
 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

CAMPUS BAGÉ 

CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS - PORTUGUÊS E LITERATURAS DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

MANUAL DOS ESTÁGIOS 

 

 

1. Introdução  

 

Considerando as orientações gerais de organização curricular previstas nos artigos 1º 

e 2º da Resolução CNE/CP nº 01/2002, que institui diretrizes curriculares nacionais para a 

formação de professores da Educação Básica, cujo texto aponta indicadores inerentes à 

formação para a atividade docente, um Manual dos Estágios realizados dentro do Curso de 

Licenciatura em Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa, da Universidade 

Federal do Pampa, campus Bagé-RS, surge da necessidade de estabelecer parâmetros firmes 

e claros para a realização das práticas de preparo à docência como etapa primordial dentro 

de uma Licenciatura. Para a composição deste Manual, o principal documento consultado foi 

o Projeto Pedagógico do Curso de Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa, 

que apresenta as normativas e as instruções da UNIPAMPA que orientam o 

desenvolvimento dos estágios supervisionados pela instituição. 

Em atendimento tanto das necessidades e características específicas do Curso de 

Letras, como das peculiaridades do mesmo dentro da instituição, UNIPAMPA, e, levando 

em conta, ainda, as singularidades da região, objetiva-se, com este Manual dos Estágios: 

 

- orientar as práticas letivas dentro do Curso, tanto no que diz respeito à atuação de discentes 

como à atuação de docentes orientadores de Estágio; 

- estabelecer parâmetros claros para que as 420 horas de Estágios curriculares 

supervisionados, que compõem a Matriz Curricular Obrigatória, desenvolvam-se de modo 

uniforme, planejado e previsível, aprimorando a organização interna do Curso e facultando 

aos alunos maior segurança em relação aos trâmites e etapas a serem cumpridos; 

- preconizar diretrizes que estabeleçam como se dará a participação das instituições de 

Ensino Básico responsáveis pelo acolhimento aos discentes durante a realização dos estágios 

obrigatórios, junto ao curso proponente.  

 

2. Campos de estágio  

 

No curso de Letras, os componentes curriculares de estágio, em conformidade com 

as Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores de Educação Básica, devem ser 

realizados em espaços formais de educação; em escolas desses níveis, portanto. Esses 

componentes poderão, excepcionalmente, ser realizados atrelados a programas e projetos de 

extensão e/ou de ensino oferecidos pela universidade, se houver um número elevado de 

estagiários ou em caso de indisponibilidade da rede de ensino formal. 



 

 

No caso de o estagiário residir e desempenhar atividades profissionais em tempo 

integral em cidade diferente da Sede do campus, poderá solicitar por escrito à Comissão de 

Curso a realização do estágio nessa localidade, com no mínimo 60 (sessenta) dias de 

antecedência ao início das atividades, apresentando os seguintes requisitos: comprovante de 

residência e atestado de atividade profissional de 40 horas. A Comissão de Curso avaliará as 

condições apresentadas, considerando a indisponibilidade da rede de ensino de Bagé na 

oferta de vagas para realização de estágio, a existência de convênio com instituições 

escolares no município em questão e as condições logísticas para a realização da supervisão, 

entre as quais: disponibilidade de transporte, carga horária e diárias, quando for o caso, para 

o professor orientador. 

 

 

 

3. Organização curricular  

 

O Curso de Letras, para tratar do estágio curricular supervisionado, apoia-se na 

legislação em vigor, especialmente nas Resoluções CNE/CP nº 01 e nº 02/2002 e na 

Resolução nº 20/2010. A Resolução CNE/CP nº 02/2002 estabelece o mínimo de 400 horas 

de estágio curricular supervisionado, a partir do início da segunda metade do curso. 

Respeitando a resolução, os estágios do Curso de Letras iniciam no quinto semestre e 

contam com uma a carga horária total de 420 horas. 

 

3.1.  Natureza dos componentes curriculares: 

 

 Prática de Ensino de Língua Portuguesa e Literatura: O componente curricular Prática de 

Ensino de Língua Portuguesa e Literatura é pré-requisito para os estágios curriculares, visto 

que assume o caráter de componente preparatório para a prática docente. Está previsto no 

PPC do curso de Letras para ocorrer no quarto semestre e apresenta como pré-requisitos os 

seguintes componentes curriculares: Linguística Aplicada ao Ensino de Português; Teorias 

do Texto; Literatura para Crianças e Jovens. Em sua ementa no PPC do curso, apresenta-se 

como um estudo teórico-prático do ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa e Literatura 

para a Educação Básica, portanto envolve as duas áreas de formação específica do curso de 

letras: língua portuguesa e literatura de língua portuguesa. O componente curricular Prática 

de Ensino de Língua Portuguesa e Literatura prepara o acadêmico para a prática de estágio 

através da reflexão teórico-metodológica, da observação do contexto escolar tanto no Ensino 

Fundamental quanto no Ensino Médio, assim como da prática de planejamento de 

sequências didáticas e sua aplicação em atividades de microensino. 

 

 Estágio no Ensino Fundamental: Esse estágio curricular é obrigatório e deve ser realizado 

após a segunda metade do curso de Letras, no PPC do curso está previsto seu 

desenvolvimento no quinto semestre. O componente curricular Estágio no Ensino 

Fundamental apresenta como pré-requisito os seguintes componentes curriculares: Prática de 

Ensino de Língua Portuguesa e Literatura; Organização Escolar e Trabalho Docente; 

Estudos de Sintaxe. Esse estágio deve se desenvolver em nível fundamental seja regular ou 

na modalidade Educação de Jovens e Adultos correspondente a este nível. Em sua ementa 

no PPC do curso, consta ainda: reflexão sobre a prática pedagógica, planejamento e 

execução de aulas sob orientação, socialização e relato de experiência docente.  

 

 Estágio no Ensino Médio: Esse estágio curricular é obrigatório e deve ser realizado após 

a segunda metade do curso de Letras, no PPC do curso está previsto seu desenvolvimento no 



 

 

sexto semestre. O componente curricular Estágio no Ensino Médio apresenta os mesmos 

pré-requisitos que o Estágio no Ensino Fundamental, não havendo, portanto, pré-requisito 

entre esses dois componentes. Esse estágio deve se desenvolver em nível médio seja regular 

ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos correspondente a este nível. Em sua 

ementa no PPC do curso, consta ainda: reflexão sobre a prática pedagógica, planejamento e 

execução de aulas sob orientação, socialização e relato de experiência docente. 

 

 

3.2. Discriminação da carga horária dos componentes Prática de Ensino e Estágios 

Curriculares em Língua Portuguesa e Literatura: 

 

 Prática de Ensino de Língua Portuguesa e Literatura: possui 90 horas (6 créditos), sendo 

que 60 horas (4 créditos) são destinadas à prática como componente curricular em atividades 

presenciais (conforme Parecer CNE/CES nº 15/2005) e 30 horas (2 créditos) são para 

atividades a distância. Essas atividades a distância comportam 5 horas de observação em 

Ensino Fundamental e 5 horas de observação no Ensino Médio, além de 20 horas de 

planejamento de atividades de microensino a serem executadas dentro das 60 horas de aula 

presencial.  

 

 Estágio no Ensino Fundamental: possui um total de 14 créditos, o que corresponde a 210 

horas, divididas em: 30 horas de docência (10 horas de observação do contexto escolar e 20 

horas de regência de classe no Ensino Fundamental), 180 horas divididas em aulas 

presenciais para discussão e debate em grupo, orientação, planejamento didático e reflexão 

sobre a prática docente. 

 

 Estágio no Ensino Médio: possui um total de 14 créditos, o que corresponde a 210 horas, 

divididas em: 30 horas de docência (10 horas de observação do contexto escolar e 20 horas 

de regência de classe no Ensino Médio), 180 horas divididas em aulas presenciais para 

discussão e debate em grupo, orientação, planejamento didático e reflexão sobre a prática 

docente. 

 

3. 3. Redução de carga horária: 

 

Conforme a Resolução CNE/CP nº 2 de 2002, aqueles que exercem atividade 

docente regular na educação básica poderão ter redução na carga horária do estágio 

curricular supervisionado. No caso dos alunos do Curso de Letras – Português e Literaturas 

de Língua Portuguesa, a redução de carga horária poderá corresponder a 5 horas de regência 

em cada um dos estágios, devendo o aluno ter, no mínimo, um ano de exercício de docência 

em ensino fundamental e/ou médio, devidamente comprovada. A redução deve ser solicitada 

via requerimento à Coordenação do Curso sessenta dias antes do início do estágio curricular 

para ser avaliada pela Comissão de Curso. 

 

4. Atribuições e responsabilidades 

 

4.1 Cabe ao docente orientador de estágio: 
 

● Organizar, a cada semestre, as turmas de estágio, orientando os acadêmicos quanto à 

busca de campo de estágio; 

● Fornecer ao estagiário os documentos obrigatórios relativos ao estágio; 



 

 

● Receber, assinar, organizar e encaminhar às devidas instâncias os documentos 

comprobatórios do estágio entregues pelo aluno; 

● Orientar o estagiário na elaboração de seu projeto de estágio; 

● Orientar e acompanhar o aluno durante o desenvolvimento do estágio, realizando 

reuniões de orientação e visita de supervisão à unidade concedente; 

● Proceder ao desligamento do estagiário junto ao campo de estágio quando se fizer 

necessário e comunicar o procedimento à Coordenação Acadêmica; 

● Controlar a frequência do aluno estagiário; 

● Avaliar a atuação do estagiário; 

● Avaliar o desempenho do estagiário junto ao professor-regente; 

● Zelar para que os estagiários não sejam utilizados como mão-de-obra qualificada por 

parte das unidades concedentes de estágio; 

● Manter contato com as unidades concedentes, sempre que necessário, para fins de 

avaliação dos estágios. 

 

4.2 Cabe ao estagiário: 

 

● estar regularmente matriculado na UNIPAMPA, em semestre compatível com a prática 

exigida no estágio; 

● escolher a instituição para realizar o estágio supervisionado, formalizando-o através da 

assinatura do Termo de Compromisso de Estágio em até 20 dias do início do componente de 

estágio;  

● elaborar projeto de estágio com os respectivos planos de aula, apresentá-lo ao professor 

orientador e, após autorização deste, aplicá-lo de acordo com o cronograma previsto;  

● preencher os instrumentos de acompanhamento, controle e avaliação das tarefas de 

estágio, solicitando o carimbo e/ou assinatura  do(s) responsável(eis) da unidade concedente; 

● participar de todas as atividades inerentes à realização dos estágios (reuniões de trabalho, 

avaliação, planejamento, execução, entre outras); 

● cumprir fielmente a programação do estágio comunicando ao orientador qualquer evento 

que impossibilite a continuação de suas atividades; 

● conhecer e seguir as normas internas da unidade concedente, principalmente às relativas 

ao estágio, exercendo suas atividades com zelo, pontualidade e assiduidade; 

● comunicar ao orientador e à unidade concedente conclusão, interrupção ou modificação 

do Termo de Compromisso de Estágio, bem como fatos de interesse ao andamento do 

estágio; 

● responder pelo ressarcimento de danos causados por seu ato doloso ou culposo a qualquer 

equipamento instalado nas dependências da unidade concedente durante o cumprimento do 

estágio, bem como por danos morais e materiais causados a terceiros; 

● desempenhar com ética e dedicação todas as atividades e ações que lhe forem designadas; 

● comunicar ao orientador qualquer fato relevante sobre seu estágio. 

 

4.3 Cabe às escolas: 

 

● celebrar o Termo de Compromisso de Estágio com a UNIPAMPA e o educando, zelando 

por seu cumprimento;  

● intermediar a aproximação entre os professores regentes e os estagiários, permitindo  a 

realização do estágio em suas turmas;  

● ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de 

aprendizagem social, profissional e cultural;  



 

 

● por ocasião da finalização do estágio, zelar pela entrega  da avaliação de desempenho do 

estagiário por parte do professor regente;  

● não permitir que o estagiário seja utilizado como substituto, assumindo turma sem a 

presença e supervisão do professor regente; 

● comunicar ao orientador dados básicos sobre o andamento do estágio, bem como 

irregularidades que justifiquem intervenção. 

 

5. Avaliação  

 

As atividades de estágio deverão ser acompanhadas e avaliadas pelo orientador, 

levando em consideração os instrumentos específicos do componente e o parecer do 

professor regente ou, no caso de estágios realizados em projetos de extensão e/ou ensino 

credenciados na universidade, do coordenador do projeto.  

A avaliação dos estágios será processual e contínua e incidirá sobre a frequência, o 

aproveitamento e o aprendizado, ao longo de todas as etapas e atividades a serem cumpridas. 

O processo de avaliação será feito através do permanente contato entre orientador e 

estagiário. 

A média final de cada um dos estágios supervisionados será composta pelo resultado 

das notas parciais aferidas a cada etapa atingida, conforme previsto no plano de ensino do 

componente. 

 

Será considerado reprovado no estágio, o acadêmico que: 

 

-não cumprir integralmente as etapas e a carga horária dos estágios supervisionados; 

- obtiver média final inferior a 6,0 (seis); 

-não entregar os documentos comprobatórios solicitados. 

 

 

 

6. Estágios extracurriculares 

 

Em reunião da Comissão do Curso de Letras, realizada no dia 23 de abril de 2013, 

foi aprovado por unanimidade o rompimento de convênio com todas as empresas 

intermediadoras de estágio. Desta forma, os alunos do Curso de Letras - Português e 

Literaturas de Língua Portuguesa podem realizar estágios extracurriculares desde que sejam 

fruto de convênios firmados diretamente entre a unidade concedente e a UNIPAMPA, sem a 

intermediação de terceiros. 

Cabe destacar que, para que esta decisão fosse tomada, levou-se em consideração, entre 

outras questões, o Memorando 65-2012, do Gabinete do Vice-Reitor, com orientações no 

sentido de que seja priorizada na Universidade a realização de convênios de estágio 

diretamente com sua unidade concedente. 

Ressalta-se que os estágios extracurriculares realizados pelos alunos podem ser 

contabilizados como Atividade Complementar de Graduação. 

 

7. Documentos para Estágio 

 

a. Carta de Apresentação: documento assinado pelo orientador que apresenta o aluno à 

escola. Deve ser entregue logo após o contato informal do aluno com a escola (anexo 1). 

b. Termo de Compromisso de Estágio: contrato firmado pelo aluno, pela escola e pela 

UNIPAMPA. É entregue ao orientador, que deverá assinar e colher a assinatura e ciência do 



 

 

Coordenador Acadêmico. Esse contrato fixa os deveres das partes e é útil para assegurar 

seguro ao aluno e que todas as partes cumpram suas responsabilidades. O Termo de 

Compromisso de Estágio pode ser localizado no endereço eletrônico 

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/estagios/documentos/. A este documento, deve ser 

anexado o Cronograma para o Termo de Compromisso de Estágio (anexo 2). 

c.Atestado de vínculo do aluno ao componente curricular Estágio: documento que atesta que 

o aluno está regularmente matriculado em componentes de estágio (anexo 3). 

d. Projeto de ensino: é o projeto elaborado para a prática docente em cada um dos Estágios, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio. Somente após sua avaliação pelo orientador e as 

possíveis revisões, é que o estagiário pode iniciar sua aplicação na escola (anexo 4). 

e. Plano de aula detalhado: o plano deverá especificar a proposta de atividade diagnóstica e 

de ensino do estagiário, após as aulas de observação. O plano deverá ser apresentado ao 

professor orientador, no mínimo, quarenta e oito horas antes da sua aplicação ou já constar 

nos anexos do projeto de ensino conforme as instruções do orientador. Somente após a 

aprovação do plano pelo professor orientador, o aluno poderá aplicá-lo (anexo 5). 

e. Ficha de frequência do Estágio: preenchida pelo aluno e assinada pelo professor regente 

da turma na qual ele está estagiando ou pelo supervisor da escola (anexo 6). 

f. Parecer do Professor Regente: documento assinado pelo professor regente que analisa o 

desempenho do aluno (anexo 7). 

g. Ficha de avaliação da prática docente observada: documento que expressa a avaliação do 

professor. É preenchido após as observações do orientador (anexo 8). 

h. Relatório final de atividades do estagiário: documento final que registra o estágio (anexo 

9). 

i. Diário reflexivo: deve constar do relatório final de atividades do estagiário. É uma 

descrição subjetiva de como o aluno está analisando a sua atividade de estágio. Permite 

análise e reflexão. 

j. Atestado de realização da prática docente de estágio: documento emitido pela unidade 

concedente atestando a conclusão da prática de estágio (anexo 10). 
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ANEXO 1 – Carta de apresentação 

 
 

CAMPUS BAGÉ 

CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS - PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 

ESTÁGIO NO ENSINO ___________________ 

 

 

Bagé, ___________________ de 20____. 

 

 

Ao(À) Diretor(a) da Escola ________________________________ 

 

 

Prezado(a) Diretor(a), 

 

 

Ao cumprimentá-lo(a), vimos por meio desta apresentar o(a) aluno(a) 

______________________________________________________________________, do Curso de 

Licenciatura em Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa, da Universidade Federal do 

Pampa (Campus Bagé), regularmente matriculado(a) no componente de Estágio no Ensino 

__________________, para realizar atividades de observação e prática de ensino em sua escola.  

 

Gratos pela atenção e à disposição para maiores esclarecimentos. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Prof. ____________  

Orientador(a) de Estágio  

 

Email: _________________________ 

 

 

 

 

Telefone: (53) 3240-5465 (Coordenação Acadêmica – Campus Bagé) 
 

UNIPAMPA - Campus Bagé - Travessa 45, n°1650 - Bairro Malafaia 

CEP: 96413-170 - Bagé - Rio Grande do Sul 

E-mail: bage.unipampa@unipampa.edu.br 

Telefone: (53) 32405460 



 

 

ANEXO 2 – Cronograma para o Termo de Compromisso de Estágio 

 
 

CAMPUS BAGÉ 

CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS - PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 

ESTÁGIO NO ENSINO ___________________ 

 

Cronograma para o Termo de Compromisso de Estágio 

 

Estagiário: 

Prof. orientador: 

Semestre/Ano: 

Escola: 

Ano/Turma: 

Turno: 

Prof. regente: 

 

Previsão de início do estágio: ___/___/20XX 

Previsão de término do estágio: ___/___/20XX 

 

Dia da semana Período Horário (início/fim) 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIPAMPA - Campus Bagé - Travessa 45, n°1650 - Bairro Malafaia 

CEP: 96413-170 - Bagé - Rio Grande do Sul 

E-mail: bage.unipampa@unipampa.edu.br 

Telefone: (53) 32405460 



 

 

ANEXO 3 – Atestado de vínculo do aluno ao componente curricular Estágio 

 
 

CAMPUS BAGÉ 

CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS - PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 

ESTÁGIO NO ENSINO ___________________ 

 

 

 

Bagé, ________________ de 20XX. 

 

 

 

ATESTADO 

 

 

 

Atestamos, para os devidos fins, que a(o) discente 

_____________________________________, do Curso de Licenciatura em Letras – Português e 

Literaturas de Língua Portuguesa, da Universidade Federal do Pampa (Campus de Bagé), está 

regularmente matriculada(o) no componente Estágio no Ensino _________________ e precisará realizar 

atividades de observação e prática docente em contexto escolar no período de 

_______________________________, contabilizando _____ h/a.   

 

 

Agradecemos a atenção e ficamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Prof. ________________________  

Orientador(a) de Estágio  

 

 
 

 

 

UNIPAMPA - Campus Bagé - Travessa 45, n°1650 - Bairro Malafaia 

CEP: 96413-170 - Bagé - Rio Grande do Sul 

E-mail: bage.unipampa@unipampa.edu.br 

Telefone: (53) 32405460 



 

 

ANEXO 4 – Projeto de Ensino 

 
 

CAMPUS BAGÉ 

CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS - PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 

ESTÁGIO NO ENSINO ___________________ 

 

 

PROJETO DE ENSINO 

 

 

CAPA 

 

 

 

1 CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA (contextualização e justificativa de 
cunho social, teórico-prático e legal; indicação de escola, nível e ano) 

 

1.1 Tema, conteúdo(s) e problema 

 

 

2 OBJETIVOS 
 

3 Objetivo Geral 
 

4 Objetivos específicos 
 

 

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

6 METODOLOGIA 
 

7 Procedimentos (explicar como cada um dos passos abaixo foi ou será realizado). 
 

1º passo: Negociação com a escola 

2º passo: Diagnóstico da realidade escolar 

3º passo: Observação, aplicação de atividade diagnóstica 

4º passo: Elaboração e apresentação de projeto de ensino 

5º passo: Elaboração de planos de aula 

6º passo: Realização da prática e elaboração de diário reflexivo 

7º passo: Elaboração do relatório final de estágio 

8º passo: Apresentação da prática realizada 

9º passo: Entre da documentação do estágio 



 

 

 

 

8 Proposta de sequência didática (tema/conteúdos, objetivos, tempo estimado, 
material necessário, desenvolvimento em etapas ou módulos, produção final, 
instrumentos e critérios de avaliação). 

 

 

9 CRONOGRAMA 
 

 AGO SET OUT NOV DEZ 

1º 

PASSO 

X     

2º 

PASSO 

X     

3º 

PASSO 

 X    

4º 

PASSO 

 X    

5º 

PASSO 

 X    

6º 

PASSO 

  X   

7º 

PASSO 

   X  

8º 

PASSO 

    X 

9º 

PASSO 

    X 

 

 

 

10 REFERÊNCIAS 
 

 

11 ANEXOS 



 

 

ANEXO 5 – Plano de aula 

 
 

CAMPUS BAGÉ 

CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS - PORTUGUÊS E LITERATURAS DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

ESTÁGIO NO ENSINO ___________________ 

 

Estagiário: 

Prof. orientador: 

Semestre/Ano: 

Escola: 

Ano/Turma: 

Turno: 

Prof. regente: 

 

PLANO DE AULA  

 

Data da aula: 

Horário da aula: 

Carga horária: 

Nº da aula: 

 

CONTEÚDOS:  

 

OBJETIVO GERAL:  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

ESTRATÉGIAS (METODOLOGIA): 

 

RECURSOS: 

 

AVALIAÇÃO:  

 INSTRUMENTOS 

 CRITÉRIOS 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

OBSERVAÇÕES:



 

 

 

ANEXO 6 - Ficha de frequência do Estágio 

 
CAMPUS BAGÉ 

CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS - PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 

 

FREQUÊNCIA ESTÁGIO CURRICULAR 

 

ESTAGIÁRIO(A): ............................................................................................... 

ESCOLA: ............................................................................................... 

SUPERVISOR(A) NA 

ESCOLA: 

............................................................................................... 

PROF(A) REGENTE NA 

ESCOLA: 

............................................................................................... 

□ESTÁGIO NO ENSINO FUNDAMENTAL                 □ESTÁGIO NO ENSINO MÉDIO 
 

DATA 
N. 

h/a 

ENTRADA/ 

SAÍDA 

ATIVIDADE 

REALIZADA* 

ASSINATURA 

ESTAGIÁRIO 

ASSINATURA 

ESCOLA 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

* Observação de aula, aplicação de atividade diagnóstica, análise documental ou prática de ensino. 



 

 

CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA DE _____________________________________ 

 

 

 

_______________________________ 

Prof.(a) Supervisora 

 

 

_____________________________ 

Prof.(a) Regente 
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ANEXO 7 - Parecer do Professor Regente 

 
 

CAMPUS BAGÉ 

CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS - PORTUGUÊS E LITERATURAS DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

ESTÁGIO NO ENSINO ___________________ 

 

PARECER DO(A) DOCENTE QUANTO À ATUAÇÃO DO(A) ESTAGIÁRIO(A) 

 

Estagiário: 

Prof. orientador: 

Semestre/Ano: 

Escola: 

Ano/Turma: 

Turno: 

Prof. regente: 

Período de realização do estágio: 

Local e data: 

 

Sugestão de critérios a serem considerados 

Pontualidade 

Cumprimento das normas da escola 

Bom relacionamento com funcionários, docentes e discentes da escola 

Postura ética 

Domínio dos conteúdos específicos 

Adequação da metodologia ao contexto 

Material didático adequado  

Respeito às intervenções dos alunos, possibilitando-as e valorizando-as 

Criatividade na elaboração e aplicação de atividades motivadoras 

 

Parecer 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Assinatura do(a) professor(a) regente: 

 __________________________________________ 
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ANEXO 8 - Ficha de avaliação da prática docente observada 

 
 

CAMPUS BAGÉ 

CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS - PORTUGUÊS E LITERATURAS DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

ESTÁGIO NO ENSINO ___________________ 

 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE OBSERVADA 

 

Estagiário: 

Prof. orientador: 

Semestre/Ano: 

Escola: 

Ano/Turma: 

Nº de alunos em aula: 

Turno: 

Horário observado: 

Prof. regente: 

Local e data: 

  

Critérios de avaliação Conceito* 

Cumprimento do plano de aula e flexibilidade na aplicação das atividades 

previstas diante das circunstâncias 

 

Adequação entre o conteúdo e a faixa etária/nível intelectual dos alunos  

Sequência lógica na apresentação e no desenvolvimento do conteúdo  

Domínio dos conteúdos específicos  

Oralidade: uso adequado de estratégias do discurso didático  

Aplicação de atividades que contribuam para a participação efetiva dos 

alunos e que favoreçam o processo de compreensão e construção do 

conhecimento 

 

Uso de recursos didático-pedagógicos (quadro-giz, cartazes, textos, filmes, 

data show, mapas etc.) que possam auxiliar na apreensão do conhecimento 

 

Aplicação de instrumentos e critérios de avaliação compatíveis com o nível 

de desenvolvimento dos alunos 

 

Pontualidade  

Respeito às intervenções dos alunos, possibilitando-as e valorizando-as  



 

 

 

*PS = plenamente satisfatório / S = satisfatório / NS = não satisfatório 

 

Observações: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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ANEXO 9 - Relatório de atividades do estagiário 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

CURSO DE LETRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO E SUBTÍTULO 
 

Relatório apresentado como exigência parcial para 

aprovação no componente curricular Estágio em 

Ensino _____________ 

 

 

 

 

 

 

NOME DO ESTAGIÁRIO(A) 

 

NOME DO(A) PROF.(A) ORIENTADOR  

 

 

 

BAGÉ 

ANO 



 

 

(FOLHA DE ROSTO-EM BRANCO) 



 

 

 EPÍGRAFE (OPCIONAL)



 

 

SUMÁRIO 

 

Deverá listar e numerar as páginas iniciais de todos os itens do relatório (a partir 

da INTRODUÇÃO). Os números abaixo servem para ilustração. 

 

1 INTRODUÇÃO..........................................................................................3 

2 REFERENCIAL TEÓRICO.....................................................................5 

2.1 Xxxxxx......................................................................................................6 

2.1.1 Xxxxx.....................................................................................................7 

3 DESCRIÇÃO E REFLEXÃO...................................................................9 

3.1 Diagnose do contexto escolar..................................................................9 

3.1.1 A turma...............................................................................................11 

3.1.2 A professora........................................................................................12 

3.2 Observação das aulas............................................................................13 

3.3 Planejamento didático e ação pedagógica...........................................19 

4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES.............................................22 

REFERÊNCIAS..........................................................................................23 

ANEXOS......................................................................................................24 

 



 

 

12  INTRODUÇÃO 

 

 

Neste item, deve-se descrever brevemente o que foi realizado e dizer como o 

relatório está organizado. Portanto, não se esqueça de: 

 

- Contextualizar o relatório, dizendo qual é seu objetivo, bem como quais foram os 

objetivos das atividades realizadas durante o estágio. 

- Explicar brevemente a metodologia, dizendo quais são os registros, como foram 

feitos e para que servirão.  

- Indicar os principais autores ou publicações que influenciaram o trabalho de 

observação, prática pedagógica e análise. 

- Explicar como o trabalho está organizado (o que é feito em cada parte que segue). 

 



 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Nesta seção, deve-se desenvolver as idéias que foram importantes nas 

diferentes etapas do estágio e que serão relevantes para a compreensão da descrição e 

reflexão que serão apresentadas no próximo item. Pode-se ainda: 

 

- Dar um título a esta parte. 

- Dividi-la em itens e sub-itens. 

- Todos os autores aqui citados têm que constar, ao final do trabalho, nas Referências. 



 

 

3 DESCRIÇÃO E REFLEXÃO 

 

 

3.1 DIAGNOSE DO CONTEXTO ESCOLAR 

 

Este item deve apresentar a escola e a comunidade, incluindo: o nome da escola, 

os níveis de ensino, o n. de turmas, professores e alunos, ano de fundação, bairro em 

que se localiza, condição socioeconômica da comunidade, projetos pedagógicos e 

comunitários em andamento. Nos subitens abaixo, deve-se caracterizar a turma e a 

professora.  

É importante explicitar as fontes das informações apresentadas neste item e dizer 

quando e como foram feitos os registros. Pode-se buscar informações em documentos 

da escola, nas observações feitas e relatadas no diário de campo, nos questionários 

aplicados ou entrevistas realizadas etc. Os alunos e professora não devem ser 

identificados (nem aqui, nem nos anexos). 

 

3.1.1 A turma 

 

3.1.2 A professora 

 

 

3.2 OBSERVAÇÃO DE AULAS 

 

Deve-se descrever as aulas observadas, indicando quando aconteceram, como 

foi o procedimento de observação, quais foram os dados gerados durante a observação, 

como serão analisados e o que eles revelam. Deve-se refletir sobre a experiência de 

observação, fazendo relações entre o que se observou na realidade local e o que se diz 

nas diretrizes mais amplas do ensino de português e/ou suas literaturas. Este item deve 

dialogar com o referencial teórico e pode apresentar recortes dos dados (excertos do 

diário, de questionários, de entrevistas, de materiais didáticos, de cadernos dos alunos 

etc.). 

 

3.3 PLANEJAMENTO DIDÁTICO E AÇÃO PEDAGÓGICA  

 



 

 

Este item se assemelha muito ao anterior. A diferença é que aqui a descrição e 

reflexão se dão sobre a aula ministrada (do seu planejamento aos efeitos da experiência 

didática). Este item também deve dialogar com o referencial teórico e pode apresentar 

recortes dos dados (excertos do diário, de questionários, de entrevistas, de materiais 

didáticos, de cadernos dos alunos etc.). 

 

 

 

 



 

 

4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Este item sintetiza o relatório, retomando objetivos e análise de forma sintética, 

e apontando para conclusões e recomendações. Deve-se, portanto: 

 

- Retomar os objetivos. 

- Retomar, sinteticamente, os resultados da descrição e da reflexão. 

- Apresentar as principais conclusões a que se chegou com o trabalho. 

- Apontar, se for o caso, falhas/limitações do trabalho (trata-se aquilo que não foi 

possível realizar). 

- Apontar recomendações para trabalhos futuros. 



 

 

REFERÊNCIAS 

 

- Deve possuir todos os autores citados no trabalho, segundo as normas da ABNT. 

- Se consultados sites da Internet, devem ser devidamente referenciados. 



 

 

ANEXOS 

 

- Anexos obrigatórios: 

1. Projeto de ensino 

2. Planos de aula (com seus anexos) 

3. Diário reflexivo 

4. Exemplares de produções dos alunos 

5. Documentos obrigatórios (ficha de frequência, atestado de realização do estágio, 

parecer do professor regente) 

- Anexos opcionais: outros materiais que o estagiário julgar pertinente. 



 

 

ORIENTAÇÕES SOBRE ALGUNS ASPECTOS FORMAIS: 

 

- Os títulos dos itens devem estar em letras maiúsculas e em nova página. 

- Os dados/escritos na capa devem estar centralizados. 

- Espaço 1, 5 entre linhas. 

- Tamanho da letra – uniformizado e não muito grande (Times 12, Arial 11). 

- Citações diretas de mais de três linhas devem ser separadas do corpo do trabalho, 

constando autor, data e página de onde foram retiradas. Se forem de menos de três 

linhas, devem ser incorporadas no parágrafo, entre aspas, citando autor data e 

página. 

- Citações indiretas (em que parafraseamos o texto fonte) devem constar com o autor 

e a data. 

- Capa e páginas com título não devem ter numeração. 

- O texto tem de ser claro, preciso e sem ambiguidade. 

- Respeitar a norma culta da língua. 

- Usar a mesma pessoa verbal do início ao fim do relatório.  

 

* Entregar versão completa impressa e em CD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 10 - Atestado de realização da prática docente de estágio 

 

CAMPUS BAGÉ 

CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS - PORTUGUÊS E LITERATURAS DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

ESTÁGIO NO ENSINO ___________________ 

 

 

 

 

 

ATESTADO DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE DE ESTÁGIO 

 

 

Atesto para os devidos fins que o(a) estagiário(a)  

_________________________, discente do Curso de Licenciatura em Letras da 

Universidade Federal do Pampa (Campus de Bagé), realizou a prática docente do 

Estágio no Ensino _________________ nesta Unidade Escolar, no período de 

_________________ a _________________ do corrente, totalizando a carga horária de 

_______ h/a e cumprindo suas obrigações específicas. 

 

 

______________________, ____ de __________________ de 20____. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do(a) Diretor(a) da Unidade de Ensino 

 

 

 

 

CARIMBO DA UNIDADE DE ENSINO 
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