
 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CAMPUS DE ALEGRE 

CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

 

 

 

EQUIPE DE ELABORAÇÃO  

 

Claudio da Silva Paschoa – Setor de Relações Institucionais de Extensão Comunitária 

Daiani Bernardo Pirovani – Professora Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências 

Gláucia Maria Ferrari – Professora orientadora da disciplina de Estágio Supervisionado 

Oseias Soares Ferreira – Professor Diretor de Ensino do Campus de Alegre 

Rosemeri Gonçalves Torres – Setor de Relações Institucionais de Extensão Comunitária 

Biológicas 

 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO: 

 

Gláucia Maria Ferrari 

 

 

 

 

 

Alegre/2022 

 

 



 

. 1. Apresentação: 

Este manual foi organizado pelos profissionais do Campus de Alegre que operacionalizam a 

disciplina de Estágio Supervisionado, tendo como fundamento as diretrizes estabelecidas no 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC-2017) para a referida disciplina.  

O conteúdo deste manual se destina aos(às) estudantes do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito 

Santo – Campus de Alegre e objetiva fornecer informações sobre a realização da disciplina 

de Estágio Curricular Supervisionado, bem como orientar a respeito dos procedimentos 

necessários ao cumprimento das atividades referentes a cada etapa. 

2. O Estágio Supervisionado: 

O Estágio Supervisionado é componente obrigatório na formação do licenciado em Ciências 

Biológicas, sendo considerado uma atividade eminentemente pedagógica prevista na matriz 

curricular do curso. Visa a articulação teoria-prática na construção e no aprofundamento de 

competências pertinentes à formação profissional docente, sendo caracterizado pelo 

desenvolvimento de atividades supervisionadas de ensino e de aprendizagem.  

A partir do quinto semestre letivo, os(as) estudantes do curso estão aptos a realizar o 

estágio curricular em escolas públicas e/ou privadas de Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, em suas diversas modalidades (Educação de Jovens e Adultos, Educação 

Profissional, Educação do campo, etc.).  

2.1 Etapas da disciplina e suas finalidades: 

O conjunto de etapas da disciplina de Estágio Supervisionado do Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas totaliza 400 horas, sendo dividido da seguinte maneira:   

a. Estágio Supervisionado I: Esta etapa corresponde a 100 horas, constituindo-se de 

observação e participação nas atividades escolares1 e de docência2 no Ensino Fundamental 

(séries finais) e/ou Ensino Médio; 

b. Estágio Supervisionado II: Esta etapa corresponde a 150 horas, constituindo-se de 

observação, participação nas atividades escolares e de docência, e também de regência3 no 

Ensino Fundamental (séries finais); 

                                                
1 Entende-se por atividades escolares a realização de reuniões, eventos, palestras, etc. 
2 Entende-se por atividades de docência aquelas relacionadas diretamente ao trabalho didático 
(planejamento, aulas, correções de atividades, elaboração de material, etc.). 
3 Entende-se por regência o planejamento e realização de uma aula. 



 

c. Estágio Supervisionado III: Esta etapa corresponde a 150 horas, constituindo-se de 

observação, participação nas atividades escolares e de docência, e também de proposição e 

desenvolvimento de projeto integrador4 no Ensino Médio. 

2.2 Distribuição da carga horária, atividades e conteúdos em cada etapa: 

a. Estágio Supervisionado I: 

Atividades/Conteúdos Carga horária 

Ciclo de Debates 8h 

Laboratório Pedagógico-Profissional  60h 

Elaboração do Relatório de estágio 24h 

Seminários  8h 

TOTAL  100h 

 

b. Estágio Supervisionado II: 

Atividades/Conteúdos Carga horária 

Ciclo de Debates 10h 

Laboratório Pedagógico Profissional  100h 

Elaboração do Relatório de estágio 30h 

Seminários 10h 

TOTAL  150h 

 

c. Estágio Supervisionado III: 

Atividades/Conteúdos Carga horária 

Ciclo de Debates 10h 

Laboratório Pedagógico Profissional  100h 

Elaboração do Relatório de estágio 30h 

Seminários  10h 

TOTAL  150h 

 

2.3 Metodologia da disciplina: 

Cada etapa da disciplina de Estágio Supervisionado é desenvolvida segundo a seguinte 

metodologia: 

a. Ciclo de Debates: aulas e reuniões para fins de orientação sobre o funcionamento da 

disciplina, estudo e discussão de textos acadêmicos, rodas de conversa, orientação quanto 

à elaboração do Relatório de Estágio; 

b. Laboratório Pedagógico-Profissional: realização do estágio propriamente dito e das 

atividades inerentes a cada uma das etapas, em escolas de Educação Básica da rede 

pública e/ou privada, denominadas escolas concedentes de estágio; 

                                                
4 Entende-se por projeto integrador o planejamento/proposição e a execução de ação que intervenha 
nos processos de ensino aprendizagem e de socialização na escola.  



 

c. Seminários: socialização das experiências vivenciadas durante o período de estágio. 

3. Atores que participam da disciplina de Estágio Supervisionado: 

O desenvolvimento da disciplina de Estágio Supervisionado envolve diversos atores: 

a. Setor de Relações Institucionais e Extensão Comunitária (REC) do Ifes-Campus de 

Alegre, responsável pela articulação de vagas com as escolas e emissão de documentos; 

b. Professor(a) supervisor(a) de estágio, responsável por acompanhar, orientar e avaliar o(a) 

estudante durante as atividades de estágio nas escolas concedentes de estágio; 

d. Professor(a) orientador(a) da disciplina de Estágio Supervisionado do curso de 

licenciatura, responsável pelo planejamento e realização das aulas e encontros para fins de 

orientação dos estudantes e de desenvolvimento dos demais conteúdos; 

e. Estudante estagiário(a), responsável pelo cumprimento das horas e atividades requeridas 

pela disciplina. 

f. Coordenador(a) do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, responsável pela 

supervisão das atividades e atendimento às diretrizes estabelecidas no PPC.  

4. Procedimentos para a solicitação de Estágio Supervisionado: 

1. O(A) estudante se dirige à direção da escola que deseja estagiar e preenche a Ficha de 

Cadastro (Anexo I) e o Plano de Estágio (Anexo II), junto ao(à) professor(a) supervisor(a) de 

estágio, colhendo as devidas assinaturas. Os referidos documentos estão disponíveis no site 

do curso e também na sala virtual da disciplina no AVA-Moodle; 

2. Em seguida, apresenta os documentos preenchidos ao(à) professor(a) orientador(a) da 

disciplina de Estágio Supervisionado que os analisa e emite o parecer; 

3. Após o parecer, o(a) estudante entrega os documentos ao setor de REC, que organiza e 

emite a documentação de estágio (Carta de Encaminhamento para Estágio (Anexo III, 

Termo de Compromisso (Anexo IV) e Apólice de Seguro; 

4. Ao chegar na escola concedente, o(a) estudante deverá entregar à direção a Carta de 

Encaminhamento para Estágio e coletar a assinatura do(a) diretor(a) no Termo de 

Compromisso nas três vias (escola, estudante e Ifes); 

5. A partir deste momento, o(a) estudante inicia suas atividades de estágio na escola, de 

acordo com o estabelecido para cada etapa, devendo registrá-las na Ficha de Registro de 

Atividades de Estágio (Anexo V); 



 

6. Ao final da disciplina, o(a) estudante deverá fazer a entrega o Relatório de Estágio 

Supervisionado (Anexo VI) para o(a) professor(a) orientador(a) de estágio, juntamente com 

todos os anexos requeridos. No caso das etapas II e III de Estágio, o(a) estudante deverá 

incluir no conjunto de anexos os seguintes documentos: Plano de aula (Anexo IX) e 

Avaliação da aula desenvolvida pelo(a) estagiário(a) (Anexo X), para o caso do Estágio II; e, 

a proposição do Projeto Integrador (Anexo XI), para o caso do Estágio III. 

IMPORTANTE: O ESTÁGIO SUPERVISIONADO SOMENTE DEVERÁ SER INICIADO 

APÓS O RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PELO SETOR DE REC. 

A Figura 1 traz o fluxo do processo de solicitação e desenvolvimento do Estágio 

Supervisionado:  

Figura 1. Fluxo para solicitação e realização de Estágio Supervisionado 

 

4.1 Orientações para estudantes que fazem parte do Programa Residência Pedagógica 

Os estudantes que participam do Programa Residência Pedagógica, precisam ter matrícula 

na disciplina de Estágio Supervisionado. O referido Programa NÃO equivale à disciplina de 

Estágio Supervisionado, mas possui atividades muito semelhantes e, por este motivo, 

busca-se articular essas vivências no âmbito dos cursos de licenciatura. Dessa forma, o 

curso, de modo articulado ao Programa Residência Pedagógica, busca o aproveitamento 

parcial das atividades desenvolvidas no Programa, para fins de integralização curricular.  

 



 

Procedimentos a serem tomados pelos(as) estudantes do Programa Residência: 

1. Participar do Ciclo de Debates e Seminários, devendo socializar as experiências 

vivenciadas durante o Módulo do Programa Residência Pedagógica; 

2. Apresentar ao(à) professor(a) orientador(a) de Estágio Supervisionado, ao final da 

disciplina, os seguintes documentos:  

a. Termo de compromisso emitido pelo Programa Residência;  

b. Relato de Experiência, no modelo adotado pelo Programa Residência, no qual deverá ser 

acrescido ao conteúdo as experiências vivenciadas durante a disciplina de Estágio 

Supervisionado; 

c. Declaração emitida pelo(a) coordenador(a) do Programa Residência no Campus, 

confirmando a participação do(a) estudante(a) nas atividades do Programa no referido 

período. 

5. Contatos: 

- Relações Institucionais de Extensão Comunitária (REC) – Claudinho ou Rose: 

rec.alegre@ifes.edu.br 

- Prof. Gláucia Ferrari (Estágio Supervisionado I): glaucia.ferrari@ifes.edu.br ou 

ferrari.glaucia@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:glaucia.ferrari@ifes.edu.br


 

Anexo I 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - CAMPUS DE ALEGRE COORDENADORIA DE 
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E EXTENSÃO COMUNITÁRIA – REC 

 
CADASTRO PARA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CONCEDENTE DE ESTÁGIO 

 

DADOS DA ESCOLA 

Nome da Instituição: __________________________________________________________________ 

CGC/CNPJ: _________________________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________________ 

Cidade: _________________________ UF: _________________  CEP: _________________________ 

Telefone: ____________________________ E-mail:  ______________________________________ 

   

Nome do(a) Diretor(a): _______________________________________________________________   

CPF: _______________________________ Identidade: ___________________________________  

  

Nome do(a) Professor(a) Supervisor(a): _________________________________________________ 

Área/Disciplina: ___________________________  Telefone: _________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

CPF: _______________________________ Identidade:  _____________________________________  

  

Nome do(a) Estagiário(a): ____________________________________________________________ 

Telefone:_________________________________________ E-mail:___________________________ 

 

 

Etapa de Estágio Supervisionado:  (   ) I       (   ) II       (   ) III       (   ) IV  

 

 

Período de estágio na escola:....../......./......... a      ......./......./........ 

 

Carga Horária Semanal:  .....................          Carga Horária Total: ............................ 

 

Observações: ________________________________________________________________________   

 

 
 

     Data: ........../........../.......... 

 

 

_____________________________________________________________              

 

  Assinatura do(a) diretor(a), ou do(a) professor(a) ou do(a) coordenador(a) da escola 

 

 

Coordenadoria de Relações Institucionais e Extensão Comunitária – REC  

Telefone para contato: 28 3564-1803 

E-mail: rec.alegre@ifes.edu.br 

 
 

mailto:rec.alegre@ifes.edu.br


 

ANEXO II 

 
Ministério da Educação 

Instituto Federal do Espírito Santo 
Campus de Alegre 

 

PLANO DE ESTÁGIO 

 

1. Dados da Unidade Concedente 

Razão Social/Nome: ________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________ 

Telefone: _______________________________ Email: ____________________________ 

Setor em que realizará o estágio:______________________________________________ 

Nome do(a) professor(a) Supervisor: ___________________________________________ 

Telefone: ______________________________     E-mail: __________________________ 

 

2. Dados do(a) estagiário(a) 

Nome: ___________________________________________________________________ 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas  

Nº de Matrícula: ______________________  E-mail: ______________________________ 

 

3. Dados do estágio (previsão): 

Período: _____/_____/__________ à _____/_____/__________ 

Carga horária semanal: _____________________________________  

Carga Horária Total: ___________ 

 

4. Atividades a serem desenvolvidas 

Relacionar as atividades que serão realizadas durante o estágio (previsão), em consonância 

com as finalidades de cada etapa da disciplina de Estágio Supervisionado. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Alegre/ES, _____ de ___________ de ____________. 

 
Assinatura do(a) estagiário(a) Assinatura do(a) Supervisor(a) de Estágio 

 
 



 

Reservado ao Ifes Campus de Alegre 
 
 
 
Parecer do(a) professor(a) orientador(a) de estágio: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

Alegre, .............de ...................de ....................... 
 
 
 
 

Professor(a) Orientador(a) de Estágio 
Supervisionado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alegre, .............de ...................de ....................... 
 
 

_______________________________________________________ 
 

Coordenadoria de Relações Institucionais e Extensão Comunitária (REC) 
Ifes Campus de Alegre 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CAMPUS DE ALEGRE 

Rodovia ES-482 (Cachoeiro-Alegre), Km 47, Distrito De Rive – Caixa Postal 47, 29500-000, Alegre, ES 

COORDENADORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E EXTENSÃO COMUNITÁRIA (REC) 28 3564-1803 

 

CARTA DE ENCAMINHAMENTO PARA ESTÁGIO 

 

Da Coordenadoria de Relações Institucionais e Extensão Comunitária do Ifes – Campus de Alegre. 

A/Ao Diretor (a): ___________________________________________________________ 

  

Encaminhamos o(a) aluno(a) ______________________________________________, 

matrícula _____________________ que está cursando o _______ Período do curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas, com previsão de término em ________, como candidato a uma vaga de 

estágio, nos termos da Lei nº 11.788/08, bem como da Resolução de Estágio do Ifes e o do Projeto 

Pedagógico do Curso. 

Informamos que o aluno está apto a realizar:  

(   ) apenas Estágio Não-Obrigatório (  X ) apenas Estágio Obrigatório (   ) Estágio Não-Obrigatório e 

Obrigatório 

Segue abaixo a listagem dos documentos necessários para dar início a processo de 

contratação de estagiário: 

( x ) Plano de Estágio (1 via) 

( x ) Termo de Compromisso de Estágio (3 vias) 

(    ) Termo de Convênio (2 vias) – facultativo. 

( x ) Cópia da apólice de seguro contra acidentes pessoais em favor do estagiário. 

 

OBS.: os documentos citados acima não podem ter rasuras e devem ser entregues devidamente 

preenchidos e assinados à REC no mínimo 10 dias antes da data de início do estágio. 

 

Alegre/ES, _____ de _______________ de _________. 

 

 REC – Ifes – campus de Alegre 

 (Assinatura e Carimbo) 

  

Ciente em ___/___/______  

Unidade Concedente 

 
Vias do(a):          (   X   ) Empresa    (      ) Ifes    (       ) Aluno 



 

ANEXO IV 

 
Ministério da Educação 

Instituto Federal do Espírito Santo 
Campus de Alegre 

 
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

 
Pelo presente instrumento, de um lado, o(a) (UNIDADE CONCEDENTE) inscrita sob o CNPJ nº 
_________________, estabelecida na (ENDEREÇO), representado(a) pela(o) (CARGO E NOME DO 
RESPONSÁVEL), doravante denominada CONCEDENTE e de outro lado, o(a) aluno(a) 
______________, regularmente matriculado (a) no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, 
matrícula nº ____________ CPF nº ________________, nascido(a) em _____/_____/_________, 
doravante denominado(a) ESTAGIÁRIO(A) com a interveniência do INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO – CAMPUS DE ALEGRE, doravante 
denominada simplesmente INSTITUIÇÃO DE ENSINO, inscrita no CNPJ sob o nº 10.838.653/0012-
50, com sede na Rod. Cachoeiro / Alegre, KM 40, Distrito de Rive, Caixa Postal 47, CEP 29500-00, 
Alegre/ ES, tendo em vista o disposto na Lei nº 11.788 de 25/09/2008 e a Resolução CS nº 58/2018, 
firmam o presente termo que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
PRIMEIRA: Este Termo de Compromisso de estágio tem por finalidade proporcionar ao/a 
estagiário(a) o desenvolvimento de ações práticas na linha de sua formação profissional em situações 
reais de trabalho. 

 
SEGUNDA: A CONCEDENTE, para atender a finalidade do presente Termo, obriga-se a conceder 
aos estudantes todas as condições e facilidades para o adequado aproveitamento do estágio, 
designando supervisor para acompanhar os estudantes estagiários(as) e cumprindo e fazendo 
cumprir o Plano de Estágio. 

 

TERCEIRA: O(A) ESTAGIÁRIO(A) obriga-se a cumprir as normas internas da CONCEDENTE, 
principalmente, as relativas ao estágio, em quais declara expressamente conhecer, e a elas aderir, 
bem como a cumprir fielmente a programação do estágio, comunicando, em tempo hábil, a 
impossibilidade de fazê-lo. 

 
QUARTA: O(A) ESTAGIÁRIO(A) responderá por perdas e danos consequentes da inobservância das 
normas internas ou das cláusulas do presente Termo de Compromisso. 

 
QUINTA: O Termo de Compromisso de Estágio terá vigência de _____/_____/_________ a 
_____/_____/_________, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo. 

 
SEXTA: O estágio poderá ser rescindido a qualquer momento pela CONCEDENTE ou pelo(a) 
ESTAGIÁRIO(A), bastando, para tanto, simples comunicação, por escrito, de uma parte à outra, com 
15 (quinze) dias de antecedência. 

 
SÉTIMA: O estágio não implica em pagamento, ao estudante, de bolsa-auxílio ou auxílio-transporte. 

 
OITAVA: A jornada de atividades em estágio será desenvolvida de acordo com horários 
disponibilizados pela CONCEDENTE, em comum acordo com o(a) estagiário(a), desde que se 
cumpra a carga horária prevista no Plano de Estágio e desde que não ultrapasse a carga horária 
máxima de 06 horas diárias e 30 horas semanais. 

 
NONA: O(A) ESTAGIÁRIO(A) declara concordar com as normas internas da CONCEDENTE quanto 
ao acompanhamento de seu estágio, assim como sujeitar-se aos processos específicos de avaliação 
e acompanhamento do departamento responsável. 

 
DÉCIMA: O(A) ESTAGIÁRIO(A) não terá para qualquer efeito, vínculos empregatícios com a 



 

CONCEDENTE. 

 
DÉCIMA PRIMEIRA: O(A) ESTAGIÁRIO(A) que, durante o período de estágio desistir do curso, 
trancar matrícula ou concluí-lo, terá o Termo de Compromisso automaticamente cancelado. 

 
DÉCIMA SEGUNDA: O Instituto Federal do Espírito Santo fará, para os(as) ESTAGIÁRIOS(AS), 
Seguro de Acidentes Pessoais que tenham como causa direta o desempenho das atividades de 
estágio. 

 
DÉCIMA TERCEIRA: Fica estabelecido o Foro da Justiça Federal, sessão Judiciária do Espírito 
Santo, Subseção de Vitória, para resolver quaisquer casos pendentes que provenham de reclamação 
de uma das partes deste Termo de Compromisso. 
 
Alegre/ES, _____ de ___________ de ____________. 
 

 _________________________________________________ 
Assinatura do(a) Estagiário(a) 

 
 
 

 _________________________________________________ 
Assinatura e carimbo da Instituição de Ensino Concedente 

 
 
 

 _________________________________________________ 
Assinatura e Carimbo Instituição de Ensino do Aluno 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO V 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CAMPUS DE ALEGRE 

Rua Principal, s/nº – Distrito de Rive – Caixa Postal 47 - CEP: 29500-000 
Tel: (28) 3552-8131 – Ramal 219 -Fax: (28) 3552-8234 

 
FICHA DE REGISTRO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

 

Estagiário(a):......................................................................................................................................... 

Escola Concedente do Estágio: ................................................................................................ .............. 

Endereço da escola: ............................................................................................................................... 

Município: .....................................................Estado:........Telefone: ....................................................... 

Professor(a) supervisor(a) de estágio: .................................................................................................... 

Email:........................................................................................................................................................ 

 

Data e n° de horas Atividade(s) desenvolvida(s) (em tópicos) 

Assinatura do(a) 
professor(a) 

supervisor(a) de 
estágio 

 

Data: ___/___/___ 

C/H: 

- 

- 

- 

 

 

Data: ___/___/___ 

C/H: 

- 

- 

- 

 

 

Data: ___/___/___ 

C/H: 

  

 

Data: ___/___/___ 

C/H: 

  

 

Data: ___/___/___ 

C/H: 

  

 

Data: ___/___/___ 

C/H: 

  



 

 

Data: ___/___/___ 

C/H: 

  

 

Data: ___/___/___ 

C/H: 

  

 

Data: ___/___/___ 

C/H: 

  

 

Data: ___/___/___ 

C/H: 

  

 

Data: ___/___/___ 

C/H: 

  

 

Data: ___/___/___ 

C/H: 

  

 

Data: ___/___/___ 

C/H: 

  

 

Data: ___/___/___ 

C/H: 

  

 

Data: ___/___/___ 

C/H: 

  

 
 
 

___________________________________________________ 
Assinatura do(a) Estagiário(a) 

 
 
 

  

 

 

 



 

ANEXO VI 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CAMPUS DE ALEGRE 

 

 

 

 

 

NOME DO ESTAGIÁRIO 

 

 

 

 

Relatório de Estágio Supervisionado 

 

 

 

Relatório de aproveitamento de estágio apresentado 

para obtenção de nota parcial na disciplina Estágio 

Supervisionado I, II, III do Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Campus de 

Alegre. 

 

 

 

Professor(a) Orientador(a): Nome do(a) professor(a) orientador(a) de estágio 

 

Orientações para formatação: Fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12, margem 

Sup. e Esq. 3 cm/ Inf. e Dir. 2cm, espaçamento 1,5. 

 

 

 

Alegre/Ano 

 



 

1. Identificação do(a) Estagiário(a): 

Nome:  

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 

Período:                      Ano:                            

Endereço: Rua/Av. Nº  

Bairro:  

Cidade:                                       CEP:                               Estado:  

Fones:                                         E-mail  

 

2. Introdução 

Apresentar os objetivos da etapa do Estágio Supervisionado (I, II ou III) e as informações 

que facilitem o entendimento das atividades desenvolvidas pelo estagiário enquanto 

observador e participante do processo educacional, demonstrando compatibilidade com 

aquelas que estão estabelecidas para o estágio, de acordo com o Projeto Pedagógico do 

Curso (PPC).  

 

3. Desenvolvimento das atividades de Estágio Supervisionado 

3.1 Ciclo de Debates 

Descrever as atividades realizadas, identificando temas, datas e pontos de destaque 

(positivos e/ou negativos). 

  

3.2 Laboratório Pedagógico-profissional. 
Iniciar este item da seguinte maneira: 

Esta etapa de estágio foi desenvolvida na escola xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, localizada na rua 

(descrever o endereço da escola – rua, avenida, número, bairro, cidade, estado, CEP, 

telefone, email, etc.) 

A referida escola é dirigida pelo senhor ou senhora Fulano(a) de Tal. 

O período de estágio na referida escola teve início no dia _______ de _____________ de 

__________, sendo concluído em _______ de _____________ de __________, totalizando 

uma carga horária de xx horas. As atividades de estágio foram supervisionados pelo(a) 

professor(a) Fulano de Tal, que ministra a disciplina de xxxxxxxxx. 

A partir deste ponto, fazer uma breve apresentação da instituição em que atuou como 

estagiário(a) (perfil da escola, quantidade total de alunos da escola, níveis de ensino 

ofertados pela escola, perfil sócio-econômico do bairro no qual a escola está inserida, dentre 

outros aspectos), indicando a etapa do ensino acompanhada de forma remota (ensino 



 

fundamental, médio ou EJA).  

Em seguida, descrever as atividades que foram planejadas e desenvolvidas em sala de 

aula, assim como a sua participação em atividades didático-pedagógicas (projetos, 

planejamentos, reuniões, oficinas, etc.) na instituição em que atuou remotamente enquanto 

estagiário(a).  

Destinar um parágrafo para algumas reflexões sobre possíveis dificuldades e/ou 

possibilidades, aspectos avaliados como positivos e/ou negativos, e demais impressões 

sobre esta etapa. 

 

4. Considerações Finais 

Constatações e/ou conclusões a respeito das atividades desenvolvidas nas etapas da 

disciplina, apresentando uma reflexão sobre a própria prática que potencializou a construção 

e reconstrução de sua identidade profissional. Destacar as impressões sobre o 

desenvolvimento do estágio, buscando fazer uma avaliação/auto avaliação deste processo, 

como forma de pontuar considerações que possam auxiliar no replanejamento da prática 

pedagógica.  

 

5. Referências (nos casos em que houver)  

Listar as referências utilizadas na construção deste relatório, de acordo com as normas da 

ABNT.  

 

Documentos que DEVERÃO constar como anexos do Relatório (devidamente 

assinados): 

- Termo de Compromisso de Estágio Supervisionado Obrigatório  

- Ficha de registro das atividades de Estágio  

- Formulário de Avaliação e Desempenho do Estagiário (a ser preenchido pelo(a) 

professor(a) supervisor(a) de estágio) 

- Formulário de Avaliação e Auto avaliação da disciplina (a ser preenchido pelo(a) 

estudante). 

No caso das etapas II e III de Estágio, o(a) estudante deverá incluir no conjunto de anexos 

os seguintes documentos: Plano de aula (Anexo IX) e Avaliação da aula desenvolvida 

pelo(a) estagiário(a) (Anexo X), para o caso do Estágio II; e, a proposição do Projeto 

Integrador (Anexo XI), para o caso do Estágio III. 

 

 



 

ANEXO VII 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CAMPUS DE ALEGRE 

                    
 

Formulário de Avaliação e Desempenho do(a) Estagiário(a) 

              
Nome do(a) estagiário(a):.........................................................................................................................  

Escola Concedente do Estágio: ............................................................................................................... 

Endereço:.................................................................................................................................................                                                                

Município:....................................................Estado:...................Telefone: ............................................... 

Nome do(a) professor(a) supervisor de estágio:....................................................................................... 

 

Características do(a) estagiário(a) Excelente Bom Regular Ruim 

Capacidade de resolver problemas, participação, 

apresentação de ideias e sugestões. 

    

Interesse e dedicação (preocupação em contribuir)     

Capacidade de aprendizagem de novos conhecimentos e 

práticas 

    

Competência para realização das atividades propostas     

Responsabilidade     

Segurança      

Respeito às normas da instituição concedente de estágio     

Relacionamento e sociabilidade (hábitos e atitudes 

condizentes com o trabalho em equipe) 

    

Assiduidade e Pontualidade na execução das tarefas e 

atividades 

    

 

Outras observações: ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Data e local_____________________________________ 

 

 

 

 

______________________________________________________ 
Assinatura do(a) professor(a) supervisor(a) de estágio 

 



 

ANEXO VIII 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CAMPUS DE ALEGRE 

 
FORMULÁRIO DE AUTO AVALIAÇÃO E AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA  

 
Nome do(a) estagiário(a):.........................................................................................................................  

Escola Concedente do Estágio: ............................................................................................................... 

Endereço da escola: ................................................................................................................................       

Município:...................................................Estado:...................Telefone: ................................................ 

Email: ........................................................................................................................................................ 

                       Itens a serem avaliados Excelente Bom Regular Ruim 
 

Minha recepção na escola concedente foi:     

As condições de estágio oferecidas pela escola concedente 
foram: 

    

O acompanhamento das atividades de estágio pelo(a) 
professor(a) supervisor(a) da escola concedente foi: 

    

Meu envolvimento nas atividades desenvolvidas na escola 
concedente foi: 

    

O acompanhamento do(a) professor(a) orientador(a) da 
disciplina de estágio foi: 

    

As orientações dadas pelo(a) professor(a) da disciplina de 
estágio foram: 

    

O desempenho geral do(a) professor(a) orientador(a) da 
disciplina de estágio foi: 

    

Considero que os objetivos da disciplina de Estágio 
Supervisionado foram alcançados de maneira: 

    

Meu interesse pelas orientações de Estágio Supervisionado 
foi: 

    

Em geral, minha atuação na disciplina foi de Estágio 
Supervisionado foi: 

    

Aspectos em encontrei mais dificuldades nesta etapa: 

 
 

Minhas sugestões e críticas para a melhoria do desenvolvimento da disciplina de Estágio 
Supervisionado: 

 
 

 

Data e Local:_____________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do(a) estagiário(a) 



 

ANEXO IX 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CAMPUS DE ALEGRE 

 
PLANO DE AULA (Estágio II) 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome da escola: 
Escrever o nome da escola concedente de estágio 

Disciplina: 
Escrever o nome da disciplina 

Série/Turma: 
Identificar a série e a etapa da educação básica para a qual o planejamento é destinado (ex: 8º ano 
do Ensino Fundamental).  

Data: 
Escrever a data em que aula foi realizada 

Horário/Duração: 
Escrever o horário e a duração da aula (tempo utilizado) 

Nome do(a) estagiário(a): 
Escrever seu nome 

Nome do(a) supervisor(a) de estágio: 
Escrever o nome do(a) professor(a) que está supervisionando o seu estágio e que avaliará a sua 
aula 

Tema da aula: 
Registrar o tema e o assunto, em Ciências ou Biologia, a serem tratados na aula (Ex: Organização 
dos Seres Vivos – Bactérias; Biodiversidade – Biomas; Citologia – Tipos de células; Ecologia - 
Comunidades e populações; etc.). Lembrando que o tema é a definição daquilo que será abordado 
na aula; algo bastante específico dentro de uma disciplina, e que será desdobrado detalhadamente 
em conteúdos. 

Pré-requisitos necessários para a compreensão do tema: 
Identifique os conhecimentos que os alunos precisam já ter construído para acompanhar o 
desenvolvimento da aula 

Objetivos de aprendizagem: 
Descrever (em tópicos) os objetivos que se pretendem alcançar com a realização da atividade. 
Importante lembrar que cada objetivo deve ser descrito em frases curtas, iniciadas com verbos no 
tempo infinitivo que exprimem ação (Ex: Classificar; Identificar; Relacionar, etc.). Os objetivos 
traduzem comportamentos, habilidades, saberes, atitudes e competências esperadas dos 
estudantes, podendo ser considerados como aquilo que o(a) estudante deverá ser capaz de 
realizar como consequência das atividades propostas na atividade.  

DESENVOLVIMENTO DO TEMA 

Conteúdo: 
Descrever o conteúdo a ser abordado na aula. O conteúdo é um item do plano de aula que está 
diretamente relacionado ao tema, pois é subordinado a ele e ao objetivo da aula. Através da 
exposição e da exploração dos conteúdos, você dever conduzir o aprendizado dos alunos de forma a 
atingir os objetivos que predefiniu em seu planejamento de aula.  

Metodologia: 
Relacionar os métodos escolhidos para orientar o aprendizado do aluno, ou seja, nos caminhos que 
ele escolherá para conduzir a aula e desenvolver o conteúdo. Essa parte da aula é de fundamental 
importância, pois a estratégia utilizada pelo professor tanto pode funcionar como um grande agente 
motivador quanto desestimular totalmente o aluno. Em determinadas disciplinas, uma aula 
expositiva, por exemplo, pode funcionar melhor do que uma aula conduzida por meio de exercícios, 
e vice-versa. Alguns exemplos de metodologia: Aula expositiva; Dramatização; Aplicação de 
dinâmicas; Seminário; Solução de problemas; etc.). 

Recursos: 



 

Relacionar os recursos didáticos que serão utilizados durante a aula/ação. Os recursos didáticos são 
materiais de apoio que auxiliam o professor de forma pedagógica, facilitando o desenvolver da aula.  
Tais recursos também são utilizados para motivar os alunos e incentivar o interesse deles no tema 
abordado (Apagador; Aparelho de DVD; Cartaz; Computador; Filme; Jogo; Mapa; Música; Projetor 
de imagens; Quadro de giz ou quadro branco; Reportagem; Televisão; Celular; Livro didático; 
Apresentação em slides; Caso seja necessário a utilização de algum espaço físico específico 
(laboratório, biblioteca, etc.), deverá relacionar também neste item. 

AVALIAÇÃO 

Avaliação do aprendizado: 
Indicar a forma pela qual o aprendizado construído na aula será avaliado. A conclusão de uma aula 
dá-se com a etapa de avaliação, momento onde você considerará a real assimilação do conteúdo 
por parte do aluno. Essa etapa também tem como finalidade avaliar se os objetivos predefinidos por 
você (enquanto professor/a) foram alcançados. Alguns exemplos de avaliação: Participação do aluno 
em sala de aula; Exercícios de fixação; Construção de desenhos ou textos; Trabalho feito em sala de 
aula; Trabalho de casa; Debates; etc. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Indicar as referências utilizadas como fonte para a elaboração de seu plano de aula. É importante 
salientar que o termo "referências" não abrange unicamente livros e outros materiais impressos. Em 
uma era onde a tecnologia e os recursos digitais estão cada vez mais presentes na educação, é 
natural que você consulte conteúdos online na preparação de suas aulas. Assim sendo, sites, 
documentos e demais conteúdos online utilizados como fonte também podem ser indicados como 
referências. 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________ 
Assinatura do(a) estagiário(a) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO X 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CAMPUS DE ALEGRE 

 
AVALIAÇÃO DA AULA DESENVOLVIDA PELO(A) ESTAGIÁRIO (Estágio II) 

 
Nome da escola: 
Nome do estagiário: 
Série/Turma:                                                                              Data da aula: 

 

ASPECTOS DA AULA Excelente Bom Regular Ruim 

O plano de aula apresenta os requisitos necessários para o 
bom desenvolvimento da aula. 

    

Os objetivos da aula são claros e coerentes com o conteúdo 
proposto. 

    

A metodologia utilizada foi capaz de promover o interesse dos 
alunos. 

    

Os recursos utilizados foram capazes de estimular a atenção 
dos alunos durante a aula. 

    

Utilizou adequadamente os recursos propostos.     
Conseguiu durante a aula ressaltar a importância de aprender 
o tema proposto 

    

Durante a aula estimulou a participação e interação dos 
alunos. 

    

A avaliação da aprendizagem foi compatível com a aula 
realizada. 

    

A altura da voz, a dicção e a postura permitiram aos alunos o 
bom entendimento da aula. 

    

Distribuiu o tempo de aula adequadamente     
Demonstrou ter domínio sobre o tema proposto.     
Usou adequadamente os termos técnicos do conteúdo 
apresentado. 

    

A abordagem do conteúdo foi adequada ao nível da turma.      

 
Comentários sobre a aula desenvolvida pelo(a) estagiário(a): 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
..............................., ............de.................de 2022. 

 
_______________________________________________ 

Assinatura do(a) professor(a) supervisor(a) de estágio 
 
 
 



 

ANEXO XI 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CAMPUS DE ALEGRE 

 
ROTEIRO DE PROJETO DE INTERVENÇÃO (INTEGRADOR) (Estágio III) 

 
1. Dados de Identificação 
1.1 Instituição: Nome da escola concedente de estágio 
1.1 Título do projeto: 
1.2 Tema ao qual se relaciona: 
1.3 Elaboradores: Nome(s) do/a(s) estagiário/a(s) envolvidos na elaboração e realização do projeto 
1.4 Orientador(a): Nome do(a) professor(a) supervisor(a) de estágio  
 
2. Apresentação e justificativa 
Elaborar uma síntese do que está sendo proposto, reforçando o local onde será executado o projeto. 
Explicitar as razões, motivos e importância do projeto, buscando fundamentar a proposta em bases 
teóricas que falam sobre a especificidade da temática. Esclarecer as motivações que levaram à 
escolha pela proposta, sejam elas pessoais ou institucionais. Indicar a relevância da intervenção para 
sua formação, para a instituição, para a profissão e para os cidadãos beneficiários.  
 
3. Objetivos 
3.1 Geral 
O motivo maior da proposta ou projeto, podendo ser entendido como mudanças a longo prazo.  
3.2 Específicos  
Aborda o propósito de intervenção, não sendo necessário descrever o que se pretende fazer, mas 
contemplando a nova situação que se deseja alcançar com a realidade do projeto – não confundir 
com atividades.  
 
4. Público alvo  
Caracterizar quem são as pessoas ou os grupos de pessoas beneficiadas ou que participarão das 
atividades, mais especificamente aquelas que estarão envolvidas diretamente no contexto do objetivo 
geral. 
 
5. Metodologia de operacionalização  
Relacionar os procedimentos, ações, etapas de organização das tarefas, de modo a atingir os 
objetivos.  
 
6. Recursos 
 
6.1 Recursos humanos 
Pessoas a serem envolvidas na execução do projeto. 
 
6.2 Espaço físico 
Locais e espaços necessários ao desenvolvimento do projeto (laboratório, pátio, sala de aula, etc.) 
6.3 Material  
Relacionar o material de consumo (papéis, canetas, pastas etc;), Permanentes (mesa, cadeiras, 
computador, telefone etc;) e/ou financeiros (custos estimados) para execução do projeto. 
 
7. Cronograma de execução  
Consiste em explicitar o tempo previsto para execução das atividades propostas (em tópicos ou em 
tabela). 
 
8. Critérios e instrumentos de avaliação  
Procedimentos adotados para avaliar se o projeto foi exequível, se os objetivos foram alcançados, se 
a metodologia contribuiu para atingir as metas, se houve envolvimento do público-alvo e da equipe.  
  



 

9. Referências bibliográficas 
Consiste em listar o referencial teórico que foi trabalhado no projeto. 
 
10. Apêndice: 
Tudo que é de autoria do aluno, ou seja, o que o aluno elaborou no e para o campo de estágio, 
exemplos: fotos, questionário, ofícios, cartas, convites, etc. 
 
 


