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CARO LICENCIANDO 

Você está iniciando uma fase dentro 
do seu curso onde você 
terá oportunidade de 
trabalhar em seu campo 
de atuação profissional. 
Diante disso, o 
Departamento de 
Educação, através da 
Coordenação de Estágio 
das Licenciaturas da 
UEFS, oferece este 

instrumento de orientação, visando 
auxiliá-lo no seu desempenho. As 
orientações aqui apresentadas estão 
em consonância com a Lei 9394/96 de 
Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, com o Regimento de Estágios 
Curriculares Obrigatórios dos Cursos 
de Licenciatura da UEFS (Resolução 
CONSEPE 149/2009) e ainda com as 
Diretrizes Curriculares Nacionais, 
exigido pela Lei 11.788/2008 para a 
formação de professores.  

De uma forma geral, o Estágio pode 
ser entendido, como o tempo de 
aprendizagem que, através de um 
período de permanência, alguém se 
demora em algum lugar ou ofício para 
aprender a prática do mesmo e, 
posteriormente, exercer uma profissão. 
Nesse sentido, o estágio supõe uma 
relação pedagógica existente entre 
alguém que já é profissional 
reconhecido em um ambiente 
institucional de trabalho, e um aluno 

estagiário. Por isso é que este momento 
se chama Estágio Supervisionado.  

No que diz respeito à formação 
docente, as resoluções CNE no 01/2002 
e no 02/2002 estabelecem a formação 
pedagógica para os cursos de 
licenciatura e colocam em destaque a 
prática de ensino das disciplinas que 
sejam profissionalizantes em forma de 
Estágio Curricular Supervisionado, 
denominado Estágio Obrigatório, 
devendo desenvolver-se em situações 
reais de ensino nas instituições campo 
de estágio (escolas de Educação Básica 
e/ou outros espaços educativos) onde 
os licenciandos deverão desenvolver os 
conhecimentos adquiridos e vivenciar o 
ato docente em todos os seus aspectos. 

A articulação teoria/prática é uma 
preocupação 

constante, quando 
se pensa em tornar o 
ensino mais efetivo, 
daí ser o Estágio 
uma tarefa 
imprescindível para 
obtenção do grau de 
licenciatura. A 

escola é aqui entendida como mais um 
espaço formativo onde, através da 
observação da dinâmica do espaço 
educativo, da regência compartilhada e 
da regência de classe nas condições 
normais de ensino da comunidade, o 
aluno tem a oportunidade de observar, 
diagnosticar, co-participar, executar, 
refletir e avaliar o trabalho pedagógico.  



 

Lembre-se sempre: a formação 
acadêmica é apenas um momento da 

formação docente, 
portanto, ao 
terminar o estágio 
não se considere 

"pronto". 
Mantenha-se 

sempre atualizado e consciente de que 
a Educação é um processo criativo e 
permanente.  

 
A seguir, seguem algumas 

considerações básicas para execução 
do Estágio Obrigatório. 

 
1. QUEM É O ESTAGIÁRIO? 
O estagiário é a/o acadêmica/o do 

curso de Licenciatura matriculado no 
componente curricular 
Estágio Obrigatório e 
vivenciará experiências 
teórico/práticas em 
atividades inerentes ao 
exercício profissional, sob 
a supervisão e orientação 

direta do professor orientador, visando 
o processo de aprendizagem para 
complementação da sua formação com 
a oportunidade de trazer para o âmbito 
da universidade a problemática 
educacional de hoje, para ser refletida, 
analisada e transformada. 

 
2. EM QUE CONSISTE O ESTÁGIO 

OBRIGATÓRIO? 
Constitui-se em pré-requisito para 

obtenção de grau de licenciado, sendo 
obrigatório em todos os cursos de 

licenciatura de acordo com a 
Resolução CNE CP01 e CNE CP02. 

Compreende um 
conjunto de 
processos veiculados 
no contexto escolar, 
durante um semestre 
letivo, que 

possibilitam ao estagiário dialogar com 
o contexto escolar em seus amplos 
aspectos (organização escolar, saberes 
docentes e discentes, dentre outros).  

 
3. QUAIS OS OBJETIVOS DO 

ESTÁGIO? 

 Proporcionar, ao licenciando, 
experiências docentes, 
vivenciadas nas 
dimensões da vida 
escolar; 

 Desenvolver 
conhecimentos, 
habilidades e 
competências pertinentes ao 
desempenho de sua profissão, tais 
como refletir, problematizar, investigar, 
planejar, comunicar, intervir, avaliar; 

 Desenvolver uma postura crítica 
e investigativa no estagiário, 
oportunizando-o a avaliar e 
redimensionar sua atuação 
docente durante todo o 
processo;  

 Desenvolver uma 
metodologia comprometida 
com problemáticas do 
campo de estágio, e com os 
fundamentos teóricos e metodológicos 



 

apreendidos em sua formação 
acadêmica; 

 Primar, no campo de estágio, pelo 
desenvolvimento de uma atitude 
profissional e ética; 

 Promover o processo de 
integração escola-universidade, 
possibilitando o intercâmbio de 
conhecimentos e experiências. 

 
4. QUAIS SÃO AS FASES DO 

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO? 
 

4.1 Observação no/do Ambiente 
Escolar  

Mínimo de 10 horas, sendo 
recomendado que 05 observações 
sejam feitas na turma onde o aluno for 
estagiar. Nesta fase o licenciando 
conhecerá a unidade de estágio em sua 

estrutura e 
funcionamento
, e entrará em 
contato com a 
turma onde irá 
atuar. 

Ao chegar à 
Instituição 

onde será      realizado o estágio, 
apresente-se ao diretor ou 
coordenador pedagógico e ao professor 
da classe onde irá estagiar, entregando-
lhe o ofício de apresentação. 

No decorrer da observação, você 
deverá: 

 Conhecer como é administrada a 
Instituição, funcionamento da 
coordenação pedagógica, a secretaria, 
a coordenação de sua área, etc. Isto o 
ajudará a se familiarizar com os 
mecanismos de funcionamento do 
estabelecimento: estrutura 
organizacional e funcional, aspectos 
pedagógicos etc;  

 Levantar informações referentes 
ao Projeto Político 
Pedagógico da escola, 
andamento das 
atividades diárias em 
cada uma das suas 
áreas, projetos em 
execução; 

 Informar-se 
acerca do trabalho desenvolvido pelo 
coordenador pedagógico referente ao 
sistema de avaliação da escola, os tipos 
de acompanhamentos desenvolvidos 
para atender a clientela, principalmente 
aos alunos carentes, alunos com 
dificuldades de aprendizagem e outros; 

 Discutir sobre as características 
e problemas peculiares à turma; 
interesses, dificuldades, relação idade-
série, etc.; 

 Informar-se sobre o trabalho que 
está sendo desenvolvido em sala de 
aula, atentando para os aspectos 
didáticos, pedagógicos e 
metodológicos, a relação professor-
aluno, o conteúdo trabalhado; 

 



 

 Anotar as atividades 
desenvolvidas pelo 

professor 
credenciado, 

coletando material 
que for distribuído, 
copiando o que for 
desenvolvido no 
quadro, registrando 
algumas interações 
verbais entre o 
professor e os 

alunos; 

 Registrar, conscientemente, as 
observações realizadas e fazer um 
comentário crítico sobre o observado 
para incluir no Diário Reflexivo; 

 Elaborar relatórios e/ou diários 
reflexivos, periodicamente, sobre o que 
foi observado e discuti-lo com o 
professor orientador e com os colegas; 

 Ler e discutir com o professor 
orientador de estágio e com os colegas, 
os registros de observação e as 
reflexões realizadas. 
 

Lembre-se: leve sempre consigo caneta 
e um caderno para 
registrar todas as 
observações e não 
esqueça a ficha de 
controle de estágio para 
que o professor assine 

confirmando a sua presença.  

 
 
 

4.2. Regência compartilhada 

É a fase imediatamente posterior à 
observação, e onde já se 
inicia um contato mais 
próximo com a turma. 
De acordo com a 
determinação do 
professor credenciado, 
você deverá 

responsabilizar-se durante um mínimo 
de 05 horas/aula consecutivas por uma 
das atividades da aula, planejando-a e 
executando-a.  

Eis algumas orientações para esta fase 
do estágio: 

 Observar e participar das aulas 
planejadas e coordenadas pelo 
professor credenciado; 

 Planejar atividades para, no 
mínimo, 05 horas aulas, para serem 
desenvolvidas com a turma na presença 
do professor credenciado;  

 Solicitar do professor 
credenciado as impressões e 
aconselhamentos sobre cada atividade 
executada, registrando-os nos seus 
registros de regência compartilhada. 

 Registrar também a própria auto-
crítica no Diário 
Reflexivo.   

 

 

 

 

 



 

4.3. Regência de classe.  

É a fase em que você será responsável 
pelas 

atividades de 
planejamento, 

direção e 
avaliação da 
classe onde vai 

estagiar. 
Muito embora 
o estagiário 

assuma as atividades da classe, é 
imprescindível a presença do professor 
regente em sala de aula.  

Durante essa fase do estágio, você 
deverá 

  Inteirar-se junto ao professor 
titular, sobre o assunto 
a ser ministrado na 
unidade e estudar 
previamente o conteúdo 
e as possíveis formas de 
intervenção pedagógica.  

 Elaborar o projeto de ensino (e 
planos das primeiras aulas) de acordo 
com a realidade e a necessidade da 
escola-campo em consonância com o 
projeto pedagógico da escola, 
submetendo-os à apreciação, tanto do 
professor regente, quanto do professor 
orientador de estágio, no prazo mínimo 
de 48 horas antes do início desta etapa; 

 Providenciar o material de apoio 
necessário para a aula 
que será ministrada, 
elaborar atividades 

didático-pedagógicas 

de acordo com o nível de 
desenvolvimento dos alunos;   

 Atender individualmente, os 
alunos que apresentarem 
dificuldades na 
aprendizagem; 

 Apresentar, ao 
professor orientador, 
diários reflexivos 

(relatórios) sobre todas as atividades 
desenvolvidas durante o período que 
ministrar aulas, para avaliação e 
aprimoramento das aulas que serão 
ministradas posteriormente; 

 Participar efetivamente dos dias 
de Atividade 
Complementar 
(AC), bem 
como de 
eventos 
realizados na 
escola como 
reuniões pedagógicas, seminários, 
debates, avaliação da escola e outros; 

 Fornecer, diariamente, ao professor 
credenciado cópia dos planos de aulas 
e de todo o material de apoio que 
venha a ser distribuído aos alunos; 

 Solicitar ao professor credenciado 
um comentário crítico após cada aula. 

 Registrar o que aconteceu em cada 
aula (o que foi planejado x o que foi 

executado); 
analisar, apreciar, 
refletir, fazer a 
auto-crítica, ao 
final de cada aula 



 

ministrada, e  registrar no Diário 
Reflexivo. 

 Ao final do estágio, no prazo de 
oito dias o estagiário deverá entregar 
ao professor orientador um relatório de 
todas as atividades desenvolvidas 
durante o período de estágio 
supervisionado.  

 
5. QUAIS OS DOCUMENTOS 

NECESSÁRIOS PARA A 
INSERÇÃO NAS ESCOLAS?  

 
Fase de observação 
 Termo de compromisso com a 

escola; 
 Registro de 

comparecimento;  
 Ofício ao diretor 

da escola; 
 Formulário de 

autorização para 
a observação das 
aulas; 

 Documento de esclarecimento para 
o professor credenciado que 
participar do período de 
observação; 

 Ofício para o professor 
credenciado; 

 Roteiro de observação. 

Fase de Regência Compartilhada 
 Termo de compromisso com a 

escola; 
 Proposta de trabalho para a co-

participação. 

Fase da Regência de Classe 

 Termo de compromisso com a 
escola; 

 Proposta/ Projeto de Ensino; 
 Planos de aula; 
 Carta de agradecimento para o 

professor credenciado e para 
escola. 

 
 

6. QUAIS OS DEVERES DO 
ESTAGIÁRIO? 

 Comparecer em 
100% às atividades; 

 Não faltar 
durante o estágio, 
porém caso seja 

imprescindível, 
comunicar com 

bastante 
antecedência tanto para o professor 
credenciado, quanto para o professor 
supervisor;  

 Participar das reuniões de 
coordenação de área e de outros 
eventos que existirem na escola 
durante o período de regência 
compartilhada e regência de classe;  

 Inteirar-se do 
planejamento da 
escola e do projeto 
pedagógico; 

 Manter contato 
com o professor-regente para conhecer 
a proposta de ensino, o(s) livro(s) 
didático(s) utilizado(s), o conceito que 
o professor tem dos alunos, o tipo de 
planejamento adotado; 



 

 Observar as normas e 
regulamentos da Instituição na qual 
está estagiando; 

 Ser assíduo e pontual às aulas, 
comparecendo às 
atividades 
programadas na escola 
campo nos horários 
estabelecidos 
(chegando, no mínimo, 
15 minutos antes do 
início das aulas) e 
caso não possa comparecer, comunicar 
sempre com a devida antecedência; 

 Comparecer a todas as atividades 
do estágio com crachá de 
identificação; 

 Observar os princípios éticos que 
regem a profissão de professor; 

 Elaborar um relatório bimestral 
das atividades e entregar em data pré-
determinada pelo professor orientador; 

 Desempenhar outras atividades 
que lhe sejam atribuídas, em 
consonância com os objetivos do curso. 

 Manter atualizados os registros de 
comparecimento e os relatos de 
observação, regência compartilhada e 
regência de classe após cada atividade; 

 Dialogar com o professor 
credenciado sobre a 
metodologia (dinâmica do 
estágio) que se propõe a 
desenvolver; 

 Levar para a sala de 
aula a proposta de 

trabalho e os planos de aula; 

 Dialogar com o professor 
credenciado e o professor orientador 
sobre o seu desempenho e da turma; 

 Comunicar ao professor 
credenciado e professor orientador 
qualquer ocorrência que possa 
interferir no bom andamento do 
estágio; 

 Discutir e refletir com o professor 
orientador os momentos de sucessos e 
insucessos no estágio propriamente 
dito; 

 Solicitar ao professor credenciado 
um telefone para 
contato e/ ou endereço 
eletrônico, e também 

deixe 
com 

ele seus telefones 
para que, no caso de 

qualquer 
eventualidade, um 
possa entrar em 

contato com o outro;  

 Entregar ao professor credenciado 
todas as 
avaliações 
realizadas, todas 
as notas dos 
alunos bem como a 
caderneta 
atualizada num 
prazo máximo de 
24 horas após 
encerrar as atividades avaliativas finais.  



 

 Apresentar, ao término do 
estágio, o relatório final detalhado 
sobre as atividades desenvolvidas 
durante todo o estágio  
 

7. QUAL O PAPEL DO PROFESSOR 
ORIENTADOR DE ESTÁGIO? 

 Buscar, junto à direção da escola 
e ao coordenador pedagógico, 

informações acerca do 
projeto pedagógico e 
horário da disciplina;  

 Orientar e 
acompanhar o 
estagiário durante o 
desenvolvimento do 
Estágio;  

 Acompanhar o estagiário no 
campo de estágio (mínimo de duas 
visitas); 

 Avaliar o estágio do licenciando; 

 Interagir com o professor 
supervisor, visando obter informações 
referentes às atividades dos alunos, e 
às atividades necessárias referentes 
ao desenvolvimento do Estágio 
Curricular Obrigatório.  

 
8. QUAL O PAPEL DO PROFESSOR 

SUPERVISOR DE ESTÁGIO?  

 Planejar, com o estagiário, 
atividades no período de regência 
compartilhada, atribuindo-lhes tarefas; 

 Acompanhar as atividades 
pedagógicas dos estagiários, 
objetivando discutir, orientar, 

operacionalizar e 
avaliar o trabalho 
desenvolvido pelo 
mesmo; 

 Assinar o 
registro de 
comparecimento 
após cada atividade desenvolvida; 

 Enviar ao professor orientador, 
avaliação do estagiário ao final do 
período de estágio, 
 
9. QUAIS SÃO AS NORMAS QUE 

REGEM O DEENVOLVIMENTO 
DOS ESTÁGIOS NAS 
LICENCIATURAS DA UEFS?  

 A nova Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação - Lei 9394/96 delibera no 
art. 82 que os sistemas de ensino 
estabelecerão as normas para 

realização dos 
estágios dos 

alunos 
regularmente 

matriculados no 
ensino médio ou 
superior em sua 
jurisdição. Para 

operacionalizar o que determinam os 
dispositivos legais, a área de Prática 
de Ensino organizou normas internas 
(Resolução CONSEPE 149/2009), 
adequando-as às novas exigências da 
LDB, que disciplinam a orientação e o 
desenvolvimento do estágio em todos 
os cursos de licenciaturas na UEFS: 



 

 O estágio será realizado em 
situações reais 
de ensino, em 
Unidades de 
Ensino de 

Educação 
Infantil, 

Fundamental e 
Médio da rede 
pública na 

forma de convênio entre essas 
instituições e a UEFS. 

 A utilização da rede particular 
de ensino e de outras instituições far-
se-á quando houver possibilidade de 
entendimento entre as partes para 

realização das 
práticas 

pedagógicas. 

 O campo 
de estágio é 
constituído por 

escolas 
localizadas na 
cidade de Feira 

de Santana. 

 Deverá haver compatibilidade de 
horário entre as atividades de estágio 
e as demais disciplinas cursadas no 
semestre. 

 O estágio deverá ser individual, 
exceto em situações especiais 
definidas e aprovadas pela 
Coordenação de Estágio das 
Licenciaturas da UEFS. 

 O regime de exercícios 
domiciliares para gestantes não será 

concedido nesta 
disciplina (Lei 
6202/75, com 
atividades práticas 
ou que exijam 
Estágio 
Supervisionado). 

 Os professores credenciados 
deverão ser envolvidos nas propostas 
de acompanhamento de estágio, 
apresentando parecer crítico. 

 Poderá ser creditado à disciplina 
Estágio Obrigatório a participação do 
aluno durante dois semestres, em 
projetos de Pesquisa ou/e de 

Extensão da 
UEFS que o 
envolva em 
atividade de 
sala de aula, 
sendo válido 
para tal fim, 

o 
acompanhamento e avaliação do 
professor coordenador do Projeto, o 
qual deverá emitir parecer 
encaminhado à Coordenação de 
Estágio das Licenciaturas da UEFS. 

 O curso que possui a matéria 
Estágio Supervisionado desdobrado 
em, no mínimo 02 estágios, poderá 
efetuar uma dessas experiências em 
forma de mini-curso com uma carga 
horária mínima de 20 horas de efetiva 
regência. 

 De acordo com o Artigo 16 da 
Resolução CONSEPE 139/2010, os 
discentes que estiverem em atividade 



 

docente, em efetiva regência de 
classe, com no 
mínimo dois anos 
ininterruptos no 
Ensino Fundamental 
–3º ou 4º ciclo – ou 
com, no mínimo, 
dois anos 
ininterruptos no 
Ensino Médio; 

poderão ter carga horária dos 
componentes de Estágio Obrigatório 
reduzida, após parecer da 
Coordenação Geral de Estágio, 
homologado pelo Colegiado do Curso. 

 As turmas da disciplina Estágio 
Obrigatório não deverão ultrapassar o 
número de 15 alunos.  

 
10.  AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 
A avaliação de orientação para o 

estágio e dos estágios é de 
responsabili
dade do 

professor 
orientador, 

porém 
alguns 

parâmetros 
são previstas no  Regimento de Estágios 
Curriculares Obrigatórios dos Cursos 
de Licenciatura da UEFS, cujo texto 
afirma que para obter aprovação na 
disciplina Estágio Supervisionado, o 
estudante deverá: 

 Ter 100% de freqüência nas horas 
referentes à atividade de campo. Em 
caso de faltas justificadas, o 

licenciando deverá oportunizar a 
reposição da(s) aula(s) em tempo hábil. 

 Apresentar na data determinada, 
em conformidade com o inciso IV do 
artigo 7º da Lei 11.788/2008, os 
documentos s comprobatórios de 
cumprimento da 
carga horária 
total exigida na 
matriz curricular 
e em consonância 
com o parágrafo 
1º do artigo 2º da 
Lei 11.788/2008; e 
o relatório final de estágio (artigos, 
memorial ou outros documentos do 
gênero) como instrumentos para 
realimentar todo o trabalho prático. Os 
mesmos deverão ser analisados e 
devolvidos imediatamente aos alunos 
pelo professor. 

 Os parâmetros de avaliação 
também podem levar em conta alguns 
aspectos a serem observados na escola 
campo: 

•Assiduidade; 

•Pontualidade; 

•Interesse no planejamento das aulas; 

•Capacidade em obter a participação 
do aluno; 

•Segurança e clareza na exposição 
do conteúdo; 

• Controle da disciplina; 

•Habilidade de incentivar a turma; 

•Uso adequado da linguagem escrita 
e oral; 



 

•Uso adequado do material 
didático-pedagógico; 

•Aproveitamento do tempo 
disponível; 

•Coerência do planejamento com a 
regência e o nível da sala; 

•Relacionamento estagiário/aluno. 

O aluno poderá ser suspenso do 
estágio, caracterizando sua 
reprovação na disciplina:  

 se tiver mais de 25% de faltas nas 
aulas já ministradas no 
componente 
curricular;  
 se não 
freqüentar as 
etapas de 
observação, 
regência 
compartilhada e 
regência de 
classe; 
 se não planejar as atividades; 
 na falta de domínio do conteúdo. 

 
11. RECOMENDAÇÕES FINAIS  

Nunca se esqueça: o ambiente de 
trabalho necessita 
de atitudes, 
comportamentos e 
traje condizentes 
com a função.  

Assim como não 
podemos entrar 
em órgãos 
públicos 
utilizando 

determinadas roupas, é importante que 
os estagiários, ao se inserirem no 
ambiente escolar, também dediquem 
uma atenção especial às suas 
vestimentas, seus modos de se dirigir ao 
outro, sua linguagem, principalmente 
por estarem lidando com crianças e 
adolescentes. Diante disso, seguem 
algumas orientações: 

 Evite o uso de minissaias, blusas 
muito curtas que 
evidenciem o umbigo; 
roupas muito justas que 
modelem o corpo; roupas 
decotadas ou 
transparentes; camisetas 
regatas e bermudas (com 
exceção dos estagiários de 
Educação Física); chinelos de dedos; 
bonés. Não esqueça: o que precisa 
aparecer é o seu trabalho, não a sua 
pessoa. 

 Tenha cuidado ao falar: fale 
baixo nos lugares de trabalho, use 
vocabulário adequado, evitando o uso 
palavrões e/ ou gírias; 

 Evite o uso de telefones celulares 
e/ou fones de ouvido em sala de aula; 

 Evite conflitos com 
alunos/alunas; 

  Use de 
cortesia para 
com todos os 
funcionários e 
funcionárias da 
escola. 



 

 Nunca perca de vista sua 
condição de estagiário: como alguém 
que está ali para aprender; 

 Suas sugestões e contribuições 
podem e devem ser 
oferecidas, porém 
com tato e sem 
insistência, de 
preferência quando 
solicitadas; 

 

 Seja gentil, solícito, sem ser 
subserviente. Seja prestativo sem ser 
servil. Seja autêntico sem ser arrogante. 
 
Lembre-se: fazer um bom estágio é 
abrir portas para a carreira profissional. 
 

 

Por fim, esperamos que essas 
orientações tenham sido úteis para essa 
nova jornada que o/a espera.  

 
 

 
 

 BOA SORTE!!! 
 

 
 
 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO DAS 
LICENCIATURAS DA UEFS. 

 
 
 


