de fazer correlações de conteúdos, 

prioritariamente com as três áreas da Biologia, Física e Química e 

correlacionando, na medida da percepção da realidade concreta que vivenciará, 

com outras áreas das Ciências Humanas e Sociais. Obrigatoriamente nessa 

fase os estagiários deverão planejar e desenvolver aulas para cada ano do 6ᵒ ao 

9ᵒ do ensino fundamental, de acordo com o cronograma geral estabelecido 
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neste Manual e respeitando os horários da disciplina de Ciências, já pré-

estabelecidos pela escola. 

 

4. Fase de Pesquisa: Tem por objetivo desenvolver projetos específicos de 

Extensão para auxiliar a escola. Nesse momento o estagiário deverá se 

apropriar do conhecimento científico de modo que a parceria através de Projetos 

de Extensão e Pesquisa seja de qualidade científica. Será realizado 

concomitantemente com a regência, no sentido de investigar e criar alternativas 

de projetos que possam envolver significativamente os alunos, os professores e 

a comunidade externa à escola. Visa estudar aspectos cotidianos da escola e do 

processo ensino e aprendizagem, portanto, durante a o estágio de Observação o 

estagiário já poderá delimitar problemas possíveis a serem investigados. 

Fundamental para os projetos que o estagiário construa um referencial teórico 

que subsidiará a prática e desenvolvimentos das ações a serem propostas. 

 

4.6 Fichas de Controle 

 A ficha de controle será preenchida na medida em que o estagiário desenvolve 

suas atividades e deverá estar completa ao término do estágio. As assinaturas devem 

ser coletadas periodicamente para evitar contratempos (professores licenciados, 

afastados, removidos, etc.). Sugere-se que a cada encontro na escola as fichas sejam 

devidamente assinadas e datadas. As fichas para Relatórios parciais são as que 

constam no sistema online da UTFPR e devem ser entregues ao término de cada fase 

do estágio, conforme cronograma apresentado em aula e exposto nesse Manual. 

 Os dados lançados deverão ser fidedignos com a observação rigorosa do 

horário e duração das aulas e/ou atividades, bem como, datas em que foram 

realizadas; 



 

Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Câmpus Ponta Grossa 
Diretoria de Graduação e Educação Profissional 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

PR
 

 

35 

 

 A ficha ‘Plano de estágio’, que consta no sistema UTFPR, também deverá ser 

assinada e entregue na ocasião do início das visitas à escola e assinada 

devidamente pelos supervisores, da UTFPR, da escola parceira; 

 As fichas, de Relatório parcial também, constam em anexo junto a esse Manual; 

 Devem-se considerar as fichas Modelos que constam no sistema da UTFPR 

para entrega mensal de Relatório parcial à Coordenação de estágio seguida de 

texto discursivo com análise crítica das atividades feitas pelo estagiário, 

seguindo o cronograma previamente estabelecido; 

 As fichas de controle que constam no relatório Final deverão ser entregues 

como anexos e considerando a especificidade das fichas já entregues – do 

sistema - antecipadamente. 

Observação: não serão aceitas fichas de controle com emendas, rasuras, espaços em 

branco, ausência de assinatura e identificação da autoridade competente (professor 

responsável pelo estágio na escola parceira, professor orientador de estágio na 

Instituição) e da escola ou instituição onde ocorreu o estágio. 

 

4.7 Plano de Aula Interdisciplinar: 
 

Trata-se de uma ficha modelo a ser apresentado na ocasião do Planejamento 

das aulas de regência. Todos aos acadêmicos deverão entregar seus Planos de aula, 

antecipadamente ao docente na escola, ao professor Orientador e a Coordenação de 

Estágio. Na avaliação do estágio – Fase II da Regência - será analisado a coerência 

entre Planejamento de aula interdisciplinar e desenvolvimento da aula com base no 

Plano de Aula proposto. As orientações para o preenchimento serão fornecidas pela 

Coordenação de Estágio em parceria com o professor Orientador na universidade. O 

Modelo consta nos Anexos e deverá ser incorporado no relatório Geral Final. 
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4.8 Bibliografia Didático-pedagógica ao Estagiário (a):  
 

AZEVEDO, L. M. F. de. O Estágio Supervisionado: Uma análise crítica. Dissertação 

de Mestrado. Rio de Janeiro: PUC/RJ, 1980. 

BIZZO, Nelio. Metodologia do ensino de Biologia e estágio supervisionado. 1 ed. 

São Paulo: Ática, 2012. 

CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. Os Estágios nos cursos de Licenciatura. São 

Paulo: Cencage Learning, 2012. Coleção Ideias em Ação. 

CARVALHO, I. M. O processo didático. Rio de Janeiro: FGV, 1985. 

CURY, Carlos Roberto Jamil. Estágio Supervisionado na formação docente. 

In: Políticas Educacionais, práticas escolares e alternativas de inclusão escolar. São 

Paulo: DP &A Editora. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 

São Paulo: Paz e Terra, 1996.  

FREITAS, Helena Costa L.. O trabalho como princípio articulador na prática de 

ensino e nos estágios. Campinas: Papirus, 1996. 

FREITAS, Luiz Carlo de. Crítica da Organização do Trabalho Pedagógico e da 

Didática.Campinas: Papirus, 2002 

GUERRA, A.; FREITAS, J.; REIS, J. C.; BRAGA, M. A. A interdisciplinaridade no 

ensino das ciências a partir de uma perspectiva histórico-filosófica. Caderno 

Catarinense de Ensino de Física., v. 15, n. 1: p. 32-46, abr. 1998. 

LIMA, Mª do Socorro Lucena. A hora da prática: reflexões sobre o estágio 

supervisionado e a ação docente. 3aedição. CE: Editor Demócrito Rocha, 2002. 

MEC. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares Nacionais para 

o Ensino Fundamental.  Ciências Naturais, 1998. 

MEC. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96. Brasília. 20 de 

Dezembro de 1996. 

MORTIMER, E. F. & SCOTT, P. Atividade discursiva nas salas de aula de ciências: 

uma ferramenta sociocultural para analisar e planejar o ensino. Investigações em 

Ensino de Ciências, vol. 7, n. 3. 2002. 
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Paulo: EPU, 1986. 

PÉREZ GOMES, A Formação dos professores da licenciatura. Os professores e 

sua formação. Portugal: Porto Editora 1992. 

PICONEZ, Estela C. B. (org.). A Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado. 

Campinas: Papirus, 1991. 

PICONEZ, S. A Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado: A aproximação da 

Realidade Escolar e a Prática da Reflexão. In: PICONEZ, Stela (org.) A Prática de 

Ensino e o Estágio Supervisionado. 3a edição. Campinas, SP: Papirus, 1998. 

PIERSON, A. H. C.; NEVES, M. R. Interdisciplinaridade na formação de 

professores de ciências: conhecendo obstáculos. Revista Brasileira de Pesquisa 

em Educação em Ciências, vol. 1, n. 2 pp.19-30, 2001. 

PIERSON, A. H. C.; NEVES, M. R. Interdisciplinaridade na formação de 

professores de ciências: conhecendo obstáculos. Revista Brasileira de Pesquisa em 

Educação em Ciências, vol. 1, n. 2 pp.19-30, 2001. 

PIETROCOLA, M; ALVES FILHO. J. P. Prática interdisciplinar na formação 

disciplinar de professores de ciências. Investigações em Ensino de Ciências –V8(2), 

pp. 131-152, 2003. 

PIMENTA, Selma Garrido, O Estágio na formação de professores: unidade teoria e 

prática? . São Paulo, Cortez, 5ª edição, 2002. 

SANTOMÉ, J. T. Globalização e interdisciplinaridade: o currículo integrado. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1998. 

WEIGERT, C.; VILLANI, A; FREITAS, D. A interdisciplinaridade e o trabalho 

coletivo: análise de um planejamento interdisciplinar. Ciência & Educação, v. 11, n. 

1, p. 145-164, 2005. 

 

Observações: 

1. Além destes, outros títulos poderão ser incluídos de acordo com a necessidade 

do trabalho do estagiário; 

2. As Bibliografias específicas das áreas de Biologia, Física e Química serão 

fornecidas pelo professores orientadores com base na necessidade de cada estagiário. 
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5. PROGRAMAÇÃO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I 
 

CRONOGRAMA/ATIVIDADES 

CH PERÍODO ATIVIDADE 

12 horas 1ª e 2ª semanas do 

primeiro mês do início 

do semestre 

Orientações na UTFPR sobre Regulamentação, 

organização geral do estágio obrigatório; 

6 horas  3ª semana do 

primeiro mês 

Observação do local de estágio em sua totalidade, 

preenchimento de ficha de observação e entrega de 

Termo de Compromisso de Estágio; 

12 horas 4ª semana do primeiro 

mês  

Observação da organização pedagógica da escola. 

Pesquisar o projeto pedagógico da escola; 

 

26 horas 1ª semana do 

segundo mês; 

Elaboração e Entrega de Relatório parcial de 

Observação 

 

24 horas 2ª a 3ª semana do 

segundo mês 

 

Observação em sala de aula de Ciências; 

conforme tabela abaixo; 

10 horas 4ª semana do 

segundo mês 

Elaboração e Entrega de Relatório parcial de 

Observação 

 

36 horas 

 

 

 

 

 

1 ª a 3 ª semana do 

terceiro mês 

Preparação para coparticipação: 

Pesquisa do conteúdo a ser trabalhado na docência 

no local de estágio; sob orientação de professor 

específico de área e em diálogo com o professor 

regente; 

Planejamento e organização de aulas 

interdisciplinares com professor Orientado. 
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10 horas 4ª semana do terceiro 

mês 

Elaboração de Relatório parcial de Observação 

 

12 horas 1ª a 2ª semana do 

quarto mês 

 

Atividades Observação de colaboração – o 

estagiário atuará em parceria com o professor 

regente nas atividades desenvolvidas em sala de 

aula; nas aulas planejadas do professor na escola; 

30 horas 1 ª a 4 ª semana do 

quarto mês 

Coparticipação: Prática de Docência interdisciplinar 

em parceria com o professor Orientador na Escola; 

Estagiário atua como professor assistente; 

 

12 horas 1 ª semana do quinto 

mês 

Organização do Relatório Final de Estágio  

 

10 horas 1 ª a 2 ª semana do 

quinto mês 

Na UTFPR - orientações (auto avaliação e 

avaliação) 

Seminário de Encerramento/ Entrega de Relatório 

Final 

TOTAL 200 horas 
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6. PROGRAMAÇÃO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II 
 

CRONOGRAMA/ATIVIDADES 

CH PERÍODO  ATIVIDADE 

Organização para início do Estágio II 

2
4

 h
o

ra
s 

12 horas  

Apresentação do Manual de Estágio Curricular 

Obrigatório 

* Orientações Complementares – Estágio II/2º Semestre 2016 

Organização para o Estágio II 

12 horas  

Carta de Apresentação e Declaração de Autorização 

Conversa com Equipes Diretiva/Pedagógica/Professores 

de Ciências 

Termo de Compromisso de Estágio e Plano de Trabalho 

Etapa 1 – Análise do Projeto Político-Pedagógico (PPP) / INDIVIDUAL 

4
6

 h
o

ra
s 

30 horas  Leitura e análise do PPP 

6 horas  Participação em atividades extraclasse 

10 horas  

Elaboração/Apresentação de Relatório Parcial de Estágio 

II 

* Trata-se do próprio arquivo do Relatório Final. 

* Não utilizar o “Relatório Parcial de Estágio” disponível na DIREC 

Etapa 2 – Regência sob a forma de Projeto / COLETIVA 

3
4

 h
o

ra
s 

12 horas  Elaboração do Projeto 

6 horas  Planejamento das Atividades 

6 horas  Execução/Implementação do Projeto 

10 horas  

Elaboração/Apresentação de Relatório Parcial de Estágio 

II 

* Trata-se do próprio arquivo do Relatório Final. 

* Não utilizar o “Relatório Parcial de Estágio” disponível na DIREC 

Fase 3 – Regência em Sala de Aula / INDIVIDUAL 
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6
0

 h
o

ra
s 

6 horas  

Acompanhamento ao professor nas duas turmas em que 

realizará as 12 horas de regência 

* 3 horas 6º, 7º ou 8º ano (aulas sequenciais/mesma turma) 

* 3 horas 9º ano (aulas sequenciais/mesma turma) 

30 horas  Elaboração dos Planos de Aula Interdisciplinares 

12 horas  Elaboração dos Materiais Didáticos 

6 horas  
Regência: 6º, 7º ou 8º ano (aulas sequenciais/mesma 

turma) 

6 horas  Regência: 9º ano (aulas sequenciais/mesma turma) 

Organização para término do Estágio II 

3
6

 h
o

ra
s 

24 horas  

Organização do Relatório Final – Estágio II 

* Finalização do Relatório seguindo as Orientações 

Complementares 

12 horas  

Seminário/Relatório Final de Estágio Curricular 

Obrigatório II 

* Apresentação em Seminário e entrega da versão 

impressa 

TOTAL DE 200 HORAS 

CH PERÍODO ATIVIDADE 

12 horas 1ª e 2ª semanas do 

primeiro mês do início 

do semestre 

Orientações na UTFPR sobre Regulamentação, 

organização geral do estágio obrigatório; 

6 horas  3ª semana do primeiro 

mês 

Observação do local de estágio em sua totalidade, 

preenchimento de ficha de observação e entrega de 

Termo de Compromisso de Estágio; 

12 horas 4ª semana do primeiro 

mês  

Planejamento e Regência; 

26 horas 1ª semana do segundo Elaboração e Entrega de Relatório parcial de 
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mês; Observação 

 

24 horas 2ª a 3ª semana do 

segundo mês 

 

Planejamento e Regência; 

10 horas 4ª semana do segundo 

mês 

Elaboração e Entrega de Relatório parcial de 

Observação 

 

36 horas 

 

1 ª a 3 ª semana do 

terceiro mês 

Planejamento e Regência; 

10 horas 4ª semana do terceiro 

mês 

Elaboração de Relatório parcial de Observação 

 

12 horas 1ª a 2ª semana do 

quarto mês 

 

Planejamento e Regência; 

30 horas 1 ª a 4 ª semana do 

quarto mês 

Planejamento e Regência; 

12 horas 1 ª semana do quinto 

mês 

Organização do Relatório Final de Estágio  

 

10 horas 1 ª a 2 ª semana do 

quinto mês 

Na UTFPR - orientações (auto avaliação e avaliação) 

Seminário de Encerramento/ Entrega de Relatório 

Final 

TOTAL 200 horas 

 

 

Observações:  

Para o Estágio I: 

3. As atividades podem sofrer alterações em função das demandas pedagógicas 

do contexto a ser trabalhado. A coordenação de estágios estará disponível nos horários 

determinados como atendimento ao discente, conforme divulgado no sistema 

acadêmico; 
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4. De acordo com o Regulamento de Estágio Institucional as atividades não 

poderão ultrapassar 6 horas diárias e 30 horas semanais;  

5. Na fase de observação em sala de aula deverá se organizar para assistir a aula 

e auxiliar o professor em 6 (seis) aulas numa mesma turma por 2 semanas; 

6. A apresentação do Relatório é individual, por estagiário (a); 

7. A observação em sala de aula e a coparticipação na regência dependem da 

aceitação de quantidade de estagiários pelo professor regente em sala, na escola 

parceira. 

 

Tabela de Observação 

Turmas Atividades/ Semanas 

6 ᵒ ano Observar 6 aulas com o mesmo professor 
durante 2 semanas 

7ᵒ ano Observar 6 aulas com o mesmo professor 
durante 2 semanas 

8 ᵒ ano Observar 6 aulas com o mesmo professor 
durante 2 semanas 

9ᵒ ano Observar 6 aulas com o mesmo professor 
durante 2 semanas 

 

Para o estágio II: 

Orientações em Manual Pedagógico específico para o Estágio II 

 

CONTATOS 

1. COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

Profa. Natalia de Lima Bueno Birk -  nataliabueno@utfpr.edu.br   

Portaria 030, de 1ᵒ de Março de 2016 

  

mailto:nataliabueno@utfpr.edu.br


 

Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Câmpus Ponta Grossa 
Diretoria de Graduação e Educação Profissional 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

PR
 

 

44 

 

 

2. PROFESSORES ORIENTADORES 

Trata-se de uma indicação de professores que atuam mais tempo no curso, em 

que o acadêmico poderá consultar par questões relacionadas ao conteúdo específico 

da área, quando necessário.  

 

ÁREA PROFESSOR CONTATO 

Biologia Prof. Danislei Bertoni 
Profa. Lia Maris R. Antiqueira 
Profa. Luciane Viater Tureck 
Márcio Silva 

danisleib@utfpr.edu.br   
liaantiqueira@utfpr.edu.br  
 

Física Prof. Awdry Miquelin 
Prof. José Galvão 

awdry@utfpr.edu.br 
galvão@utfpr.edu.br  
 

Química Prof. Matheus Pereira Postigo matheuspostigo@utfpr.edu.br  

 

Todas as questões de ordem pedagógica deverão ser consultadas diretamente 

com a Coordenação específico do Estágio I e II. Os seguintes Profs.: Natalia de Lima 

Bueno Birk (Estagio I), Prof. Danislei Bertoni (Estágio II); 

Todas as questões relacionadas aos encaminhamentos documentais e dúvidas 

mais gerais da organização administrativa e burocrática do estágio deverá ser 

consultada a Coordenação Geral do Estágio no curso, prof. Natalia de Lima Bueno Birk. 

 

  

mailto:danisleib@utfpr.edu.br
mailto:liaantiqueira@utfpr.edu.br
mailto:awdry@utfpr.edu.br
mailto:galvão@utfpr.edu.br
mailto:matheuspostigo@utfpr.edu.br
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7. FICHAS DE RELATÓRIO PARCIAL E PLANO DE ESTÁGIO 
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8. RELATÓRIO FINAL/GERAL DE ESTÁGIO - MODELO
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 (NOME DO ALUNO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO GERAL DE ESTÁGIO CURRICULAR DE DOCÊNCIA EM CIÊNCIAS NATURAIS (6º AO 

9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTA GROSSA 

ANO 

(NOME DO ALUNO) 
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RELATÓRIO GERAL DE ESTÁGIO CURRICULAR DE DOCÊNCIA EM CIÊNCIAS NATURAIS (6º AO 

9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL)  

 

Relatório de Estágio Curricular Obrigatório I apresentado a 

disciplina de Estágio em Ensino fundamental - 6º ao 9º ano 

para obtenção de nota total no 5º. Período do curso de 

Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais da UTFPR. 

Prof. Orientador/Universidade:............ 

Prof. Coordenador de Estágio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTA GROSSA 

ANO 

SUMÁRIO 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

Introdução é a parte do trabalho em que o assunto é apresentado como um todo, sem detalhes. 

Trata-se do elemento explicativo do autor para o leitor. 

 A introdução deve: 

a) estabelecer o assunto, definindo-o sucinta e claramente, sem deixar dúvidas quanto ao campo 

e período abrangidos e incluindo informações sobre a natureza e importância do problema; 

b) indicar os objetivos e a finalidade do trabalho, justificando e esclarecendo sob que ponto de 

vista é tratado o assunto; 

 c) referir-se aos tópicos principais do texto, dando o roteiro ou a ordem de exposição (entretanto, 

na introdução não são mencionados os resultados alcançados, o que acarretaria desinteresse pela 

leitura integral do texto). 
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IDENTIFICAÇÃO DA UTFPR 

 

 

DIRETOR GERAL:  

VICE-DIRETOR:  

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENSINO (DAENS) 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA. 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR NO CURSO DE LICENCIATURA:  

PROFESSOR (A) ORIENTADOR DE ESTÁGIO/UNIVERSIDADE:  

PROFESSOR (A) ORIENTADOR DE ESTÁGIO/ESCOLA: 

ESTAGIÁRIO (A):  
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3  DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO 

 

3.1  IDENTIFICAÇÃO DO ESCOLA 

 

Nome da Escola: 

Endereço: 

Nível de Ensino: 

Mantenedor: 

 

Direção: 

Equipe Pedagógica: 

Professor Regente: 
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3.2 EQUIPES TÉCNICA 

3.3  FICHA COM DADOS DA DESCRIÇÃO DO LOCAL DO ESTÁGIO 

Instituição:  

Equipe Técnico-Pedagógico 

Cargo Nome Completo Formação 

Diretor (a)   

Vice-diretor(a)   

Orientador(a)   

Supervisor (a)   

Coordenador (a)   

Psicóloga   

Professores (as)   

Professores de Ciências   

 

Espaço Pedagógico 

Ambiente Nº Descrição 

Sala da Equipe Pedagógica   

Salas de aula   

Sala de professores (as)   

Sala de estudos   

Biblioteca   

Sala Hora Permanência   

Auditório   

Laboratório de Informática   

Cantina / Refeitório   

Outros espaços   

Outros Espaços   

 

Horário de Funcionamento 

Turno Entrada Intervalo Saída 

Manhã    

Tarde    

Noite    

Intermediário    
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4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES OBSERVADAS E DESENVOLVIDAS 

 

Dia:___/___/ 2016 

Local:  

Atividades: 
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5. CONTEXTUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA ( texto discursivo com análise crítica) 

 

Na Fase de Observação Participante: 

 

Na fase de Regência: 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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7. REFERÊNCIAS BILIOGRÁFICAS 
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ANEXOS 
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FICHAS PREENCHIDAS DO MODELO NO SITE DA UTFPR   
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7. AUTO-AVALIAÇÃO 

FICHA DE AUTO-AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 
ALUNO: _____________________________________________________________ 
LOCAL DE ESTÁGIO: ______________________________________________________ 
 
INÍCIO DO ESTÁGIO: ____/____/_____              TÉRMINO: ______/_____/____ 
 

A) ASPECTOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS Ótimo Bom Regular Insatisfatório 

1. RENDIMENTO NO TRABALHO: Qualidade e precisão 
com que executa as tarefas do Estágio 

    

2. FACILIDADE DE COMPREENSÃO: Rapidez e facilidade 
em entender e por em prática 

    

3. NÍVEL DE CONHECIMENTOS TEÓRICOS: 
Conhecimentos demonstrados, levando em conta sua 
escolaridade 

    

4. ORGANIZAÇÃO E MÉTODO NO TRABALHO: Uso de 
meios racionais  

    

5. INICIATIVA E INDEPENDÊNCIA: Capacidade de procurar 
novas soluções, sem prévia orientação, dentro dos padrões 
adequados. 

    

 
 

B) ATITUDES Ótimo Bom Regular Insatisfatório 

1.  ASSIDUIDADE: Pontualidade e constância no 
cumprimento dos dias e horários de trabalho 

    

2.  DISCIPLINA E DISCRIÇÃO     

3. COOPERAÇÃO: Atuação junto às pessoas no sentido de 
contribuir para o alcance dos objetivos comuns; influência 
positiva no grupo 

    

4.  RESPONSABILIDADE: capacidade de cuidar e responder 
pelas atribuições, equipamentos, materiais e bens da 
empresa que lhe são confiados. 

    

5. RELAÇÃO HUMANA: Capacidade de trabalhar com as 
diferentes áreas, pessoas. 

    

 
C) VALORES (após a realização do estágio) 
 
1) Modificações na compreensão a realidade atual 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
2) Modificações na compreensão do mundo do trabalho 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 
 
3) Compreensão da Profissão de Professor exercício dos direitos 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
4) Transformações nas relações cotidianas e no projeto de vida 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
D) OUTRAS OBSERVAÇÕES 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do estagiário (a) 

 
 

  



 

Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Câmpus Ponta Grossa 
Diretoria de Graduação e Educação Profissional 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

PR
 

 

66 

 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 
  

Senhor (a) Diretor (a) 

 

 

 

Solicito a autorização de Vossa Senhoria para que o (a) aluno (a) 

____________________________________________________________________________________ 

realize nesse conceituado estabelecimento, atividades de Estágio Curricular na área de Ciências no 

Ensino fundamental - 6º ao 9º ano, do Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais.

 As atividades serão realizadas com base em planejamento elaborado pelo (a) aluno (a) 

estagiário (a), sob a orientação do Professor Orientador de Estágio e da Coordenação de Estágio.

 Havendo concordância com a realização das atividades, solicito a gentileza de preencher a 

declaração anexa, que será devolvida pelo (a) aluno (a) estagiário (a). 

Coloco-me à sua disposição para outros esclarecimentos, e antecipadamente agradeço vossa 

atenção e apresento minha consideração com o compromisso dessa Instituição em servir ao objetivo da 

qualificação profissional dos professores no país e da democratização da escola pública. 

 

 

 

 

    Prof.Natalia de Lima Bueno Birk 

Coordenadora de Estágio Curricular 

Portaria 030 de 1/03/2016 
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DECLARAÇÃO 
 

 

 

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

____________________________________________________________________________________ 

poderá realizar atividades de Estágio de Observação e Docência em Ciências Naturais neste 

estabelecimento, conforme solicitação da professora responsável pela disciplina de Estágio 

Supervisionado. 

  As atividades serão desenvolvidas no seguinte horário:  

 

 

Turma: _______________ Nível de ensino:______________ 

Dia da semana: ___________________________________ 

Turno: ____________________________________________ 

Início às ___________ e término às ________ 

 

 

 

    Ponta Grossa, ____ de ____________ de 2....... 

 

 

 

Assinatura e carimbo do(a) Diretor(a) 

 

 

 

 

Carimbo da Instituição 
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FICHA DE ATIVIDADES E FREQÜÊNCIA – ESTÁGIO SUPERVISIONADO  
 

Nome do estagiário (a):_________________________________________________________________ 

Nome da Escola: _____________________________________________________________________ 

Telefone da escola: ___________________________________________________________________ 

Responsável pelo estágio na escola: ______________________________________________________ 

Data Horário Atividades realizadas Ass. Responsável na 

escola 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Total 

horas 

Parecer do Coordenador Ass. Do Coordenador 
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FICHA DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 
 
ALUNO: _____________________________________________________________ 
LOCAL DO ESTÁGIO: ___________________________________________________ 
 
INÍCIO DO ESTÁGIO: _______/_____/_____      TÉRMINO: _____/______/_____ 
 
 

A) ASPECTOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS Ótimo Bom Regular Insatis-fatório 

1. RENDIMENTO NO TRABALHO: Qualidade  e precisão 
com que executa as tarefas do Estágio 

    

2. FACILIDADE DE COMPREENSÃO: Rapidez e facilidade 
em entender e por em prática 

    

3. NÍVEL DE CONHECIMENTOS TEÓRICOS: 
Conhecimentos demonstrados, levando em conta sua 
escolaridade 

    

4. ORGANIZAÇÃO E MÉTODO NO TRABALHO: Uso de 
meios racionais  

    

5. INICIATIVA E INDEPENDÊNCIA: Capacidade de procurar 
novas soluções, sem prévia orientação, dentro dos padrões 
adequados. 

    

 
 

B) ATITUDES Ótimo Bom Regular Insatisfatório 

1. ASSIDUIDADE: Pontualidade e constância no 
cumprimento dos dias e horários de trabalho 

    

2. DISCIPLINA E DISCRIÇÃO     

3. COOPERAÇÃO: Atuação junto às pessoas no sentido de 
contribuir para o alcance dos objetivos comuns; influência 
positiva no grupo 

    

4. RESPONSABILIDADE: capacidade de cuidar e responder 
pelas atribuições, equipamentos, materiais e bens da 
empresa que lhe são confiados. 

    

 
C) OUTRAS OBSERVAÇÕES 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura do Coordenador(a) 
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FICHA  DE OBSERVAÇÃO DE  AULA 
 

Estagiário (a):____________________________________________________________ 

Estabelecimento:_________________________________________________________ 

Série:_____________Turma:____________Nº alunos:________  

Data:___/____/_____ Horário:___h____min 

Professor (a) da turma _____________________________________________________ 

Tema da aula: ___________________________________________________________ 

Local:__________________________________Materiais:________________________ 

                                                  

 ITENS  A  OBSERVAR: 

 

1. Uniforme: exigido com rigor (  ),   exigido com certa flexibilidade (  ),       não exigido (  ) 

 

2. Chamada: 

a) Horário: realizada no final da aula (  ), realizada no início da aula (  ), chama não foi realizada (  ) 

b) Organização da turma:  a vontade(  ), em fileiras (   ), em círculo (  ),  em colunas (  ) 

c) Forma de chamada: pelo nome (  ),  pelo número (  ),    outra (  ) descrever____________________ 

 

3. Duração real da aula: ____________minutos. 

 

4. Formas de organização utilizadas no decorrer da aula: 

    Espalhados (  )    em colunas (  )    em fileiras (  )      em círculos (  ) outras (  ) descrever______________ 

 

5. Nível de habilidade dos alunos:   homogênea (  )       heterogênea (  ) 

 

6. Estilo ou método de ensino utilizado:  

______________________________________________________ 

 

7. Nível de participação  dos alunos: 

    Excelente (  )                 regular (  )                   fraco (  ) 

 

Ass.________________________________________________ 

 _____/_____/______ 

Nome do Professor (a): 
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AVALIAÇÃO DE REGÊNCIA 
 

Estagiário (a):________________________________________________________ 

Estabelecimento:_____________________________________________________ 

Série:_____________Turma:____________Nº alunos:________  

Data:___/____/_____ Horário:___h____min 

Professor(a) da turma 

 ____________________________________________________ 

Tema da aula: 

 ___________________________________________________________ 

Local:__________________________________Materiais:________________________ 

                                                  

 

O professor da disciplina a ser lecionada irá verificar se: 

 

1. O Estagiário entregou o plano de aula?     (   ) SIM (   ) NÃO 

Comentários: __________________________________________________________________ 

     

_______________________________________________________________________________ 

     

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

     

 

2. O estagiário apresentou conhecimento específico sobre o assunto? (   ) SIM (   ) NÃO 

Comentários: ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

     

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

     

 

3. O estagiário direcionou o assunto de forma adequada? (   ) SIM (   ) NÃO 

Comentários:____________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

     

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

     

     

 

4. O método, a técnica e as estratégias usadas estavam adequados? (   ) SIM (   ) NÃO 

Comentários:____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

     

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

     

 

5. O material didático (ou de apoio) utilizado pelo estagiário estava de acordo? 

(   ) SIM   (   ) NÃO 

Comentários:____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

     

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

     

 

6. Houve motivação da classe? (   ) SIM   (   ) NÃO 

Comentários:____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

     

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

7. Os alunos estavam itnessadosna aula?  (   ) SIM  (   ) NÃO 

Comentários:____________________________________________________________________ 
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__________________________ ____________________________________________________ 

     

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

     

     

8. Houve participação dos alunos no decorrer da aula? (   ) SIM  (   ) NÃO 

Comentários:____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

     

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

     

 

9. O estagiário dirigiu perguntas ã classe?  (   ) SIM   (   ) NÃO 

Comentários:____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

     

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

     

10. O estagiário explicou o tema ou apenas fez uma leitura do conteúdo da aula? 

 (   ) SIM   (   ) NÃO 

Comentários:____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

     

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

     

 

Nome do professor: 

 ___________________________________________________________ 
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Assinatura do professor: 

 _______________________________________________________                                                  

 

 

  



 

Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Câmpus Ponta Grossa 
Diretoria de Graduação e Educação Profissional 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

PR
 

 

75 

 

CRONOGRAMA DE REGÊNCIA 
 

Data   

Regente  

 

Horário  

Atividades  

Objetivos  

Metodologia  

Recursos  

 

Horário  

Atividades  

Objetivos  

Metodologia  

Recursos  

 

Horário  

Atividades  

Objetivos  

Metodologia  

Recursos  

 

Horário  

Atividades  

Objetivos  

Metodologia  

Recursos  
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SUGESTÃO DE PLANO DE AULA INTERDISCIPLINAR 

 

 

 

CURSO DE LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS NATURAIS 

 

Alunos/Estagiários: ______________________________________________ 

 

 

Coordenação de Estagio: _______________________________________________ 

 

Profª.Orientador/UTFPR: ________________________________________________ 

 

Prof. Orientador/Escola:_______________________________________________________ 

 

 

1) DENTIFICAÇÃO 
 

ÁREA-SUBÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS/EDUCAÇÃO/ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

PERÍODO DO CURSO: 1  

 

NÍVEL DE ESCOLARIZAÇÃO APLICÁVEL1:. (6°/ 7°/ 8° ou 9° anos) 

 

TEMA GERAL2:................................................................... 

 

TEMA-GERADOR DA AULA(SITUAÇÃO-PROBLEMA)3: .......................................................... 

 

SITUAÇÃO 

                                                           
1 Identificar qual nível de escolarização pode ser aplicável o Tema Gerador; 
2 Da Área  (Biologia, Física, Química) Conteúdo geral da área que tratado e será a matriz da aula; 
3 O Tema geral em relação ao quê? Qual problematização? Constitui-se da relação entre conhecimento científico e 
tácito e suas relações. Nasce das falas dos alunos, de suas afirmações e se amplia, estrutura-se a partir da 
elaboração do conhecimento em redes. Atividade desenvolvida durante a disciplina. Trata-se de uma pergunta 
geradora da investigação científica. Será um exercício contínuo de aprendizado. Pode-se entender também como 
um Desafio/Problematizador; 
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CONCRETA:........................................................................................................................ 

 

GRUPO/ALUNOS 

DOCENTES:.................................................................................................................... 

 

CAMPO DA INTERDISCIPLINARIDADE 

Á
R

E
A

S
 

DIMENSÕES4 

POLÍTICA SOCIAL TECNOLÓGICA ECONÔMICA C

U

L

T

U

R

A

L 

                                                           
4 Constitui-se de ‘algumas ‘ dimensões. No entanto, o responsável (ou grupo) da aula poderá identificar outras 
dimensões. O que será discutido/apresentado/ exemplificado das áreas em relação ao tema geral? Que tipos de 
argumentos serão usados para fazer as intersecções durante a aula; Frases sucintas; Podem surgir outras 
dimensões a critério doestagiário/professor; 
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B
IO
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O
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IA

/F
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IC
A

/Q
U
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IC
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Relações, 

associações  e 

exemplos durante 

a aula 
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associações  e 

exemplos durante a 

aula 
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exemplos durante a 
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Relações, 

associações  e 

exemplos durante 

a aula 
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l

a

ç

õ

e

s
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a

s

s

o
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d
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2) Objetivo Geral:  (verbos de longo prazo, corresponde ao início e final da aula, do tema 
escolhido). Elaborar somente um Objetivo Geral da aula; 
Exemplo: 

 Compreender  

 Investigar......   
 

3) Objetivos Específicos: (as fases da aula, verbos de curto prazo) – Refere-se aos momentos da 
aula; Escolher alguns que correspondam as fases da aula; 
Exemplos: 

 Apresentar conceitos.... 

 Expor conteúdos ..... 

 Concluir um conceito... 

 Perceber ... 

 Identificar ... 

  Refletir .. 

 Propor.... 

 Analisar criticamente ... 

 

4) DESENVOLVIMENTO DO TEMA  - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

4.1  Conteúdo da aula: 

 

‘O que’ será trabalhado; 

A Atividade problematizadora: texto que 

corresponda a ligações entre as áreas em 

forma de desafio/problematizador  em 

relação a realidade da escola de ensino 

fundamental; 

 

3.2 Carga Horária 
 

 

 50 minutos a 1 hora  

(na possível escola) 
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5) ENCAMINHAMENTOS PEDAGÓGICOS: 
 

5.1. Metodologia de ensino 

‘Como’ será trabalhado? A partir de qual abordagem pedagógica? (consultar a material 

pedagógico, artigo sugerido pelo professor) – Abordagem histórico-crítica (realidade concreta e 

mediação)  e libertadora (dialogicidade); 

 

5.2 Atividades discentes 

Que tipo de atividades práticas  serão trabalhadas com os alunos? Considerar a faixa etária; 

 

5.3 Procedimentos de avaliação 

Como o aluno poderá ser avaliado? Durante a aula? Após o término do assunto? Avaliação do 

aluno, auto-avaliação e avaliação do professor; 

 

5,4 Recursos didáticos: 

‘O que será usado’: Quais recursos serão utilizados para desenvolvimento do tema? 

 

5. BIBLIOGRAFIA (de consulta para elaboração da aula) 

 

Exemplo: 

Livros, Periódicos: 
 
Sites para pesquisa: 
 
Reportagens: 
 
Filmes: 
 
Softwares educativos: 
 
Objetos Educacionais Abertos: 
 
6. ANEXOS (material da pesquisa para a aula, Fazer síntese) 

 
 
Ass. Aluno/Estagiário_________________________________________________________
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COLÉGIOS PARCEIROS DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO/2016 
 

N. CNPJ COLÉGIO Responsável Fone DATA INÍCIO DA PARCERIA 

1 
81648701000133 Colegio Estadual Maria Diva Ribeiro De Proenca - Efm Renato Perez Carneiro 

(43) 3597-

1118 
25/03/2011 

2 
01249090000111 Colegio Estadual Sagrado Coracao De Maria Bernadete 

(42)3247-

1601 
24/09/2013 

3 
78279833000120 

Colegio Estadual Ana Vanda Bassara - Ens. 

Fundamental, Medio E Profissional 
Marly 

(42)3623-

3394 
03/12/2013 

4 
86802311000190 Colegio Estadual Julia Wanderley Carlos Roberto Barreto 

(42)3231-

2138 
20/03/2014 

5 
78283652000178 Apmf Colegio Estadual Francisco Carneiro Martins Ariane 

(42)3623-

2466 
25/03/2014 

6 
80621063000102 Colegio Estadual Regente Feijo Oslei Luiz Penczkoski 

(42)3225-

1626 
29/03/2014 

7 41062450 Colegio Estadual Professora Elzira Correia De Sa 4232287107 (42)32391720 18/03/2015 

8 
41385859 Colegio Estadual Do Campo Henrique Denck (42) 84265725 

(42) 

84265725 
01/04/2015 

9 41059891 Colegio Estadual Carlos Ventura 42 32311855 42 32315043 08/04/2015 

10 41062540 Colegio Estadual Espirito Santo 42 -32291644 42-32291644 25/05/2015 

11 41352718 Colegio Estadual Eurico Batista Rosas 4232314163 4299182884 27/05/2015 
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12 
41063031 

Colegio Estadual Professor Meneleu De Almeida 

Torres Ef E Profissional 
Nanci 42 32241459 15/06/2015 

13 
41361768 Colegio Estadual Dorah Gomes Daitschman 

Rosi De Fátima Gomes 

Ramos 

42- 3238-

2932 
29/06/2015 

14 
41062809 

Colegio Estadual Professor Joao Ricardo Von Borell 

Du Vernay 
Andréa Mileo 42-32264665 06/08/2015 

15 41060466 Colegio Estadual Padre Nicolau Baltasar Andréa Aparecida Magnani 42-32325176 14/08/2015 

16 
41063287 

Colegio Estadual Polivalente Ensino Fundamental 

Medio E Profissional 
32241892 4230288149 11/03/2016 

17 41062892 Colegio Estadual Professor Julio Teodorico 42 32240706 42 9921 7751 29/04/2016 

18 
41062833 Colegio Estadual Jose Elias Da Rocha 

Rosana Acosta Rodrigues 

Mazur 
42 32241451 07/06/2016 

19 41061969 Colegio Estadual Professor Amalio Pinheiro 42 32241682 42 32241682 23/06/2016 

20 41062302 Colegio Estadual Professor Colares 42 32241896 42 32241896 01/09/2016 

21 41062124 Colegio Estadual Maestro Bento Mossurunga Sandra Marques 4232292877 04/10/2016 

22 
41354273 Seed-Colegio Estadual Professor Edison Pietrobelli 42 3239 4870 

(42) 3239 

1711 
02/03/2017 

23 41063139 Colegio Estadual Nossa Senhora Da Gloria 42 32263730 42 32263730 07/03/2017 

24 41378938 Colegio Estadual Francisco Pires Machado Lourenço 42-3229-5460 07/03/2017 

25 41063155 Colegio Estadual General Osorio Nilton 3226-2993 07/03/2017 
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26 
41062914 Colegio Estadual Presidente Kennedy 423224-1679 

(42)3224-

1679 
08/03/2017 

27 41378920 Colegio Estadual Do Campo Brasilio Antunes Da Silva 42 3254-6022 42 9135-1081 21/03/2017 

28 41063023 Colegio Estadual Medalha Milagrosa Rafaela Alves Migliorini 42 32241742 28/03/2017 

29 78282639000102 Colegio Estadual Professora Elzira Correia De Sa 32391720 32287107 06/09/2017 

30 
41062850 Colegio Estadual Professor Jose Gomes Do Amaral 

Col. Est. Prof Jose Gomes 

Do Amaral 
42-3228-7323 03/10/2017 

31 
95686499000149 Apmf - Colegio Estadual Arthur Da Costa E Silva 

Taciane Mirelle Reifur De 

Cristo 
42-32471441 10/10/2017 

32 41062000 Colegio Estadual General Antonio Sampaio 4232263011 4232263011 16/10/2017 
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PASSOS PARA CADASTRAMENTO DA INSTITUIÇÃO NO SISTEMA UTFPR 

 

ACESSAR OS SEGUINTES ENDEREÇOS NA ORDEM ABAIXO: 

 

-Estágios e Empregos:   

http://www.utfpr.edu.br/pontagrossa/estrutura-universitaria/diretorias/direc/divisao-de-

estagios-e-empregos  

- Para acessar o SIE: clique aqui 

https://estagio.utfpr.edu.br//index.php?link=6  

- Ao  lado esquerdo da tela  escolher o item: ‘Empresa’; 

- Escolher o item “Campus’: Ponta Grossa; 

- Registrar o login e senha e acessar o sistema; 

- Escolher ao lado esquerdo da tela, novamente o link: ‘empresa’; 

- Abrirá a seguinte ficha: 

 

- Escolher acima:  

- Para acessar é necessário cadastrar-se; 

- Abrirá a seguinte janela: 

 

http://www.utfpr.edu.br/pontagrossa/estrutura-universitaria/diretorias/direc/divisao-de-estagios-e-empregos
http://www.utfpr.edu.br/pontagrossa/estrutura-universitaria/diretorias/direc/divisao-de-estagios-e-empregos
https://estagio.utfpr.edu.br/index.php?link=6
https://estagio.utfpr.edu.br/index.php?link=6
https://estagio.utfpr.edu.br/index.php?link=6
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- Incluir um login do Colégio: o n. do INEP ou CNPJ; 

- Cadastrar uma senha; 

- Sugestão: Gravar os dados para poder acessar em outro momento; 

- Continuar o Registro até finalizar; 

- Após finalizar o registro retornar no sistema e testar seu login e senha; 

- Depois desse cadastro poderá acessar a Ficha ‘ Contrato’, trata-se do Termo de 

Compromisso de Estágio para casa estagiário que receber na escola. Após preencher a Ficha 

poderá imprimir, entregar 3 vias para o estagiário ou optar em lhe passar os dados para que o 

estagiário possa acessar e imprimir o documento; 

- A cada estagiário que receber em sua escola, deverá imprimir tal documento ou 

solicitar para que o estagiário possa fazê-lo; 

- Lembrete: o prazo do estágio somente poderá ser incluído 10 dias após a data do 

preenchimento da Ficha, antes disso o sistema não aceitará; 

- O documento deverá ser impresso em 3 vias, o responsável pela orientação do 

estágio deverá assinar; 

- Lembrete: na ocasião em que estiver preenchendo os dados da escola, precisará 

incluir os dados do responsável pela orientação do estágio na escola (no caso o professor que 

aceitar o aluno estagiário (a)); 

- Qualquer dúvida ligar:  Coordenação de Estágio da Licenciatura na UTFPR/ Campus 

Ponta Grossa: Prof. Natalia Bueno: nataliabueno@utfpr.edu.br (3220 4889) (9982 5260).  

 

mailto:nataliabueno@utfpr.edu.br

