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Estágio Curricular Supervisionado 

É o espaço onde o discente irá desenvolver seus conhecimentos junto às 

instituições públicas e privadas, correlacionando a teoria e a prática, contribuindo 

para uma análise e reflexão da realidade escolar. 

Nos cursos de Licenciatura, o Estágio Curricular Supervisionado é a única 

disciplina que se desenvolve em dois lugares e em dois tempos – um tempo na 

Faculdade (FATEB) e um tempo nas escolas da comunidade. 

A direção dessas atividades se expressa numa via de duas mãos: 

Faculdade- Escola e Escola-Faculdade. 

No primeiro sentido, essas relações se efetivam quando se tenta levar à 

escola novas bibliografias, resultados de pesquisas, inovações estudadas; no 

sentido contrário, trazendo a realidade e a problemática escolar para ser discutida 

e estudada na Faculdade. 

Entende-se, portanto, que o Estágio Supervisionado é a oportunidade para 

que o acadêmico observe a realidade escolar, ao mesmo tempo em que retoma a 

teoria para refletir, discutir e pesquisar, retornando à escola para tentar inová-la. 

O espaço destinado para o estágio propicia ao acadêmico a disponibilidade 

de consolidar seus conhecimentos com os entraves que somente a prática por meio 

do dia-a-dia pode oferecer. 

Neste sentido, a troca de experiência fará com que o novo profissional 

torne- se mais preparado para atuar em diferentes áreas e lidar com a 

complexidade da realidade cotidiana. 

 
As atividades do Estágio Supervisionado são justificadas pelos 

seguintes objetivos: 

• Oferecer aos alunos situações de assumirem-se como sujeitos 

ativos do processo de ensino-aprendizagem; 

• Preparar os alunos para o trabalho, utilizando métodos 

modernos de avaliação de modelos de gestão; 

• Verificar a prática pedagógica, relacionando a teoria e a prática 

educativa escolar e buscando compreender sua organização e dinâmica; 



 

 

• Reconhecer a importância do professor enquanto pesquisador 

de sua própria prática; 

• Favorecer a formação do profissional consciente nas práticas 

educacionais; 

• Analisar as concepções diferenciadas que permeiam a prática 

pedagógica, as propostas curriculares e o processo de avaliação da Educação 

Básica; 

• Investigar a prática vigente nas salas de aula. 

• Elaborar projeto de ação pedagógica embasada na constante 

articulação da realidade escolar com os pressupostos teóricos que a 

fundamentam. 

• Elaborar projeto de ação pedagógica embasada na constante 

articulação da realidade escolar com os pressupostos teóricos que a 

fundamentam. 

• Realizar atividades práticas no campo de estágio. 

• Avaliar permanentemente a prática pedagógica tanto no que se 

refere a sua atuação como, no que diz respeito àquela que se efetiva no campo do 

estágio supervisionado. 

• Estabelecer paralelo entre os fundamentos teóricos da 

disciplina em questão com a realidade que se apresenta no campo de estágio. 

 
Orientações gerais para Estágio Supervisionado 

1. Procurar uma escola para realizar estágio. 

Encaminhar à escola a carta de apresentação assinadas pelo professor 

supervisor de estágio antes de se apresentar no campo de estágio. 

2. Apresentado e aceito no campo de estágio deve pedir que o 

responsável pela escola assine e carimbe a Carta de Aceite e esta deverá ser 

entregue ao professor supervisor de estágio (FATEB). 

3. Outro passo é identificar o campo de estágio para que o professor 

supervisor de estágio possa acompanhá-lo durante a etapa da docência. Para tanto 

deverá preencher com nomes e informações completas um formulário próprio para 

isso. 



 

 

4. Além disso, o acadêmico deverá obter informações sobre a turma e 

a escola em que realizará o estágio. Durante as aulas, daremos melhores 

esclarecimentos a respeito desse tema, assim como orientaremos sobre a 

construção do diagnóstico do campo de estágio. 

5. Há um formulário especifico em que você, acadêmico, deverá 

registrar os horários de etapa das observações/vivências e de sua docência 

(regência). 

6. Importante lembrar que você deve registrar todas as etapas e as 

atividades de vivência (observação / problematização), interação (participação) e 

docência (regência) em diário próprio, pois este lhe será útil na construção do 

relatório final. 

7. Os planos de aula e as atividades de docência (regência) serão 

orientados e aprovados pelo professor supervisor de estágio. A avaliação do 

professor do campo de estágio deverá ser preenchida e enviada ao professor 

supervisor, pelo próprio aluno. Para tanto há uma ficha propria. 

8. Você deverá ainda inserir no relatório final do Estágio 

Supervisionado como anexo, cópia de todas as atividades desenvolvidas na 

interação e na docência. Esse trabalho final deverá ser entregue ao professor local 

na data prevista no cronograma para avaliação do processo. 

 
O que é Etapa de Vivência no Campo Escolar 

Essa etapa é fundamental para o desenvolvimento de todas as ações do 

estágio, pois permitirá aos estagiários observar, coletar informações, vivenciar 

processos e práticas desenvolvidas no âmbito escolar, problematizando-os e 

buscando analisá-los com base na fundamentação teórica trabalhada ao longo do 

curso. 

Os estagiários terão não só o olhar do pesquisador, mas também o olhar 

de futuro professor. Nessa etapa, é possível a cooperação com os professores 

regentes. 

 
O que é a etapa da interação no Estágio Supervisionado 

A etapa da interação é a fase em que o acadêmico-estagiário participará 

da programação da escola, observando e executando atividades em colaboração 



 

 

com o professor do campo de estágio (professor regente) ou com a coordenação 

pedagógica da escola. 

 
Os principais objetivos dessa fase são: 

• Oportunizar ao acadêmico-estagiário integrar-se ao grupo social da 

escola e da sala de aula, de modo que lhe possibilite um nível de relacionamento 

adequado às atividades a serem desenvolvidas; 

• Oportunizar ao acadêmico-estagiário integrar-se ao grupo social da 

escola e da sala de aula, de modo que lhe possibilite um nível de relacionamento 

adequado às atividades a serem desenvolvidas. 

 
Como desenvolver a etapa da interação (participação na escola)? 

O acadêmico-estagiário deverá acompanhar as atividades que o professor 

do campo de estágio desenvolver em sala de aula e extraclasse: 

• Dar assistência aos alunos, individualmente ou em grupo, conforme 

orientação do professor colaborador (regente); 

• Corrigir as atividades de verificação da aprendizagem com o 

professor colaborador (regente); 

• Confeccionar material didático: cartazes (notícias, comemorações), 

material para aulas, quadro de notícias, jornal escolar, mural; 

• Auxiliar nos trabalhos, acompanhamentos pedagógicos dos alunos 

com mais dificuldades na disciplina; 

 
O que é a etapa de docência no Estágio Supervisionado? 

A etapa de docência dentro do estágio é a fase que inserirá o estagiário - 

acadêmico na prática da docência. Para tanto, você que é o estagiário – acadêmico 

deverá estar preparado para assumir mais essa responsabilidade. Portanto, 

necessitará estabelecer quais os pressupostos teóricos – metodológicos que 

ampararão esse primeiro contato com a prática inicial em sala de aula. 

Você deverá se preparar com bastante zelo, estudando e planejando essa 

fase. A primeira preocupação que terá, será conhecer o que é um planejamento de 

ensino, as etapas dele, os seus componentes básicos, a importância e as 



 

 

características de um bom planejamento de ensino. 

 
 

Ponderações a serem seguidas pelo acadêmico-estagiário: 

• Aguardar a autorização do professor supervisor de estágio 

(professor responsável pelo estágio na FATEB) para iniciar seu estágio; 

• Dirigir-se à Professora Pedagoga e à Diretora da escola tendo em 

mãos a carta de apresentação assinada pelo professor supervisor de estágio 

(FATEB) antes de iniciar o estágio; 

• Trazer ao professor supervisor de estágio (FATEB) a carta de aceite, 

devidamente assinada e carimbada pela equipe pedagógica da escola. 

• Solicitar a autorização do professor do campo de estágio, com a 

ciência do professor supervisor de estagio, quando quiser trocar de horário, sala e 

turma. 

• Manter um ótimo relacionamento com todos os profissionais do 

campo de estágio e evitar criticá-los, especialmente no local de estágio. Os 

comentários das experiências de estágio devem ser feitos na presença do professor 

supervisor de estágio (FATEB). 

• Demonstrar comportamento participativo e interessado nas 

atividades desenvolvidas em sala de aula. 

• Restringir-se às competências de acadêmico-estagiário e nunca 

tomar decisões na ausência do professor do campo de estágio; 

• Solicitar que o professor do campo de estagio assine diariamente 

sua ficha de frequência e também; 

• Cumprir a carga horária de cada etapa do estagio dentro do 

calendário programado e dos horários determinados; 

• Verificar com a equipe pedagógica a necessidade da Instituição para 

elaboração do Projeto de Docência; 

• Entregar o relatório final de estagio, ao final das atividades do 

semestre, ao professor supervisor de estagio; 

• Comparecer ao local de estagio com o guarda-pó (BRANCO) próprio 

para esta atividade, não esquecendo o seu crachá; 

• Manter uma postura ética em todas as situações adversas que 



 

 

possam surgir no decorrer do estagio, levando-as ao professor supervisor de 

estagio, para apresentarem soluções adequadas; 

 
Roteiro para elaborar o relatório final de estágio: 

 
 

Introdução: Nessa parte, elabore um texto dissertativo, expondo os 

objetivos do relatório, em qual ano realizou a regência do estágio, em que escola e 

em rede de ensino. Apresente, ainda, para fundamentar seu trabalho a ideia de 

alguns autores. Cite de modo sintético quais as etapas que desenvolveu durante o 

estágio, demonstrando quais conteúdos desenvolveu na etapa da regência. 

 
Identificação do acadêmico 

Nome do estagiário: 

Registro acadêmico (RA) e Curso: 

Semestre: 

Endereço residencial: 

Telefones: 

 
Identificação do Campo de Estágio: 

Estabelecimento de ensino: 

Endereço: 

Telefone: 

Nome do Diretor: 

Equipe Pedagógica: 

Professor Regente/ Professor do Campo de estagio: 

Turma: 

 
Vivência no campo de estágio: 

Aqui, você irá apresentar a escola onde realizou o estágio. Para tanto, 

utilize o seguinte roteiro para a elaboração do diagnóstico. 

 
Roteiro para elaboração do diagnóstico 

O diagnóstico objetiva coletar dados para problematizar o espaço 



 

 

educativo escolar. Esses dados devem fornecer subsídios quantitativos e 

qualitativos sobre a escola, seus educandos, os profissionais que ali trabalham, 

sendo possível caracterizar a comunidade escolar. 

Problematizar significa indagar, buscar e conhecer os determinantes desta 

prática. Isto é, entender o que está acontecendo ao nosso redor, encontrar as 

explicações, os motivos desses acontecimentos. 

1. Conhecimento do ambiente físico da escola: os espaços pedagógicos 

– salas de aula, biblioteca, laboratório, sala ambiente, área coberta e ainda recursos 

didáticos disponíveis. 

É importante descrever os espaços e materiais, caracterizando-os e 

especificando a quantidade de ambientes e materiais adequados ao número de 

alunos e profissionais da escola. 

Observar se no caso de espaços pedagógicos específicos a materiais 

didáticos, existe uma organização no sentido de agendamento, para uso dos 

mesmos. 

2. Entorno da escola: caracterização dos alunos, da comunidade 

escolar, destacando a realidade das famílias e dos educandos, no que se refere ao 

nível socioeconômico, envolvimento dos alunos nas atividades propostas pela 

escola, participação das famílias no acompanhamento do trabalho pedagógico, 

bem como o desenvolvimento nas diferentes atividades desenvolvidas na escola 

(APM, Conselho escolar, Conselho de Classe, Clube de Mães, dentre outros). 

É importante que esses aspectos sejam descritos, para que se possa ter o 

conhecimento da comunidade em que se desenvolve o estágio. 

3. Tomar conhecimento do Projeto Pedagógico da Escola: o projeto da 

escola constitui-se de acordo com Veiga (1998), no instrumento que clarifica a ação 

educativa da escola, sendo um documento que expressa e reflete a realidade da 

escola. 

Portanto o acadêmico-estagiário, ao conhecer o projeto, tem a possibilidade 

de identificar as concepções de homem, educação, sociedade, escola, bem como 

os objetivos da Escola na formação dos educandos na Educação Básica. Caso a 

Escola não tenha o Projeto Político Pedagógico, pode ser feito em forma de 

entrevistas com os pedagogos(a) ou diretores da mesma. Se a Escola não tiver 

algum item desse roteiro, coloque a observação que a 



 

 

mesma não possui. 

É importante analisar cuidadosamente o Projeto, coletando dados que 

contribuirão em seu relatório final de estágio, para isso pode utilizar o roteiro 

abaixo: 

1- Verificar se o projeto Político Pedagógico possui sintonia com a LDB, 

Diretrizes, PCN, etc. analisar a consistência interna da Proposta. Informar onde a 

Escola se situa, sua missão, a identidade do aluno que quer formar; 

2- Verificar se a proposta possui clareza conceitual, coerência entre 

diagnóstico, objetivos, ações; 

3- Verificar se há viabilidade de execução da proposta; 

4- Organização da Escola: horário, turnos, número de alunos, distribuição 

de séries e turmas; 

5- Formas de tratamento e ações para problemas disciplinares, normas 

de convivência, tratamento a ser dispensado aos pais; 

6- Projetos desenvolvidos pela escola e pelos professores; 

7- Formas (ou projetos) de inclusão e atendimento de alunos com 

necessidades especiais; 

8- Filosofia e princípios da Escola; 

9- Organização do currículo: por disciplina, módulo, tema, área de 

conhecimento, por projetos ou outras formas, utilização de livros didáticos; 

propostas de interdisciplinaridade; 

10- Atividades propostas para o envolvimento da comunidade, culturais, 

cívicas, outras... 

11- Processo de Avaliação: conceito de avaliação expresso na proposta, 

indicadores, critérios para promoção, usos dos resultados, procedimentos de 

recuperação, acompanhamento individual, encaminhamento dos alunos com 

dificuldades, planos de adaptação; 

12- Calendário: total de dias letivos, período de férias e recesso, 

planejamento, reuniões, eventos. 

13- Plano de formação continuada para professores. 

 
 

4. A sala de aula: 

O ambiente físico da sala de aula, em que acontecerão as etapas de 



 

 

observação, interação e regência, pode observar: se a sala é arejada, limpa, 

organizada, iluminada; espaço entre as carteiras, janelas, pintura, quadro negro, 

carteiras, etc. 

O material didático utilizado pelo aluno e professor: livros didáticos, 

paradidáticos, revistas, apostilas. Descrever seu parecer sobre a qualidade didática 

do material utilizado em sala de aula pelos alunos. Explicar como o material é 

utilizado pelo professor e pelo aluno. 

No diagnóstico você pode também, destacar os aspectos que mais lhe 

chamaram a atenção, comentando os pontos mais relevantes, buscando articular  

os alunos com a teoria que você vem trabalhando no curso. 

Diante dos dados coletados no diagnóstico, é possível que você organize 

suas propostas de intervenção, o projeto que pretende desenvolver, priorizando o 

fato de que você deve estar contribuindo para o trabalho na escola. 

 
Etapa da Docência (caso tenha): 

Nessa etapa, você irá descrever e realizar uma análise crítica de todo o 

processo de sua participação como estagiário na escola e na sala de aula que 

escolheu para realizar o estágio. Aqui poderá apontar como foi o processo de 

elaboração/construção de seu plano de trabalho, quais as dúvidas, anseios, 

questionamentos que surgiram. 

Importante também refletir sobre a execução de seu plano de trabalho: 

todas as atividades planejadas forma executadas com sucesso? O que mudaria em 

uma segunda oportunidade? Quais as dificuldades encontradas? O que faria 

diferente? Quais foram os pontos positivos? 

Aqui também deve apresentar seu plano de trabalho na íntegra, lembrando 

que este pode acontecer em forma de projetos e/ou planos de aula. 

 
Conclusão ou considerações finais: 

Aqui, você irá apresentar suas considerações sobre todo o processo do 

Estágio Supervisionado e construíra um texto apontando seus questionamentos, 

seu processo de construção de conhecimento, enfim, apontará todas as reflexões 

feitas durante a caminhada. Pois acreditamos que a partir destas reflexões é que 

se concretizará sua formação profissional. 



 

 

Distribuição da Carga horária de estágio no Curso de Pedagogia 

Conforme matriz curricular da Faculdade de Telêmaco Borba – FATEB 

cabe ao curso de Pedagogia cumprir a seguinte carga horária em cada uma das 

etapas e está previsto o que e qual segmento irão observar no Campo de Estágio, 

conforme previsto no Regulamento do Projeto Integrador: 

 
 

educar. 

2º Período: Ed. Infantil (0 a 5 anos): OTP e a proposta: cuidar, brincar e 

 
 

O(a) estagiário(a) deverá desenvolver as seguintes atividades: 

✓ Visita a escola e diagnóstico: 4 horas. 

✓ Observação da realidade na qual irá atuar e leitura do PPP: 4 

horas. 

✓ Observação e participação: 32 horas (NÃO fazem regência). 
 
 

3º Período: Alfabetização e Letramento: Ed. Infantil (4 e 5 anos) e Ens. 

Fundamental (1º, 2º, 3º Anos Iniciais) 

O(a) estagiário(a) deverá desenvolver as seguintes atividades: 

✓ Visita a escola e diagnóstico: 2 horas. 

✓ Observação da realidade na qual irá atuar e leitura do PPP: 8 

horas. 

✓ Observação e participação: 40 horas (NÃO fazem regência). 

 
 

4º Período: Português e Matemática: Ens. Fundamental - Anos Iniciais (1º 

ao 5º Ano) 

O(a) estagiário(a) deverá desenvolver as seguintes atividades: 

✓ Visita a escola e diagnóstico: 2 horas 

✓ Observação da realidade na qual irá atuar e leitura do PPP: 8 horas 

✓ Observação, participação e regência: 40 horas 

Sendo: 

✓ Observação e participação nas atividades da turma: 20 horas 

✓ Docência com avaliação da aprendizagem: 20 horas (10 horas em 

Português e 10 horas em Matemática) 



 

 

5º Período: História e Ciências Naturais: Ens. Fundamental - Anos Iniciais 

(1º ao 5º Ano) 

O(a) estagiário(a) deverá desenvolver as seguintes atividades: 

✓ Visita a escola e diagnóstico: 2 horas 

✓ Observação da realidade na qual irá atuar e leitura do PPP: 8 horas 

✓ Observação, participação e regência: 40 horas 

Sendo: 

✓ Observação e participação nas atividades da turma: 20 horas 

✓ Docência com avaliação da aprendizagem: 20 horas (10 horas em 

História e 10 horas em Ciências Naturais) 

 
6º Período: Geografia: Ens. Fundamental - Anos Iniciais (1º ao 5º Ano) 

O(a) estagiário(a) deverá desenvolver as seguintes atividades: 

✓ Visita a escola e diagnóstico: 2 horas 

✓ Observação da realidade na qual irá atuar e leitura do PPP: 8 horas 

✓ Observação, participação e regência: 40 horas 

Sendo: 

✓ Observação e participação nas atividades da turma: 20 horas 

✓ Docência com avaliação da aprendizagem: 20 horas em Geografia 

 
 

7º Período: Gestão Democrática: Atribuições do Gestor (Diretor) 

O(a) estagiário(a) deverá desenvolver as seguintes atividades: 

✓ Visita a escola e diagnóstico: 2 horas. 

✓ Observação da realidade na qual irá atuar e leitura do PPP: 8 

horas. 

✓ Observação e participação: 40 horas. 

 
 

8º Período: Gestão Democrática: Atribuições do Pedagogo Escolar 

O(a) estagiário(a) deverá desenvolver as seguintes atividades: 

✓ Visita a escola e diagnóstico: 2 horas. 

✓ Observação da realidade na qual irá atuar e leitura do PPP: 8 

horas. 

✓ Observação e participação: 40 horas. 



 

 

Ponderações a serem seguidas pelo acadêmico-estagiário: 

• Comparecer no campo de estágio com a carta de apresentação 

devidamente preenchida e assinada pela professora supervisora: Termo de 

Convenio, Termo de compromisso e Carta de aceite para ser assinada e carimbada 

pelo diretor ou representante da mesma; 

• Manter um ótimo relacionamento com todos os profissionais do 

campo de estágio e evitar criticá-los, especialmente no local de estágio. Os 

comentários das experiências de estágio devem ser feitos na presença do professor 

supervisor de estágio (FATEB). 

• Demonstrar comportamento participativo e interessado nas 

atividades desenvolvidas em sala de aula. 

• Restringir-se às competências de acadêmico-estagiário e nunca 

tomar decisões na ausência do professor do campo de estágio; 

• Solicitar que o professor do campo de estagio assine diariamente 

sua ficha de frequência e também; 

• Cumprir a carga horária de cada etapa do estagio dentro do 

calendário programado e dos horários determinados; 

• Verificar com a equipe pedagógica a necessidade da Instituição para 

elaboração do Projeto de Docência; 

• Comparecer ao local de estagio com o guarda-pó (BRANCO) próprio 

para esta atividade, não esquecendo o seu crachá; 

• Manter uma postura ética em todas as situações adversas que 

possam surgir no decorrer do estágio, levando-as ao professor supervisor de 

estágio, para apresentarem soluções adequadas. 

 
Avaliação 

 
 

Em Relação ao Planejamento: ótimo / bom / regular / insuficiente 

• Proposta de trabalho adequada ao projeto de trabalho da escola; 

• Proposta coerente com a faixa etária dos alunos; 

• Preparo quanto ao conteúdo apresentado; 

• Atividades escritas organizadas com clareza e objetividade; 



 

 

 

Em relação à execução do trabalho 

• Recursos didáticos explorados adequadamente; 

• Conteúdos apresentados com segurança, clareza e objetividade; 

•  Envolvimento dos alunos nas atividades propostas; 

• Os objetivos traçados foram alcançados; 

• Soube resolver imprevistos; 

• Atendeu as sugestões dadas pela professora regente; 

• A avaliação proposta foi coerente com os conteúdos trabalhados; 

• Houve comprometimento com a aprendizagem dos alunos. 

 

Aspectos pessoais 

• Iniciativa; 

• Ética profissional; 

• Entusiasmo pelo trabalho; 

• Responsabilidade; 

• Desempenho na relação teoria-prática; 

• Pontualidade; 

• Criatividade; 

• Habilidade em expressar-se; 

• Apresentação pessoal. 



 

 

 

Ficha de Avaliação Individual 
Acadêmico(a):  
Campo de Estágio:   

 
Em Relação ao Planejamento Ótimo Bom Regular Insuficiente 

Proposta de trabalho adequada ao projeto de trabalho da escola;     

Proposta coerente com a faixa etária dos alunos;     

Preparo quanto ao conteúdo apresentado;     

Atividades escritas organizadas com clareza e objetividade;     

Em relação a execução do trabalho Ótimo Bom Regular Insuficiente 

Recursos didáticos explorados adequadamente;     

Conteúdos apresentados com segurança, clareza e objetividade;     

Envolvimento dos alunos nas atividades propostas;     

Os objetivos traçados foram alcançados;     

Soube resolver imprevistos;     

Atendeu as sugestões dadas pela professora regente;     

A avaliação proposta foi coerente com os conteúdos trabalhados;     

Houve comprometimento com a aprendizagem dos alunos;     

Aspectos pessoais Ótimo Bom Regular Insuficiente 

Iniciativa;     

Ética profissional;     

Entusiasmo pelo trabalho;     

Responsabilidade;     

Desempenho na relação teoria-prática;     

Pontualidade;     

Criatividade;     

Habilidade em expressar-se;     

Apresentação pessoal;     

 

Considerações Finais: 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Carimbo da Escola Assinatura do Professor 



 

 

 

Campo de Estágio:   
Acadêmico estagiário:    
Professor Responsável no Campo de estágio:    
Professor Supervisor de estagio:     
Coordenadora de Estágio:     

 

Ficha de Controle de Frequência 

 
Data Horário Nº. horas Atividades Rubrica 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Carimbo da Escola Assinatura do(a)Responsável no Campo de Estágio 



 

 

 
 

 

CARTA DE INFORMAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

OBRIGATÓRIO 

 
Prezado empregador. 

 
 

 
Vimos solicitar a Vossa Senhoria a dispensa de     

  , acadêmica desta Instituição de Ensino Superior, do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia, para desenvolver as atividades de Estágio 

Supervisionado Curricular, obrigatórias no curso. 

Salientamos que a liberação da acadêmica para a realização das atividades 

de estágio, ou prática pedagógica, não deverá acarretar em prejuízos para o 

desempenho de suas funções em seu local de trabalho. 

Informamos ainda que as atividades relativas ao Estágio serão realizadas 

nas seguintes datas:  , ,  e  de  do ano de _ . 

Para maiores esclarecimentos, colocamo-nos à disposição na Faculdade 

de Telêmaco Borba. 

Sendo o que se apresenta para o momento. 

 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

 
 

 
Acadêmico(a) Estagiário(a) Professor de Estágio 

 
 

 
  , / /  
 
 
 
 



 

 

 
CARTA DE ACEITE 

 

 

À Coordenação Pedagógica da FATEB – Faculdade de Telêmaco Borba 

 

 

Eu     diretor(a)da Escola      declaro que aceito o(a) acadêmico(a)     do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia a realizar seu estágio supervisionado do 2° Período -  Ed. Infantil 

(0 a 5 anos): OTP e a proposta: cuidar, brincar e educar. 

 

O(a) estagiário(a) deverá desenvolver as seguintes atividades: 

✓ Visita a escola e diagnóstico: 4 horas. 

✓ Observação da realidade na qual irá atuar e leitura do PPP: 4 horas. 

✓ Observação e participação: 32 horas (NÃO fazem regência). 

 

 

 

 

         ________________________ 

Carimbo da escola Diretor(a) da escola 

 

 

 

 

 

     /PR,   de     de    . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CARTA DE ACEITE 

 

 

À Coordenação Pedagógica da FATEB – Faculdade de Telêmaco Borba 

 

 

Eu       diretor(a) da Escola       declaro que aceito o(a) acadêmico(a)       do Curso 

de Licenciatura em Pedagogia a realizar seu estágio supervisionado do 3° Período - 

Alfabetização e Letramento: Ed. Infantil (4 e 5 anos) ou Ens. Fundamental (1º, 2º, 3º Anos 

Iniciais). 

 

O(a) estagiário(a) deverá desenvolver as seguintes atividades: 

✓ Visita a escola e diagnóstico: 2 horas. 

✓ Observação da realidade na qual irá atuar e leitura do PPP: 8 horas. 

✓ Observação e participação: 40 horas (NÃO fazem regência). 

 

 

 

 

             ________________________ 

Carimbo da escola Diretor(a) da escola 

 

 

 

 

 

     /PR,   de      de    . 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

CARTA DE ACEITE 

 

 

À Coordenação Pedagógica da FATEB – Faculdade de Telêmaco Borba 

 

 

Eu       diretor(a) da Escola       declaro que aceito o(a) acadêmico(a)       do Curso 

de Licenciatura em Pedagogia a realizar seu estágio supervisionado do 4° Período - 

Alfabetização e Letramento: Ed. Infantil (4 e 5 anos) ou Ens. Fundamental (1º, 2º, 3º Anos 

Iniciais). 

 

✓ Visita à escola e diagnóstico: 2 horas 
✓ Observação da realidade na qual irá atuar e leitura do PPP: 8 horas 
✓ Observação, participação e regência: 40 horas. 
Sendo: 
✓ Observação e participação nas atividades da turma: 20 horas. 
✓ Docência com avaliação da aprendizagem: 20 horas (10 horas em Português 

e 10 horas em Matemática) 
 

 

 

 

             ________________________ 

Carimbo da escola Diretor(a) da escola 

 

 

 

 

 

     /PR,   de      de    . 

 

 

 

 

 



 

 

 

 CARTA DE ACEITE 

 

 

À Coordenação Pedagógica da FATEB – Faculdade de Telêmaco Borba 

 

 

Eu       diretor(a) da Escola       declaro que aceito o(a) acadêmico(a)       do Curso 

de Licenciatura em Pedagogia a realizar seu estágio supervisionado do 5° Período - História 

e Ciências Naturais: Ens. Fundamental - Anos Iniciais (1º ao 5º Ano). 

 

O(a) estagiário(a) deverá desenvolver as seguintes atividades: 

✓ Visita a escola e diagnóstico: 2 horas 

✓ Observação da realidade na qual irá atuar e leitura do PPP: 8 horas 

✓ Observação, participação e regência: 40 horas 

Sendo: 

✓ Observação e participação nas atividades da turma: 20 horas 

✓ Docência com avaliação da aprendizagem: 20 horas (10 horas em História e 10 horas 

em Ciências Naturais) 

 

 

 

             ________________________ 

Carimbo da escola Diretor(a) da escola 

 

 

 

 

 

     /PR,   de      de    . 

 

 

 

 



 

 

 

CARTA DE ACEITE 

 

 

À Coordenação Pedagógica da FATEB – Faculdade de Telêmaco Borba 

 

 

Eu       diretor(a) da Escola       declaro que aceito o(a) acadêmico(a)       do Curso 

de Licenciatura em Pedagogia a realizar seu estágio supervisionado do 6° Período - 

Geografia: Ens. Fundamental - Anos Iniciais (1º ao 5º Ano). 

 

O(a) estagiário(a) deverá desenvolver as seguintes atividades: 

✓ Visita a escola e diagnóstico: 2 horas 

✓ Observação da realidade na qual irá atuar e leitura do PPP: 8 horas 

✓ Observação, participação e regência: 40 horas 

Sendo: 

✓ Observação e participação nas atividades da turma: 20 horas 

✓ Docência com avaliação da aprendizagem: 20 horas em Geografia: Ens. 

Fundamental 

 

 

 

             ________________________ 

Carimbo da escola Diretor(a) da escola 

 

 

 

 

 

     /PR,   de      de    . 

 

 

 

 



 

 

 

CARTA DE ACEITE 

 

 

À Coordenação Pedagógica da FATEB – Faculdade de Telêmaco Borba 

 

 

Eu       diretor(a) da Escola       declaro que aceito o(a) acadêmico(a)       do Curso 

de Licenciatura em Pedagogia a realizar seu estágio supervisionado do 7° Período - Gestão 

Democrática: Atribuições do Gestor (Diretor). 

 

O(a) estagiário(a) deverá desenvolver as seguintes atividades: 

✓ Visita a escola e diagnóstico: 2 horas. 

✓ Observação da realidade na qual irá atuar e leitura do PPP: 8 horas. 

✓ Observação e participação: 40 horas. 

 

 

 

 

             ________________________ 

Carimbo da escola Diretor(a) da escola 

 

 

 

 

 

     /PR,   de      de    . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CARTA DE ACEITE 

 

 

À Coordenação Pedagógica da FATEB – Faculdade de Telêmaco Borba 

 

 

Eu       diretor(a) da Escola       declaro que aceito o(a) acadêmico(a)       do Curso 

de Licenciatura em Pedagogia a realizar seu estágio supervisionado do 8° Período - Gestão 

Democrática: Atribuições do Gestor (Diretor). 

 

O(a) estagiário(a) deverá desenvolver as seguintes atividades: 

✓ Visita a escola e diagnóstico: 2 horas. 

✓ Observação da realidade na qual irá atuar e leitura do PPP: 8 horas. 

✓ Observação e participação: 40 horas. 

 

 

 

 

             ________________________ 

Carimbo da escola Diretor(a) da escola 

 

 

 

 

 

     /PR,   de      de    . 

 

 

    

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DO(A) ESTAGIÁRIO(A) 

 

 

 

Senhor(a) Diretor(a):     . 

 

Escola:      . 

 

Apresentamos a Vossa Senhoria o(a) acadêmico(a)     , R.A.:      , do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia, o(a) qual,  de acordo com o diálogo firmado anteriormente, 

realizará Estágio em sua conceituada Instituição. 

 

Antecipadamente agradecemos a parceria na formação deste profissional da educação. 

 

 

 

Cordialmente.  

 

 

 

______________________________________ 

Professor Supervisor de Estágio 

      

 

 

 

      / PR ,    de     de    . 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

 

Convênio Nº     /      

Curso: Pedagogia - EaD 

 

 

O(a) ESTAGIÁRIO(a)     , R.G nº:     , nascido(a) em     , inscrito(a) no 

R.A:     , portador(a) da CTPS n°:     , Série:      /     , Telefone (   )     , 

residente na Rua     , n°:      , bairro     , na cidade de     , UF:  , CEP:      , 

matriculado no Curso de Pedagogia, no 2º Período. 

 

Empresa/ Instituição Concedente:     , situada à Rua     , Telefone: (   )

      , na cidade de     , UF:  , inscrita no CNPJ sob o n°:      , representada 

por     , brasileiro(a), portador(a) do RG n°.:      , inscrito(a)no CPF sob n°:     , 

celebram entre si, de conformidade com a lei n. 11.788/08 e o Decreto n°: 87.497/82, o 

presente termo de compromisso de estágio, segundo as cláusulas abaixo: 

 

CLÁUSULA 1º: O presente termo será vinculado ao convênio nº:     / 

     celebrado entre a CONCEDENTE e a FATEB, da qual o estagiário é aluno. 

CLÁUSULA 2ª: As atividades a serem desenvolvidas durante os estágios são as 

abaixo descritas, sendo as mesmas consideradas compatíveis com a linha de formação 

profissional do seu curso de graduação e com o nível curricular. 

Carga Horária: 40 horas no Campo de Estágio. 

Atividades a serem realizadas no Campo de Estágio: 

✓ Visita à escola e diagnóstico: 4 horas 

✓ Observação da realidade na qual irá atuar e leitura do PPP: 4 horas 

✓ Observação e participação: 32 horas (NÃO fazem regência). 

Parágrafo único – Observada a presente cláusula, as atividades do(a) 

ESTAGIÁRIO(A) poderão ser revistas a qualquer momento, por qualquer das partes, 

mediante termos aditivos. 

 

CLÁUSULA 3ª: Fica compromissado entre as partes que: 



 

 

I – As atividades do estágio a serem cumpridas pelo(a) ESTAGIÁRIO(A), serão 

desenvolvidas  no horário das     às     , nos seguintes dias das semana: segunda-

feira a sexta-feira. 

II – A jornada de atividade do(a) ESTAGIÁRIO(A), deverá compatibilizar-se com 

o seu horário escolar. 

III – Nos períodos de férias escolares, a jornada de estágio será estabelecida de 

comum acordo entre o(a) ESTAGIÁRIO(A) e a CONCEDENTE na figura do professor 

coordenador do estágio. 

CLÁUSULA 4ª: O estágio tratado neste instrumento diz respeito à obrigatoriedade 

curricular constante da grade de disciplinas relacionado ao curso em que o (a) acadêmico 

(a) se encontra matriculado (a) junto à Instituição de Ensino. 

Parágrafo Primeiro: A CONCEDENTE pagará o(a) ESTAGIÁRIO(A), a título de 

bolsa auxílio, no dia n/a de cada mês, a quantia de R$(     ). 

Parágrafo Segundo: O valor da bolsa auxílio poderá variar de acordo com a 

frequência do(a) ESTAGIÁRIO(A). 

CLÁUSULA 5ª: Durante a vigência do presente termo de compromisso o 

(a)ESTAGIÁRIO(A) estará segurado contra acidentes pessoais, através da Apólice 

nº     da     sob a responsabilidade da conveniada, nos termos do art. 9º, IV, da Lei 

11.788/08. 

CLÁUSULA 6ª: Constituem motivo para a rescisão automática presente termo de 

compromisso: 

I – A conclusão, abandono, jubilação ou a mudança de curso ou o trancamento 

da matrícula do(a) ESTAGIÁRIO(A). 

 II – O não cumprimento do convencionado neste termo de compromisso, bem 

como no convênio do qual decorre. 

III – o abandono do estágio. 

CLÁUSULA 7ª: Qualquer alteração no presente só poderá ser efetiva mediante 

termos aditivos. 

CLÁUSULA 8ª: O presente termo de compromisso terá vigência 

de____/____/201__ a ____/____/201__, podendo ser denunciado a qualquer tempo, por 

qualquer das partes envolvidas, unilateralmente, mediante comunicação escrita, com 

antecedência mínima de cinco dias. 

CLÁUSULA 9ª: As partes elegem o Foro da Comarca de Telêmaco Borba/PR, para 

dirimir quaisquer pendências resultantes do presente termo. 



 

 

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente em 3 (três) vias de igual teor, 

na presença de duas testemunhas. Sendo: 1 via da escola, 1 via do acadêmico, 1 via a ser 

entregue no Seminário de Estágio. 

 

      / PR,  de     de    . 

 
 

__________________________             ____________________________ 
FATEB – Faculdade de Telêmaco Borba                Supervisore Profª. Orientadorde Estágio 
Direção Institucional       Prof.      

 

 

 

Carimbo da Escola                                     
 

 

_____________________________       _____________________________ 
Assinatura da Direção da Escola                                             Assinatura do(a) Estagiário(a) 

Testemunhas: Coordenação/Pedagogo da escola e professora regente da 
turma, na qual o estágio será realizado:  
Função na Escola: Coordenação Pedagógica ou Pedagogo(a). 
Nome:       
RG:       
CPF:       
Assinatura: ________________________________________  

 
Função na Escola: Professora regente da turma. 
Nome:       
RG:       
CPF:       
Assinatura: ________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

 

Convênio Nº     /      

Curso: Pedagogia - EaD 

 

 

O(a) ESTAGIÁRIO(a)      , R.G nº:      , nascido(a) em      , inscrito(a) no 

R.A:      , portador(a) da CTPS n°:      , Série:       /     , Telefone (   )     , 

residente na Rua      , n°:      , bairro      , na cidade de      , UF:   , CEP:      , 

matriculado no Curso de Pedagogia, no 3º Período. 

 

Empresa / Instituição Concedente:      , situada à Rua      , Telefone: (   )

       , na cidade de      , UF:   , inscrita no CNPJ sob o n°:      , representada 

por      , brasileiro(a), portador(a) do RG n°.:      , inscrito(a) no CPF sob n°:      , 

celebram entre si, de conformidade com a lei n. 11.788/08 e o Decreto n°: 87.497/82, o 

presente termo de compromisso de estágio, segundo as cláusulas abaixo: 

 

CLÁUSULA 1º: O presente termo será vinculado ao convênio nº:     /       

celebrado entre a CONCEDENTE e a FATEB, da qual o estagiário é aluno. 

CLÁUSULA 2ª: As atividades a serem desenvolvidas durante os estágios são as 

abaixo descritas, sendo as mesmas consideradas compatíveis com a linha de formação 

profissional do seu curso de graduação e com o nível curricular. 

Carga Horária: 50 horas no Campo de Estágio. 

Atividades a serem realizadas no Campo de Estágio: 

✓ Visita à escola e diagnóstico: 2 horas 

✓ Observação da realidade na qual irá atuar e leitura do PPP: 8 horas 

✓ Observação e participação: 40 horas (NÃO fazem regência). 

Parágrafo único – Observada a presente cláusula, as atividades do(a) 

ESTAGIÁRIO(A) poderão ser revistas a qualquer momento, por qualquer das partes, 

mediante termos aditivos. 

 CLÁUSULA 3ª: Fica compromissado entre as partes que: 

I – As atividades do estágio a serem cumpridas pelo(a) ESTAGIÁRIO(A), serão 

desenvolvidas  no horário das       às      , nos seguintes dias das semana: segunda-



 

 

feira a sexta-feira. 

II – A jornada de atividade do(a) ESTAGIÁRIO(A), deverá compatibilizar-se com 

o seu horário escolar. 

III – Nos períodos de férias escolares, a jornada de estágio será estabelecida de 

comum acordo entre o(a) ESTAGIÁRIO(A) e a CONCEDENTE na figura do professor 

coordenador do estágio. 

CLÁUSULA 4ª: O estágio tratado neste instrumento diz respeito à obrigatoriedade 

curricular constante da grade de disciplinas relacionado ao curso em que o (a) acadêmico 

(a) se encontra matriculado (a) junto à Instituição de Ensino. 

Parágrafo Primeiro: A CONCEDENTE pagará o(a) ESTAGIÁRIO(A), a título de 

bolsa auxílio, no dia n/a de cada mês, a quantia de R$(     ). 

Parágrafo Segundo: O valor da bolsa auxílio poderá variar de acordo com a 

frequência do(a) ESTAGIÁRIO(A). 

CLÁUSULA 5ª: Durante a vigência do presente termo de compromisso o (a) 

ESTAGIÁRIO(A) estará segurado contra acidentes pessoais, através da Apólice nº       

da       sob a responsabilidade da conveniada, nos termos do art. 9º, IV, da Lei 11.788/08. 

CLÁUSULA 6ª: Constituem motivo para a rescisão automática presente termo de 

compromisso: 

I – A conclusão, abandono, jubilação ou a mudança de curso ou o trancamento 

da matrícula do(a) ESTAGIÁRIO(A). 

 II – O não cumprimento do convencionado neste termo de compromisso, bem 

como no convênio do qual decorre. 

III – o abandono do estágio. 

CLÁUSULA 7ª: Qualquer alteração no presente só poderá ser efetiva mediante 

termos aditivos. 

 

CLÁUSULA 8ª: O presente termo de compromisso terá vigência de 

____/____/201__ a ____/____/201__, podendo ser denunciado a qualquer tempo, por 

qualquer das partes envolvidas, unilateralmente, mediante comunicação escrita, com 

antecedência mínima de cinco dias. 

CLÁUSULA 9ª: As partes elegem o Foro da Comarca de Telêmaco Borba/PR, para 

dirimir quaisquer pendências resultantes do presente termo. 

 E, por estarem de comum acordo, firmam o presente em 3 (três) vias de igual teor, 

na presença de duas testemunhas. Sendo: 1 via da escola, 1 via do acadêmico, 1 via a ser 



 

 

entregue no Seminário de Estágio. 

 

      / PR,    de      de     . 

 
 

__________________________                       ____________________________ 
FATEB – Faculdade de Telêmaco Borba                          Supervisor e Prof. Orientador de Estágio 
Direção Institucional                                                                   Prof.       

 

 

 

Carimbo da Escola                                     
 

 

_____________________________           _____________________________ 
Assinatura da Direção da Escola                                                          Assinatura do(a) Estagiário(a) 

Testemunhas: Coordenação/Pedagogo da escola e professora regente da 
turma, na qual o estágio será realizado:  
Função na Escola: Coordenação Pedagógica ou Pedagogo(a).  
Nome:       
RG:       
CPF:       
Assinatura: ________________________________________  

 
Função na Escola: Professora regente da turma. 
Nome:       
RG:       
CPF:       
Assinatura: ________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 



 

 

 

Convênio Nº     /      

Curso: Pedagogia - EaD 

 

 

O(a) ESTAGIÁRIO(a)      , R.G nº:      , nascido(a) em      , inscrito(a) no 

R.A:      , portador(a) da CTPS n°:      , Série:       /     , Telefone (   )     , 

residente na Rua      , n°:      , bairro      , na cidade de      , UF:   , CEP:      , 

matriculado no Curso de Pedagogia, no 4º Período. 

 

Empresa / Instituição Concedente:      , situada à Rua      , Telefone: (   )

       , na cidade de      , UF:   , inscrita no CNPJ sob o n°:      , representada 

por      , brasileiro(a), portador(a) do RG n°.:      , inscrito(a) no CPF sob n°:      , 

celebram entre si, de conformidade com a lei n. 11.788/08 e o Decreto n°: 87.497/82, o 

presente termo de compromisso de estágio, segundo as cláusulas abaixo: 

 

CLÁUSULA 1º: O presente termo será vinculado ao convênio nº:     /       

celebrado entre a CONCEDENTE e a FATEB, da qual o estagiário é aluno. 

CLÁUSULA 2ª: As atividades a serem desenvolvidas durante os estágios são as 

abaixo descritas, sendo as mesmas consideradas compatíveis com a linha de formação 

profissional do seu curso de graduação e com o nível curricular. 

Carga Horária: 50 horas no Campo de Estágio. 

Atividades a serem realizadas no Campo de Estágio: 

✓ Visita à escola e diagnóstico: 2 horas 

✓ Observação da realidade na qual irá atuar e leitura do PPP: 8 horas 

✓ Observação, participação e regência: 40 horas . 

Sendo: 

✓ Observação e participação nas atividades da turma: 20 horas. 

✓ Docência com avaliação da aprendizagem: 20 horas (10 horas em 

Português e 10 horas em Matemática) 

Parágrafo único – Observada a presente cláusula, as atividades do(a) 

ESTAGIÁRIO(A) poderão ser revistas a qualquer momento, por qualquer das partes, 

mediante termos aditivos. 

 CLÁUSULA 3ª: Fica compromissado entre as partes que: 



 

 

I – As atividades do estágio a serem cumpridas pelo(a) ESTAGIÁRIO(A), serão 

desenvolvidas  no horário das       às      , nos seguintes dias das semana: segunda-

feira a sexta-feira. 

II – A jornada de atividade do(a) ESTAGIÁRIO(A), deverá compatibilizar-se com 

o seu horário escolar. 

III – Nos períodos de férias escolares, a jornada de estágio será estabelecida de 

comum acordo entre o(a) ESTAGIÁRIO(A) e a CONCEDENTE na figura do professor 

coordenador do estágio. 

CLÁUSULA 4ª: O estágio tratado neste instrumento diz respeito à obrigatoriedade 

curricular constante da grade de disciplinas relacionado ao curso em que o (a) acadêmico 

(a) se encontra matriculado (a) junto à Instituição de Ensino. 

Parágrafo Primeiro: A CONCEDENTE pagará o(a) ESTAGIÁRIO(A), a título de 

bolsa auxílio, no dia n/a de cada mês, a quantia de R$(     ). 

Parágrafo Segundo: O valor da bolsa auxílio poderá variar de acordo com a 

frequência do(a) ESTAGIÁRIO(A). 

CLÁUSULA 5ª: Durante a vigência do presente termo de compromisso o (a) 

ESTAGIÁRIO(A) estará segurado contra acidentes pessoais, através da Apólice nº       

da       sob a responsabilidade da conveniada, nos termos do art. 9º, IV, da Lei 11.788/08. 

CLÁUSULA 6ª: Constituem motivo para a rescisão automática presente termo de 

compromisso: 

I – A conclusão, abandono, jubilação ou a mudança de curso ou o trancamento 

da matrícula do(a) ESTAGIÁRIO(A). 

 II – O não cumprimento do convencionado neste termo de compromisso, bem 

como no convênio do qual decorre. 

III – o abandono do estágio. 

CLÁUSULA 7ª: Qualquer alteração no presente só poderá ser efetiva mediante 

termos aditivos. 

 

CLÁUSULA 8ª: O presente termo de compromisso terá vigência de 

____/____/201__ a ____/____/201__, podendo ser denunciado a qualquer tempo, por 

qualquer das partes envolvidas, unilateralmente, mediante comunicação escrita, com 

antecedência mínima de cinco dias. 

CLÁUSULA 9ª: As partes elegem o Foro da Comarca de Telêmaco Borba/PR, para 

dirimir quaisquer pendências resultantes do presente termo. 



 

 

 E, por estarem de comum acordo, firmam o presente em 3 (três) vias de igual teor, 

na presença de duas testemunhas. Sendo: 1 via da escola, 1 via do acadêmico, 1 via a ser 

entregue no Seminário de Estágio. 

 

      / PR,    de      de     . 

 
 

__________________________                       ____________________________ 
FATEB – Faculdade de Telêmaco Borba                          Supervisor e Prof. Orientador de Estágio 
Direção Institucional                                                                   Prof.       

 

 

 

Carimbo da Escola                                     
 

 

_____________________________           _____________________________ 
Assinatura da Direção da Escola                                                          Assinatura do(a) Estagiário(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

 



 

 

Convênio Nº     /      

Curso: Pedagogia - EaD 

 

 

O(a) ESTAGIÁRIO(a)      , R.G nº:      , nascido(a) em      , inscrito(a) no 

R.A:      , portador(a) da CTPS n°:      , Série:       /     , Telefone (   )     , 

residente na Rua      , n°:      , bairro      , na cidade de      , UF:   , CEP:      , 

matriculado no Curso de Pedagogia, no 5º Período. 

 

Empresa / Instituição Concedente:      , situada à Rua      , Telefone: (   )

       , na cidade de      , UF:   , inscrita no CNPJ sob o n°:      , representada 

por      , brasileiro(a), portador(a) do RG n°.:      , inscrito(a) no CPF sob n°:      , 

celebram entre si, de conformidade com a lei n. 11.788/08 e o Decreto n°: 87.497/82, o 

presente termo de compromisso de estágio, segundo as cláusulas abaixo: 

 

CLÁUSULA 1º: O presente termo será vinculado ao convênio nº:     /       

celebrado entre a CONCEDENTE e a FATEB, da qual o estagiário é aluno. 

 

CLÁUSULA 2ª: As atividades a serem desenvolvidas durante os estágios são as 

abaixo descritas, sendo as mesmas consideradas compatíveis com a linha de formação 

profissional do seu curso de graduação e com o nível curricular. 

Carga Horária: 50 horas no Campo de Estágio. 

Atividades a serem realizadas no Campo de Estágio: 

✓ Visita a escola e diagnóstico: 2 horas 

✓ Observação da realidade na qual irá atuar e leitura do PPP: 8 horas 

✓ Observação, participação e regência: 40 horas 

 

Sendo: 

✓ Observação e participação nas atividades da turma: 20 horas 

✓ Docência com avaliação da aprendizagem: 20 horas (10 horas em História e 

10 horas em Ciências Naturais)  

 

Parágrafo único – Observada a presente cláusula, as atividades do(a) 

ESTAGIÁRIO(A) poderão ser revistas a qualquer momento, por qualquer das partes, 



 

 

mediante termos aditivos. 

 

 CLÁUSULA 3ª: Fica compromissado entre as partes que: 

 

I – As atividades do estágio a serem cumpridas pelo(a) ESTAGIÁRIO(A), serão 

desenvolvidas  no horário das       às      , nos seguintes dias das semana: segunda-

feira a sexta-feira. 

II – A jornada de atividade do(a) ESTAGIÁRIO(A), deverá compatibilizar-se com 

o seu horário escolar. 

III – Nos períodos de férias escolares, a jornada de estágio será estabelecida de 

comum acordo entre o(a) ESTAGIÁRIO(A) e a CONCEDENTE na figura do professor 

coordenador do estágio. 

 

CLÁUSULA 4ª: O estágio tratado neste instrumento diz respeito à obrigatoriedade 

curricular constante da grade de disciplinas relacionado ao curso em que o (a) acadêmico 

(a) se encontra matriculado (a) junto à Instituição de Ensino. 

 

Parágrafo Primeiro: A CONCEDENTE pagará o(a) ESTAGIÁRIO(A), a título de 

bolsa auxílio, no dia n/a de cada mês, a quantia de R$(     ). 

 

Parágrafo Segundo: O valor da bolsa auxílio poderá variar de acordo com a 

frequência do(a) ESTAGIÁRIO(A). 

 

 

 

CLÁUSULA 5ª: Durante a vigência do presente termo de compromisso o (a) 

ESTAGIÁRIO(A) estará segurado contra acidentes pessoais, através da Apólice nº       

da       sob a responsabilidade da conveniada, nos termos do art. 9º, IV, da Lei 11.788/08. 

 

 

CLÁUSULA 6ª: Constituem motivo para a rescisão automática presente termo de 

compromisso: 

 

I – A conclusão, abandono, jubilação ou a mudança de curso ou o trancamento 



 

 

da matrícula do(a) ESTAGIÁRIO(A). 

 II – O não cumprimento do convencionado neste termo de compromisso, bem 

como no convênio do qual decorre. 

III – o abandono do estágio. 

 

CLÁUSULA 7ª: Qualquer alteração no presente só poderá ser efetiva mediante 

termos aditivos. 

 

CLÁUSULA 8ª: O presente termo de compromisso terá vigência de 

____/____/201__ a ____/____/201__, podendo ser denunciado a qualquer tempo, por 

qualquer das partes envolvidas, unilateralmente, mediante comunicação escrita, com 

antecedência mínima de cinco dias. 

 

CLÁUSULA 9ª: As partes elegem o Foro da Comarca de Telêmaco Borba/PR, para 

dirimir quaisquer pendências resultantes do presente termo. 

 

 E, por estarem de comum acordo, firmam o presente em 3 (três) vias de igual teor, 

na presença de duas testemunhas. Sendo: 1 via da escola, 1 via do acadêmico, 1 via a ser 

entregue no Seminário de Estágio. 

 

 

 

 

 

      / PR,    de      de     . 

 
 
 
 

__________________________                       ____________________________ 
FATEB – Faculdade de Telêmaco Borba                          Supervisor e Prof. Orientador de Estágio 
Direção Institucional                                                                   Prof.       

 

 

 

 

 

Carimbo da Escola                                     



 

 

 

 

 

 

 

_____________________________           _____________________________ 
Assinatura da Direção da Escola                                                          Assinatura do(a) Estagiário(a) 

 

 

Testemunhas: Coordenação/Pedagogo da escola e professora regente da 
turma, na qual o estágio será realizado:  
Função na Escola: Coordenação Pedagógica ou Pedagogo(a).  
Nome:       
RG:       
CPF:       
Assinatura: ________________________________________  

 
Função na Escola: Professora regente da turma. 
Nome:       
RG:       
CPF:       
Assinatura: ________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

 



 

 

Convênio Nº     /      

Curso: Pedagogia - EaD 

 

 

O(a) ESTAGIÁRIO(a)      , R.G nº:      , nascido(a) em      , inscrito(a) no 

R.A:      , portador(a) da CTPS n°:      , Série:       /     , Telefone (   )     , 

residente na Rua      , n°:      , bairro      , na cidade de      , UF:   , CEP:      , 

matriculado no Curso de Pedagogia, no 6º Período. 

 

Empresa / Instituição Concedente:      , situada à Rua      , Telefone: (   )

       , na cidade de      , UF:   , inscrita no CNPJ sob o n°:      , representada 

por      , brasileiro(a), portador(a) do RG n°.:      , inscrito(a) no CPF sob n°:      , 

celebram entre si, de conformidade com a lei n. 11.788/08 e o Decreto n°: 87.497/82, o 

presente termo de compromisso de estágio, segundo as cláusulas abaixo: 

 

CLÁUSULA 1º: O presente termo será vinculado ao convênio nº:     /       

celebrado entre a CONCEDENTE e a FATEB, da qual o estagiário é aluno. 

 

CLÁUSULA 2ª: As atividades a serem desenvolvidas durante os estágios são as 

abaixo descritas, sendo as mesmas consideradas compatíveis com a linha de formação 

profissional do seu curso de graduação e com o nível curricular. 

Carga Horária: 50 horas no Campo de Estágio. 

Atividades a serem realizadas no Campo de Estágio: 

✓ Visita a escola e diagnóstico: 2 horas 

✓ Observação da realidade na qual irá atuar e leitura do PPP: 8 horas 

✓ Observação, participação e regência: 40 horas 

 

Sendo: 

✓ Observação e participação nas atividades da turma: 20 horas 

✓ Docência com avaliação da aprendizagem: 20 horas em Geografia: Ens. 

Fundamental 

 

Parágrafo único – Observada a presente cláusula, as atividades do(a) 

ESTAGIÁRIO(A) poderão ser revistas a qualquer momento, por qualquer das partes, 



 

 

mediante termos aditivos. 

 

 CLÁUSULA 3ª: Fica compromissado entre as partes que: 

 

I – As atividades do estágio a serem cumpridas pelo(a) ESTAGIÁRIO(A), serão 

desenvolvidas  no horário das       às      , nos seguintes dias das semana: segunda-

feira a sexta-feira. 

II – A jornada de atividade do(a) ESTAGIÁRIO(A), deverá compatibilizar-se com 

o seu horário escolar. 

III – Nos períodos de férias escolares, a jornada de estágio será estabelecida de 

comum acordo entre o(a) ESTAGIÁRIO(A) e a CONCEDENTE na figura do professor 

coordenador do estágio. 

 

CLÁUSULA 4ª: O estágio tratado neste instrumento diz respeito à obrigatoriedade 

curricular constante da grade de disciplinas relacionado ao curso em que o (a) acadêmico 

(a) se encontra matriculado (a) junto à Instituição de Ensino. 

 

Parágrafo Primeiro: A CONCEDENTE pagará o(a) ESTAGIÁRIO(A), a título de 

bolsa auxílio, no dia n/a de cada mês, a quantia de R$(     ). 

 

Parágrafo Segundo: O valor da bolsa auxílio poderá variar de acordo com a 

frequência do(a) ESTAGIÁRIO(A). 

 

 

 

CLÁUSULA 5ª: Durante a vigência do presente termo de compromisso o (a) 

ESTAGIÁRIO(A) estará segurado contra acidentes pessoais, através da Apólice nº       

da       sob a responsabilidade da conveniada, nos termos do art. 9º, IV, da Lei 11.788/08. 

 

 

CLÁUSULA 6ª: Constituem motivo para a rescisão automática presente termo de 

compromisso: 

 

I – A conclusão, abandono, jubilação ou a mudança de curso ou o trancamento 



 

 

da matrícula do(a) ESTAGIÁRIO(A). 

 II – O não cumprimento do convencionado neste termo de compromisso, bem 

como no convênio do qual decorre. 

III – o abandono do estágio. 

 

CLÁUSULA 7ª: Qualquer alteração no presente só poderá ser efetiva mediante 

termos aditivos. 

 

CLÁUSULA 8ª: O presente termo de compromisso terá vigência de 

____/____/201__ a ____/____/201__, podendo ser denunciado a qualquer tempo, por 

qualquer das partes envolvidas, unilateralmente, mediante comunicação escrita, com 

antecedência mínima de cinco dias. 

 

CLÁUSULA 9ª: As partes elegem o Foro da Comarca de Telêmaco Borba/PR, para 

dirimir quaisquer pendências resultantes do presente termo. 

 

 E, por estarem de comum acordo, firmam o presente em 3 (três) vias de igual teor, 

na presença de duas testemunhas. Sendo: 1 via da escola, 1 via do acadêmico, 1 via a ser 

entregue no Seminário de Estágio. 

 

 

 

 

 

      / PR,    de      de     . 

 
 
 
 

__________________________                       ____________________________ 
FATEB – Faculdade de Telêmaco Borba                          Supervisor e Prof. Orientador de Estágio 
Direção Institucional                                                                   Prof.       

 

 

 

 

 

Carimbo da Escola                                     



 

 

 

 

 

 

 

_____________________________           _____________________________ 
Assinatura da Direção da Escola                                                          Assinatura do(a) Estagiário(a) 

 

 

Testemunhas: Coordenação/Pedagogo da escola e professora regente da 
turma, na qual o estágio será realizado:  
Função na Escola: Coordenação Pedagógica ou Pedagogo(a).  
Nome:       
RG:       
CPF:       
Assinatura: ________________________________________  

 
Função na Escola: Professora regente da turma. 
Nome:       
RG:       
CPF:       
Assinatura: ________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

 

Convênio Nº     /      

Curso: Pedagogia - EaD 



 

 

 

 

O(a) ESTAGIÁRIO(a)      , R.G nº:      , nascido(a) em      , inscrito(a) no 

R.A:      , portador(a) da CTPS n°:      , Série:       /     , Telefone (   )     , 

residente na Rua      , n°:      , bairro      , na cidade de      , UF:   , CEP:      , 

matriculado no Curso de Pedagogia, no 7º Período. 

 

Empresa / Instituição Concedente:      , situada à Rua      , Telefone: (   )

       , na cidade de      , UF:   , inscrita no CNPJ sob o n°:      , representada 

por      , brasileiro(a), portador(a) do RG n°.:      , inscrito(a) no CPF sob n°:      , 

celebram entre si, de conformidade com a lei n. 11.788/08 e o Decreto n°: 87.497/82, o 

presente termo de compromisso de estágio, segundo as cláusulas abaixo: 

 

CLÁUSULA 1º: O presente termo será vinculado ao convênio nº:     /       

celebrado entre a CONCEDENTE e a FATEB, da qual o estagiário é aluno. 

CLÁUSULA 2ª: As atividades a serem desenvolvidas durante os estágios são as 

abaixo descritas, sendo as mesmas consideradas compatíveis com a linha de formação 

profissional do seu curso de graduação e com o nível curricular. 

Carga Horária: 50 horas no Campo de Estágio. 

Atividades a serem realizadas no Campo de Estágio: 

✓ Visita à escola e diagnóstico: 2 horas 

✓ Observação da realidade na qual irá atuar e leitura do PPP: 8 horas 

✓ Observação e participação: 40 horas. 

Parágrafo único – Observada a presente cláusula, as atividades do(a) 

ESTAGIÁRIO(A) poderão ser revistas a qualquer momento, por qualquer das partes, 

mediante termos aditivos. 

 CLÁUSULA 3ª: Fica compromissado entre as partes que: 

I – As atividades do estágio a serem cumpridas pelo(a) ESTAGIÁRIO(A), serão 

desenvolvidas  no horário das       às      , nos seguintes dias das semana: segunda-

feira a sexta-feira. 

II – A jornada de atividade do(a) ESTAGIÁRIO(A), deverá compatibilizar-se com 

o seu horário escolar. 

III – Nos períodos de férias escolares, a jornada de estágio será estabelecida de 

comum acordo entre o(a) ESTAGIÁRIO(A) e a CONCEDENTE na figura do professor 



 

 

coordenador do estágio. 

CLÁUSULA 4ª: O estágio tratado neste instrumento diz respeito à obrigatoriedade 

curricular constante da grade de disciplinas relacionado ao curso em que o (a) acadêmico 

(a) se encontra matriculado (a) junto à Instituição de Ensino. 

Parágrafo Primeiro: A CONCEDENTE pagará o(a) ESTAGIÁRIO(A), a título de 

bolsa auxílio, no dia n/a de cada mês, a quantia de R$(     ). 

Parágrafo Segundo: O valor da bolsa auxílio poderá variar de acordo com a 

frequência do(a) ESTAGIÁRIO(A). 

CLÁUSULA 5ª: Durante a vigência do presente termo de compromisso o (a) 

ESTAGIÁRIO(A) estará segurado contra acidentes pessoais, através da Apólice nº       

da       sob a responsabilidade da conveniada, nos termos do art. 9º, IV, da Lei 11.788/08. 

CLÁUSULA 6ª: Constituem motivo para a rescisão automática presente termo de 

compromisso: 

I – A conclusão, abandono, jubilação ou a mudança de curso ou o trancamento 

da matrícula do(a) ESTAGIÁRIO(A). 

 II – O não cumprimento do convencionado neste termo de compromisso, bem 

como no convênio do qual decorre. 

III – o abandono do estágio. 

CLÁUSULA 7ª: Qualquer alteração no presente só poderá ser efetiva mediante 

termos aditivos. 

 

CLÁUSULA 8ª: O presente termo de compromisso terá vigência de 

____/____/201__ a ____/____/201__, podendo ser denunciado a qualquer tempo, por 

qualquer das partes envolvidas, unilateralmente, mediante comunicação escrita, com 

antecedência mínima de cinco dias. 

CLÁUSULA 9ª: As partes elegem o Foro da Comarca de Telêmaco Borba/PR, para 

dirimir quaisquer pendências resultantes do presente termo. 

 E, por estarem de comum acordo, firmam o presente em 3 (três) vias de igual teor, 

na presença de duas testemunhas. Sendo: 1 via da escola, 1 via do acadêmico, 1 via a ser 

entregue no Seminário de Estágio. 

 

      / PR,    de      de     . 

 
 

__________________________                       ____________________________ 
FATEB – Faculdade de Telêmaco Borba                          Supervisor e Prof. Orientador de Estágio 



 

 

Direção Institucional                                                                   Prof.       

 

 

 

Carimbo da Escola                                     
 

 

_____________________________           _____________________________ 
Assinatura da Direção da Escola                                                          Assinatura do(a) Estagiário(a) 

Testemunhas: Coordenação/Pedagogo da escola e professora regente da 
turma, na qual o estágio será realizado:  
Função na Escola: Coordenação Pedagógica ou Pedagogo(a).  
Nome:       
RG:       
CPF:       
Assinatura: ________________________________________  

 
Função na Escola: Diretor(a) regente. 
Nome:       
RG:       
CPF:       
Assinatura: ________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

 

Convênio Nº     /      

Curso: Pedagogia - EaD 

 



 

 

 

O(a) ESTAGIÁRIO(a)      , R.G nº:      , nascido(a) em      , inscrito(a) no 

R.A:      , portador(a) da CTPS n°:      , Série:       /     , Telefone (   )     , 

residente na Rua      , n°:      , bairro      , na cidade de      , UF:   , CEP:      , 

matriculado no Curso de Pedagogia, no 8º Período. 

 

Empresa / Instituição Concedente:      , situada à Rua      , Telefone: (   )

       , na cidade de      , UF:   , inscrita no CNPJ sob o n°:      , representada 

por      , brasileiro(a), portador(a) do RG n°.:      , inscrito(a) no CPF sob n°:      , 

celebram entre si, de conformidade com a lei n. 11.788/08 e o Decreto n°: 87.497/82, o 

presente termo de compromisso de estágio, segundo as cláusulas abaixo: 

 

CLÁUSULA 1º: O presente termo será vinculado ao convênio nº:     /       

celebrado entre a CONCEDENTE e a FATEB, da qual o estagiário é aluno. 

CLÁUSULA 2ª: As atividades a serem desenvolvidas durante os estágios são as 

abaixo descritas, sendo as mesmas consideradas compatíveis com a linha de formação 

profissional do seu curso de graduação e com o nível curricular. 

Carga Horária: 50 horas no Campo de Estágio. 

Atividades a serem realizadas no Campo de Estágio: 

✓ Visita à escola e diagnóstico: 2 horas 

✓ Observação da realidade na qual irá atuar e leitura do PPP: 8 horas 

✓ Observação e participação: 40 horas. 

Parágrafo único – Observada a presente cláusula, as atividades do(a) 

ESTAGIÁRIO(A) poderão ser revistas a qualquer momento, por qualquer das partes, 

mediante termos aditivos. 

 CLÁUSULA 3ª: Fica compromissado entre as partes que: 

I – As atividades do estágio a serem cumpridas pelo(a) ESTAGIÁRIO(A), serão 

desenvolvidas  no horário das       às      , nos seguintes dias das semana: segunda-

feira a sexta-feira. 

II – A jornada de atividade do(a) ESTAGIÁRIO(A), deverá compatibilizar-se com 

o seu horário escolar. 

III – Nos períodos de férias escolares, a jornada de estágio será estabelecida de 

comum acordo entre o(a) ESTAGIÁRIO(A) e a CONCEDENTE na figura do professor 

coordenador do estágio. 



 

 

CLÁUSULA 4ª: O estágio tratado neste instrumento diz respeito à obrigatoriedade 

curricular constante da grade de disciplinas relacionado ao curso em que o (a) acadêmico 

(a) se encontra matriculado (a) junto à Instituição de Ensino. 

Parágrafo Primeiro: A CONCEDENTE pagará o(a) ESTAGIÁRIO(A), a título de 

bolsa auxílio, no dia n/a de cada mês, a quantia de R$(     ). 

Parágrafo Segundo: O valor da bolsa auxílio poderá variar de acordo com a 

frequência do(a) ESTAGIÁRIO(A). 

CLÁUSULA 5ª: Durante a vigência do presente termo de compromisso o (a) 

ESTAGIÁRIO(A) estará segurado contra acidentes pessoais, através da Apólice nº       

da      sob a responsabilidade da conveniada, nos termos do art. 9º, IV, da Lei 11.788/08. 

CLÁUSULA 6ª: Constituem motivo para a rescisão automática presente termo de 

compromisso: 

I – A conclusão, abandono, jubilação ou a mudança de curso ou o trancamento 

da matrícula do(a) ESTAGIÁRIO(A). 

 II – O não cumprimento do convencionado neste termo de compromisso, bem 

como no convênio do qual decorre. 

III – o abandono do estágio. 

CLÁUSULA 7ª: Qualquer alteração no presente só poderá ser efetiva mediante 

termos aditivos. 

 

CLÁUSULA 8ª: O presente termo de compromisso terá vigência de 

____/____/201__ a ____/____/201__, podendo ser denunciado a qualquer tempo, por 

qualquer das partes envolvidas, unilateralmente, mediante comunicação escrita, com 

antecedência mínima de cinco dias. 

CLÁUSULA 9ª: As partes elegem o Foro da Comarca de Telêmaco Borba/PR, para 

dirimir quaisquer pendências resultantes do presente termo. 

 E, por estarem de comum acordo, firmam o presente em 3 (três) vias de igual teor, 

na presença de duas testemunhas. Sendo: 1 via da escola, 1 via do acadêmico, 1 via a ser 

entregue no Seminário de Estágio. 

 

      / PR,    de      de     . 

 
 

__________________________                       ____________________________ 
FATEB – Faculdade de Telêmaco Borba                          Supervisor e Prof. Orientador de Estágio 
Direção Institucional                                                                   Prof.       



 

 

 

 

 

Carimbo da Escola                                     
 

 

_____________________________           _____________________________ 
Assinatura da Direção da Escola                                                          Assinatura do(a) Estagiário(a) 

Testemunhas: Coordenação/Pedagogo da escola e professora regente da 
turma, na qual o estágio será realizado:  
Função na Escola: Coordenação Pedagógica ou Pedagogo(a).  
Nome:       
RG:       
CPF:       
Assinatura: ________________________________________  

 
Função na Escola: Diretor(a) regente. 
Nome:       
RG:       
CPF:       
Assinatura: ________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


