
 

PLANO DE ESTÁGIO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO ACADÊMICO / ESTAGIÁRIO 

NOME:  RA: 

CPF: RG: 

CURSO: PEDAGOGIA SEMESTRE: 

CAMPO DE ATUAÇÃO:  

E-MAIL: 

NOME DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO 

Sílvia Aparecida Fortunato Santos 

 

CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO:  

05 (cinco) horas de atividades de estágio na  Educação de Ensino Médio que serão divididas da 

seguinte forma: - Observação ( aulas de Sociologia ou Filosofia) e elaboração de relatório. 

 

 

2. ABERTURA DA PASTA DE ESTÁGIO 

2.1. Leitura e análise do PPP 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 

● 1- A carga horária total de 60 horas (sessenta) de atividades de estágio referente ao 

estagio de Gestão Escolar, será dividida da seguinte forma: - 50 (vinte) horas de 

observação/ participação e análise de material no âmbito da Gestão Educacional da 

Educação Básica; - 10 (dez) elaboração de relatório . 

● 2- As 05 (cinco) horas de atividades de estágio no Ensino Médio serão divididas da 

seguinte forma: - Observação e elaboração de relatório.  



 

●  3-As 155 horas (Cento e cinco)   de atividades de estágio na Educação Infantil serão 

divididas da seguinte forma: OBSERVAÇÃO (35 horas) - 35 horas de observação da 

prática educativa (assinado pela professora responsável pela sala de aula escolhida), nas 

séries e áreas compatíveis com a formação específica do curso de formação de 

professores em Educação Infantil; PARTICIPAÇÃO (40 horas) - 40 horas de participação 

efetiva na Instituição Educativa: auxílio ao professor ou à Instituição educativa quanto à 

organização das atividades da série escolhida e/ou agrupamentos de crianças/alunos 

nas atividades socializadoras, nas atividades de saúde e higiene da criança, nos 

momentos de alimentação, nas atividades educativas, de recreacionismo, de 

preenchimento de relatório diário individual da criança, nas atividades de elaboração 

de exercícios ou atividades psicomotoras, assistência pedagógica, participação em 

reuniões pedagógicas ou de pais e mestres, atividades extracurriculares. REGÊNCIA (50 

horas) - 50 horas em regência de ensino e/ou elaboração de um Projeto de Intervenção 

Pedagógica a ser elaborado e aplicado em Instituição Educativa, compatíveis com a área 

de formação: projetos de socialização de crianças, de saúde e higiene. - 10 horas: 

elaboração de plano de aula e regência de aula para uma das séries de Educação Infantil, 

no âmbito das disciplinas de Didática da UNIFACCAMP. RELATÓRIO 

●  (15 horas) 8 - 5 horas- Elaboração de plano de aula e regência de aula para uma das 

séries de Educação Infantil, no âmbito das disciplinas de Didática da UNIFACCAMP e 10- 

relatório reflexivo.  

●  4- As vinte (20) horas de atividades de estágio em ambientes não escolares serão 

divididas da seguinte forma: - 15 horas de observação - 5 horas de relatório reflexivo.  

●  5-As 155  horas de atividades de estágio nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 

5º ano) serão divididas da seguinte forma: OBSERVAÇÃO (35 horas) - 35 horas de 

observação da prática educativa de professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental; PARTICIPAÇÃO (40 horas) 40 horas de participação efetiva na Instituição 

Educativa: auxílio ao professor ou à Instituição educativa quanto à organização das 

atividades didáticas, como preparação de exercícios, nas atividades de saúde e higiene, 

nas atividades educativas, de recreacionismo, de preenchimento de relatório individual 

do aluno, nas atividades de elaboração de exercícios ou atividades psicomotoras, 

assistência pedagógica, participação em reuniões pedagógicas ou de pais e mestres, 

atividades extracurriculares, participação e organização de quaisquer atividades 

pedagógicas ou socializadoras do Ensino fundamental I, como feira de Ciências, festa 

junina, datas comemorativas, elaboração de material didático, etc. REGÊNCIA 50 horas 

- 15 horas em regência de ensino e/ou elaboração de um Projeto de Intervenção 



 

Pedagógica a ser elaborado e aplicado em Instituição Educativa, compatíveis com a área 

de formação: projetos de reforço e/ou recuperação, organização de biblioteca, oficinas 

diversas e recreacionismo. RELATÓRIO (15 horas) - 5 horas- Elaboração de plano de aula 

e regência de aula para uma das séries de Educação Infantil, no âmbito das disciplinas 

de Didática da UNIFACCAMP e 10- Relatório reflexivo. 

●  6- As 05(cinco) horas de atividades de estágio na Educação de Jovens e Adultos (EJA) do 

Ensino Fundamental dos anos finais serão divididas da seguinte forma: - Observação e 

elaboração de relatório.  


