
 

PLANO DE ESTÁGIO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO ACADÊMICO / ESTAGIÁRIO 

NOME:  RA: 

CPF: RG: 

CURSO: História SEMESTRE: 

CAMPO DE ATUAÇÃO:  

E-MAIL: 

NOME DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO 

Prof. Dr. Antônio Reis Junior 

 

CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO:  

150h de Observação do trabalho docente de História (acompanhamento das aulas de história no 

Ensino Fundamental II e no Ensino Médio pelo estagiário observando, descrevendo e analisando 

métodos de ensino, materiais didáticos, atividades realizadas, temas abordados, uso do livro 

didático, interação entre professor e aluno, entre outros aspectos da aula de história). 

50h de Participação (participação em reuniões pedagógicas, nos grêmios estudantis, em atividades 

culturais extra sala como estudo do meio, feiras culturais e de ciências, entre outras). 

50h de Regência (planejamento e execução de aulas que abordem os componentes curriculares da 

disciplina de história no Ensino Fundamental II e no Ensino médio. O plano de aula deve ser 

apresentado ao supervisor, ao docente da sala de aula e constar no relatório do estagiário) 

150h de realização de pesquisa (dados sobre a escola, perfil socioeconômico dos estudantes, 

descrição do território – bairro, equipamentos públicos -, infraestrutura da escola – sala de vídeo, 

biblioteca, grêmio estudantil, auditórios, etc. – apresentação dos profissionais da educação e suas 

funções na escola). Elaboração de relatório de Estágio (conforme modelo elaborado pela 

Licenciatura em História) 

Carga horária total de Estágio Supervisionado: 400 horas 

 

2. ABERTURA DA PASTA DE ESTÁGIO 
2.1. Leitura e análise do Projeto Político Pedagógico da unidade escolar. 

 

3. SEGMENTOS DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

3.1. SEGMENTO – PRÁTICA 

● Horas de Observação: quando o aluno assiste atividades realizadas na unidade 

escolar; 



 

● Horas de Regência: quando o aluno aplica a atividades, em sala ou na instituição; 

● Horas de Participação: quando o aluno auxilia na organização ou na realização de 

atividades, dentro ou fora de sala de aula. 

3.2. SEGMENTO – REFLEXÃO 

● Relatório (Pesquisa da escola/Reflexão da regência/Reflexão da observação/Reflexão 

da Participação)  

● Produção Acadêmico Profissional  

✔ Organização da Semana de Cursos e Semana de Recepção aos alunos da 

UNIFACCAMP: apoio técnico, palestrante ou oficineiro, controle de lista de 

presença, organização do espaço, sugestão de palestrantes e oficineiros, apoio 

à coordenação com comprovação em certificado.  

✔ Produção de dois artigos, publicação de pelo menos um artigo em uma revista 

(Colocar o artigo impresso no relatório final).  

✔ Organização de evento, comunicação ou apresentação de pôsteres em 

Congressos, Simpósios e Semanas de Cursos em outras IES com comprovação 

em certificado.  

●  Organização do Relatório Final  


