
 

 

MANUAL DE ESTÁGIO DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 



ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 

 

O Estágio Supervisionado como prática educativa é parte integrante do processo de formação 

do futuro profissional da Educação Física direcionando o acadêmico para a escola com intuito de 

realizar a experimentação das relações professor-aluno, as formas de comunicação, os aspectos 

afetivos e emocionais, a dinâmica das manifestações, como parte das condições organizativas, tendo 

em vista os objetivos do processo de ensino-aprendizagem. A interação professor-aluno é aqui 

destacada como o aspecto fundamental do funcionamento da situação didática-pedagógica para a 

transmissão e assimilação dos conhecimentos, hábitos e habilidades e, principalmente a forma da aula 

– atividades individual e coletiva, inerentes à Educação Física Escolar. 

Ressalta-se que, de acordo com Art. 1o da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe 

sobre o estágio de estudantes, que estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 

frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de 

ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade 

profissional da educação de jovens e adultos. O estágio supervisionado faz parte do projeto pedagógico 

do curso e de caráter formativo. Neste sentido ele pode ocorrer em caráter obrigatório ou não 

obrigatório. 

Sousa et al 2011 (p.511) apontam que 

a prática de ensino mediada pelo estágio supervisionado promove a unidade entre a teoria e a 

prática. O contexto relacional entre prática-teoria-prática apresenta relevância na formação do 

professor, visto que promove a compreensão do conceito de unidade, isto é, a relação necessária 

entre teoria e prática e não apenas sua justaposição ou dissociação. Além de que,  o 

conhecimento da realidade escolar favorece reflexões sobre a prática do estagiário, 

possibilitando o desenvolvimento de prática criativa e transformadora pela aplicação de teorias 

que sustenta o trabalho do professor. Assim, a sua práxis educativa concretiza-se mediante a 

aplicação de metodologias de ensino, planejamento e verificação da aprendizagem em um 

processo de ação-reflexão-ação, revela a educação como prática questionadora, que tem como 

base os seguintes aspectos: a intencionalidade, a natureza social, a necessária ação conjunta, 

e a sua realização como trabalho humano. 

A disciplina escolar é outro dos fatores que depende do conjunto das características 

demonstrada pelo discente estagiário, que também lhe permite organizar o planejamento das aulas, 

demonstrando que um bom plano de aula é executável quando cumpre os objetivos determinados, os 

conteúdos significativos e compreensíveis e procedimentos aplicáveis à realidade da escola, a 

estimulação para a aprendizagem suscite motivação dos alunos, e por fim, o conjunto de normas e 

exigências assegure um ambiente de aprendizagem favorável. O planejamento da aula também tem 

por objetivo regular a distribuição do tempo, a passagem planejada de uma atividade à outra, fazendo 

com que professor e aluno antecipem o andamento sistemático, reduzindo as interferências, as 

conversas inadequadas e a má execução. 

O trabalho do docente para com o estagiário tem em vista a ajuda nas suas tarefas escolares, 

pois o controle sem auxílio do docente pode provocar insegurança, que muitas vezes, os estagiários 

sentem-se cobrados a um desempenho para o qual não foram suficientemente preparados. O curso de 

Licenciatura em Educação Física tem a obrigatoriedade do estágio supervisionado, tendo a carga 

horária total de 400 (quatrocentas) horas, a ser que pode começar a ser cumprida a partir do 4º período. 



ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 
 

O curso de Licenciatura em Educação Física tem a obrigatoriedade do estágio supervisionado, 

tendo a carga horária total de 400 (quatrocentas) horas, que só pode começar a ser cumprida 

quando o aluno tiver concluído mais de 50% do curso. Deverá cumprir o estágio obrigatório, todo aluno 

regularmente matriculado. 

 
DIVISÃO DOS ESTÁGIOS 

A divisão dos estágios se dará ao longo dos três últimos períodos da Licenciatura em 

Educação Física, sendo divididos em: 

 Estágio I – educação infantil; 

 Estágio II – educação fundamental I e II; 

 Estágio III – ensino médio; 

Ressalta-se, no entanto, que os estágios seguirão as cargas horárias e distribuição proporcional, 

com a devida proporcionalidade distribuída entre Observação, Participação, Regência e Horas de outras 

atividades escolares conforme quadro a seguir. 
 

Nível Escolar 
Carga Horária 

Mínima 
Distribuição Proporcional Observação 

 
Educação 

Infantil 

 
 

120 horas 

- 40% horas de observação; 
- 20% horas de participação; 
- 20% horas de regência; 
-20% horas de outras atividades 
escolares. 

Aulas de Educação Física ou 
projetos que as contemplem, 
em escolas públicas ou 
privadas. 

 
Ensino 

Fundamental I 

 
 

80 horas 

- 40% horas de observação; 
- 20% horas de participação; 
- 20% horas de regência; 
-20% horas de outras atividades 
escolares. 

Aulas de Educação Física ou 
projetos que as contemplem, 
em escolas públicas ou 
privadas. 

 
Ensino 

Fundamental II 

 
 

80 horas 

- 40% horas de observação; 
- 20% horas de participação; 
- 20% horas de regência; 
- 20% horas de outras atividades 
escolares. 

Aulas de Educação Física em 
escolas públicas ou privadas 
ou projetos a ela 
relacionados. 

 
 

Ensino Médio 

 
 

120 horas 

- 40% horas de observação; 
- 20% horas de participação; 
- 20% horas de regência; 
- 20% horas de outras atividades 
escolares. 

Aulas de Educação Física em 
escolas públicas ou privadas 
ou projetos a ela 
relacionados. 

 
Total horas 

 
400 horas 

  



PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 
 

O (A) aluno(a) estabelecendo o local de estágio, deverá 

formalizar nas seguintes possibilidades: 

 ESTÁGIO SEM REMUNERAÇÃO 

 
 

1º - O (A) aluno(a) deverá entregar preenchido na 

Secretaria Geral o ANEXO I - “SOLICITAÇÃO DE 

TCE” (Termo de Compromisso de Estágio) com no 

mínimo 3 dias úteis de antecedência da data de 

início do estágio 

 
 
 
 

 
O TCE (Termo de Compromisso de Estágio) será 

elaborado com base nas informações 

preenchidas, em 3 vias de igual teor: 

 1ª via para o local concedente de estágio 
 

 2ª via para o aluno(a), que deverá fazer 
uma cópia desse documento, a fim de 
anexá-lo no Relatório Final de Estágio. 

 
 3ª via para UNIFACCAMP 

 
 
 
 
 

Para os locais concedentes de estágio que não possuem convênios com a UNIFACCAMP, 

também será elaborado o “CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO” em 2 vias (1ª via para o local 

concedente de estágio e a 2ª via para UNIFACCAMP). 

 
O prazo de elaboração é de 3 dias úteis. Após este prazo, a retirada das vias deverá ser 

exclusivamente pelo aluno (a) na Secretaria Geral da UNIFACCAMP. 

 

 
2º - O (A) aluno (a) deverá retornar na Secretaria Geral com todas as vias assinadas e 

carimbadas nos locais indicados, e solicitar a assinatura da Reitora da UNIFACCAMP. 

O prazo de assinatura é de 3 dias úteis. Após este prazo, a retirada das vias deverá ser 

exclusivamente pelo aluno (a) na Secretaria Geral da UNIFACCAMP. 

Caso o local de estágio solicite a “CARTA DE APRESENTAÇÃO”, o aluno deverá solicitá-la 

na Secretaria Geral. 



3º - Após o cumprimento da carga horária de 400 (quatrocentas) horas, o (a) aluno (a) deverá 

entrar em contato com o professor responsável por e-mail, para obter as orientações da elaboração e 

a autorização da entrega. Após autorização concedida pelo professor responsável, o (a) aluno (a) 

deverá entregar o Relatório de Estágio na Secretaria Geral. 

 

 

 
 ESTÁGIO REMUNERADO 

 

1º - O(A) aluno(a) estagiário(a) deverá entregar o TCE (Termo de Compromisso de Estágio) no 

mínimo 3 vias de igual teor (1ª via para o local concedente de estágio, 2ª via para o aluno(a) e a 3ª via 

para UNIFACCAMP) já carimbadas e assinadas, para a solicitação de assinatura da Reitora da 

UNIFACCAMP. 

 
Para os locais concedentes de estágio que não possuem convênios com a UNIFACCAMP, 

também será necessário a entrega do “CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO” em 2 vias (1ª via para a o 

local concedente de estágio e a 2ª via para UNIFACCAMP). 

 
O prazo de assinatura é de 3 dias úteis. Após este prazo, a retirada das vias deverá ser 

exclusivamente pelo aluno(a) na Secretaria Geral da UNIFACCAMP. 

 
2º - Após o cumprimento da carga horária de 400 (quatrocentas) horas, o (a) aluno (a) deverá 

entrar em contato com o professor responsável por e-mail, para obter as orientações da elaboração e 

a autorização da entrega. Após autorização concedida pelo professor responsável, o (a) aluno (a) 

deverá entregar o Relatório de Estágio na Secretaria Geral. 

 

 
Caso o local de estágio não tenha um modelo de Contrato de Estágio, poderá acessar os links 

Modelo de Termo de Compromisso de Estágio e Modelo de Acordo de Cooperação ou entrar em contato 

com a UNIFACCAMP através dos seguintes e-mails: secretaria@faccamp.br ou estagio@faccamp.br. 

 
 

O Relatório de Estágio deverá ter anexo a cópia do Contrato de Estágio, ou a cópia do TCE 

(Termo de Compromisso de Estágio).  

 

O Relatório de Estágio deverá ter anexo a cópia do Contrato de Estágio, ou a 

cópia do TCE (Termo de Compromisso de Estágio). 

mailto:secretaria@faccamp.br
mailto:estagio@faccamp.br


ALUNO COM DEPENDÊNCIA EM ESTÁGIO 
 

Caso o (a) aluno (a) entre em dependência por não ter concluído o estágio, deverá comparecer a 

Secretaria Geral para realizar a reabertura da matrícula e efetuar o pagamento da taxa de 20% do valor 

bruto do curso. A matrícula permanecerá ativa dentro do semestre letivo. 

MODELO DE RELATÓRIO DE ESTÁGIO E OUTROS 
 

Para andamento e cumprimento do estágio obrigatório, leia as instruções necessárias, observe, 

elabore e preencha os documentos, para que sejam TODOS entregues na Secretaria geral, junto ao 

relatório de estágio, ao fim de cada semestre e cumprimento do estágio, conforme anexos: 

 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO; 
 

 PLANO DE AULA; 
 

 FICHA COMPROVANTE DO CUMPRIMENTO DAS HORAS DE ESTÁGIO; 
 

 FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO; 
 

 AUTO AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO NO ESTÁGIO. 



 
 

SOLICITAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO (TCE) 
 

Termo de Compromisso de Estágio (TCE) tem por finalidade formalizar a compromisso de estágio não remunerado 
entre o aluno(a)/estagiário(a), a Unidade Escolar concedente e a Instituição de Ensino. 

 Esta solicitação deve ser entregue na Secretaria Geral da ISECAMP com no mínimo 3 dias úteis de antecedência 
da data de início do estágio. 
 O prazo para elaborar as 3 vias de TCE, é de 3 dias úteis, após este prazo o mesmo deverá ser retirado 
exclusivamente pelo aluno(a) estagiário(a). 
 O TCE será elaborado de acordo com as informações abaixo, por favor, preencher com letra  legível. 

  DADOS DO ACADÊMICO / ESTAGIÁRIO 

Nome: RA: 

CPF: RG: 

Curso: LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

                                      DADOS DA UNIDADE ESCOLAR CONCEDENTE DE ESTÁGIO 

Nome da Unidade Escolar concedente de estágio: 

CNPJ (em casos de Escolas Particulares): 

Telefone: E-mail: 

Endereço: Nº: 

Bairro: Cidade: Estado 

CEP: 

Nome do Representante da Unidade Escolar (assinará o TCE): 
NOME COMPLETO 

Nome do Supervisor de Estágio (assinará o relatório de estágio): 
NOME COMPLETO 

 

Declaro, para os devidos fins, que as informações contidas no presente formulário são verdadeiras e 

assumo o compromisso de apresentar, quando solicitado, os documentos que comprovem a veracidade dos 

dados preenchidos. 
 
 
 

 
 

 

 

ASSINATURA DO(A) ALUNO(A) ASSINATURA DO(A) REPRESENTATE DA UNIDADE ESCOLAR 

CARIMBO E ASSINATURA 

 

Data do início do estágio: 
 
________/_________/__________ 

☐Educação Infantil – 120 horas 

☐Ensino Fundamental l – 80 horas 

☐Ensino Fundamental  II – 80 horas  

☐Ensino Médio – 120 horas 


