
ANEXO 2 
 
 

PLANO DE ESTÁGIO 
 

DADOS DO ESTAGIÁRIO 

 
 

DADOS DO PROJETO DE TRABALHO 

 
Art. 2º  De acordo com o Art. 2º do regulamento de estágio: São finalidades do Estágio 

São  

I oportunizar aos estagiários um espaço de reflexão sobre sua práxis; 

II complementar e consolidar a formação do profissional em sua atuação como docente; 

III proporcionar, aos estagiários, experiências pedagógicas que os preparem para o exercício 
da profissão docente; 

IV possibilitar, aos estagiários, a organização de alternativas práticas frente à realidade 
vivenciada na educação profissional; 

V oportunizar, aos estagiários, a reflexão sobre o cotidiano do ambiente escolar, a partir da 
convivência e da prática na diversidade de contextos em que se apresenta a realidade 
sociocultural e física da escola e dos Alunos; 

VI incentivar a integração do ensino, da pesquisa e da extensão a partir da convivência com 
os diferentes espaços do ambiente escolar. 

Atividades Previstas (Como será feito): 

           Estágio I - 100h distribuídas nas seguintes atividades: 

a) Orientação em grupo;  

b) Pesquisa de Campo: observação, entrevistas e análise documental da estrutura 
organizacional da escola; 

c) Elaboração de Relatório do Estágio I. 

I.  

II. Estágio II - 130h distribuídas nas seguintes atividades: 
a) Orientação em grupo; 

b) Pesquisa de Campo: Observação e Entrevistas com profissionais da escola; 

c) Planejamento; 

d) Prática em sala de aula: minicurso, oficina ou workshop no curso ou na Instituição  em que o 

estudante realizará o Estágio; 

e) Elaboração de Relatório do Estágio II. 

I.  

II. Estágio III - 170h distribuídas nas seguintes atividades: 

a) Orientação em grupo; 

b) Pesquisa de Campo: observação, entrevistas e análise documental direcionado na turma em 

que o estudante realizará o estágio; 

c) Planejamento; 

d) Prática em sala de aula: Docência; 

e) Elaboração de Relatório de Estágio III. 

 

 

 

Nome: 
Curso de Formação Pedagógica para graduados não licenciados 



Programação e Cronograma das Atividades de Estágio (Data do início/fim do estágio e onde será 
feito): 
 
 
Local do Estágio: 
Período do Estágio:  

Farroupilha, ___ de _______ de _______. 
 
 
 
 

 

PROFESSOR ORIENTADOR SUPERVISOR DE ESTÁGIO 
 
 
 

ESTAGIÁRIO 

 



Farroupilha, 05 de AGOSTO de 2014. 
 
 

 

PROFESSOR ORIENTADOR SUPERVISOR DE ESTÁGIO 
 
 
 

ESTAGIÁRIO 

 


