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1 - O ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

O Estágio Curricular Supervisionado atenderá ao disposto na Lei 11. 788, de 

25 de setembro de 2008 e no Regulamento dos Cursos de Graduação do IF Goiano, 

sendo uma atividade acadêmica de aprendizagem profissional desenvolvida pela 

participação do graduando em situações reais de vida e de trabalho.  

As atividades do Estágio Curricular Supervisionado poderão ser realizadas 

tanto no IF Goiano como em outras instituições públicas de educação básica do 

Município de Morrinhos, sob a orientação de um professor efetivo do IF Goiano - 

Campus Morrinhos.   

O Estágio proporciona ao graduando a vivência de situações concretas e 

diversificadas em área de seu interesse profissional e promove articulação do 

conhecimento em seus aspectos teórico-práticos e favorece o desenvolvimento da 

reflexão sobre o exercício profissional e seu papel social.  

A carga horária do estágio curricular supervisionado do curso de Licenciatura 

em Química será de 400h, é obrigatório e integra a carga horária total do curso. O 

estágio curricular supervisionado deverá ser realizado preferencialmente durante a 

formação inicial, no curso de licenciatura, sendo iniciado a partir do quinto período 

letivo do curso. 

O estágio será cumprido na forma das disciplinas de: 

a) Estágio Curricular Supervisionado I, com carga horária total de 80 horas, sendo 

18,3h a serem cumpridas como disciplina, sendo o restante da carga horária 

desenvolvida na escola-campo e em atividades extraclasse, conforme orientações 

presentes neste documento. 

b) Estágio Curricular Supervisionado II, com carga horária total de 80 horas, sendo 

18,3h a serem cumpridas como disciplina, sendo o restante da carga horária 

desenvolvida na escola-campo e em atividades extraclasse, conforme orientações 

presentes neste documento. 

c) Estágio Curricular Supervisionado III, com carga horária total de 120 horas, sendo 

18,3h a serem cumpridas como disciplina, sendo o restante da carga horária 

desenvolvida na escola-campo e em atividades extraclasse, conforme orientações 

presentes neste documento. 

d) Estágio Curricular Supervisionado IV, com carga horária total de 120 horas, 

sendo 18,3h a serem cumpridas como disciplina, sendo o restante da carga horária 
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desenvolvida na escola-campo e em atividades extraclasse, conforme orientações 

presentes neste documento. 

 Durante o desenvolvimento do estágio estarão envolvidos nos 

procedimentos as seguintes figuras: o coordenador (comissão) do estágio, o 

professor orientador (pertencente ao quadro docente do curso de Licenciatura em 

Química, com disponibilidade e interesse em orientar), o professor supervisor 

(regente das turmas onde o estágio será desenvolvido), professor da disciplina de 

estágio e o estagiário. A seguir estão descritas as atividades pertinentes a cada uma 

dessas figuras. 

 

1.1 - Das atribuições da Coordenação ou Comissão de Estágio 

Supervisionado:  

I - Intermediar a celebração de convênios com escolas onde serão realizados os 

estágios em parceria com a Diretoria de Extensão do campus;  

II – Comunicar o Colegiado das ações executadas no âmbito do Estágio no 

semestre letivo e as propostas referentes ao semestre letivo subsequente.  

III – Estabelecer prazos para entrega de documentação e elaborar um cronograma 

anual a ser apresentado ao colegiado para aprovação conforme o calendário 

acadêmico e escolar.  

IV - Elaborar fichas de avaliação de estágio, considerando os aspectos quantitativos 

e qualitativos da avaliação.  

V – Entrega de documentação necessária à gerência de Estágio da Instituição para 

fins de seguro pessoal e emissão de certificados.  

VI – Organizar em conjunto com a equipe de estágio, os seminários de socialização 

para apresentação de banners (estágio I e II) ou sessões de comunicação oral 

(estágio III e IV) e defesa do estágio curricular supervisionado em sua etapa final 

(IV). 

 

1.2 - Das atribuições dos supervisores de estágio: 

I- O professor supervisor de estágio deve ter preferencialmente formação em 

Química ou Ciências, ser efetivo ou possuir registro de trabalho na escola na qual 

se estabeleceu o convênio de estágio.  

II – Cumprir com os termos firmados pelo convênio de estágio.  



Instituto Federal Goiano  

Campus Morrinhos  

BR-153 - Km,633  

Zona Rural – tel.3413-7900  

75650-000-Morrinhos-GO  

III - Dialogar, analisar, realizar e planejar as atividades propostas no estágio em 

parceria com o orientador de Estágio e Estagiário.  

IV - Estar ciente e de acordo com as atividades que o aluno/estagiário pretende 

desenvolver na sua escola/classes a que se propõem as atividades de estágio.  

V - Apresentar sugestões de atividades em parceria com o orientador de Estágio ou 

de temas que possam contribuir com o desenvolvimento do estagiário  

VI - Preencher as fichas de avaliação, assinar e entregar ao Estagiário. 

 

1.3 – São atribuições e responsabilidades do Orientador de Estágio 

I - Analisar, propor mudanças e avaliar os Planos de Estágio Supervisionado.  

II - Viabilizar o desenvolvimento e o acompanhamento satisfatório do Estágio 

Supervisionado.  

III – Marcar reuniões periódicas para o acompanhamento do estágio e discussão de 

referenciais teóricos.  

IV- Aplicar as fichas de avaliação de estágio, considerando os aspectos 

quantitativos e qualitativos da avaliação.  

V – Participar dos seminários de socialização para apresentação de banners ou 

sessões de comunicação oral e defesa do estágio curricular supervisionado em sua 

etapa final.  

VI - Sugerir leituras de textos didáticos e paradidáticos, que serão utilizados por ele 

durante o desenvolvimento das atividades de estágio. 

 

1.4 – São atribuições e responsabilidades do Professor de Estágio 

I – Conduzir a disciplina de estágio, apresentando o plano de ensino e o cronograma 

de atividades do semestre. 

II – Promover discussões para o embasamento teórico sobre ensino de 

Química/Ciências. 

III – Promover e avaliar atividades voltadas ao bom andamento das atividades do 

estágio. 

IV – Receber as notas e documentação do orientador de estágio e repassar para a 

coordenação/comissão de estágio. 

V – Encerrar a disciplina no sistema, com todas as notas das atividades 

desenvolvidas no semestre. 
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1.5 - São atribuições e responsabilidades do Estagiário: 

I – Estar regularmente matriculado na unidade curricular correspondente.  

II – Cumprir os prazos estabelecidos pelo Coordenador do Estágio apresentados no 

Manual do Estagiário.  

III – Estar com o Termo de Compromisso devidamente preenchido e assinado por 

todos os responsáveis antes de iniciar o estágio.  

IV - Escolher a escola onde pretende realizar o estágio, no município de Morrinhos 

- GO.  

V - Definir com o professor orientador de estágio a natureza do trabalho a ser 

desenvolvido em cada etapa do estágio.  

VI - Documentar as atividades, constando as datas e atividades desenvolvidas de 

acordo com o estabelecido no Manual do Estagiário.  

VII - Preencher toda a documentação pertencente ao estágio e elaborar resumos, 

banners e apresentações para socialização das experiências de estágio, conforme 

a etapa do estágio exigir. A redação do relatório final de estágio e dos projetos 

pertinentes a cada etapa devem estar conforme as exigências estabelecidas no 

Manual de estágio supervisionado, e devem ser entregues conforme estabelecido 

neste regulamento.  

VIII - Respeitar os direitos autorais sobre artigos técnicos, artigos científicos, textos 

de livros, sítios da Internet, entre outros, evitando todas as formas e tipos de plágio 

acadêmico. O estudante que não cumprir o disposto nesse item está sujeito às 

penalidades legais. 

 

2 – ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

O estágio supervisionado inicia-se no quinto período e estende-se até a 

conclusão do curso. Em cada semestre o estágio promove a articulação entre os 

assuntos tratados nos componentes curriculares e a vivência profissional.  

Para o desenvolvimento das atividades de estágio são necessários diversos 

documentos e registros, que satisfazem as normas legais brasileiras. Esses 

documentos são:  
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a) CARTA DE APRESENTAÇÃO − é elaborada pela comissão de estágio da 

licenciatura em química do IF Goiano para que seja apresentada pelo estudante na 

escola em que deseja estagiar. 

b) TERMO DE COMPROMISSO − é firmado entre o estudante e a instituição onde 

realizará o estágio, por intermédio do IF Goiano; deve ser elaborado em três vias 

que, após devidamente assinadas, são arquivadas em cada uma das duas 

instituições envolvidas, ficando uma via para o estagiário (no IF Goiano o 

arquivamento é feito pela coordenação de estágio). 

c) FICHA DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA − deve ser preenchido pelo aluno 

estagiário no decorrer de suas atividades, contar com a assinatura do professor 

supervisor pelo acompanhamento do estágio na instituição concedente (escola 

onde o aluno faz estágio) em cada atividade.  

d) ACEITE − deve ser preenchido pelo estagiário, após firmar acordo entre a escola, 

o professor supervisor e o professor orientador; deve ser elaborado em três vias, 

ficando, após assinadas, com o professor orientador (que deverá arquivar 

juntamente com o termo de compromisso após a conclusão do estágio), professor 

supervisor e uma via para o estagiário.  

É importante ressaltar que a realização do estágio curricular, por parte do 

estudante, não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza. 

Para a conclusão do estágio supervisionado, o aluno deverá elaborar um 

relatório final que seja uma síntese de seu aprendizado e organizado no formato de 

uma monografia, a ser analisado pelo professor orientador do estágio.   

O Termo de Compromisso de Estágio, devidamente assinado, deve ser 

entregue à coordenação de estágio no início do processo em cada escola, antes de 

começarem as atividades de estágio no local. 

As Fichas de Acompanhamento e Observação devem ser colocadas como 

anexos no relatório final do estágio, devidamente assinadas, sem qualquer tipo de 

rasuras e com a carga horária, em horas, contabilizadas corretamente.   

 

3 – APROVAÇÃO E REPROVAÇÃO 

O aluno deverá cumprir integralmente a carga horária da disciplina de estágio 

supervisionado. Em caso de faltas devidamente justificadas, conforme 

Regulamento de graduação do IF Goiano, o aluno deverá repor a referida carga 
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horária, em observação de aula na escola campo com a devida anuência do 

orientador e supervisor de estágio. 

Caso a carga horária não seja cumprida integralmente, em horas, o aluno 

não concluirá a disciplina e será considerado reprovado, independente da nota 

alcançada. 

Para aprovação é necessário a obtenção de nota mínima de 60% na 

disciplina, cumprimento da carga horária integral, entrega de todos os documentos 

na data estabelecida no plano de ensino da disciplina de estágio. O não 

cumprimento de uma ou mais dessas condições implica em reprovação direta na 

disciplina. 

 

4 - AVALIAÇÃO  

 

a) As avaliações serão realizadas pelos envolvidos no estágio, da seguinte forma: 

- 5,0 pontos a serem distribuídos pelo professor orientador, que fará a correção do 

relatório do estágio e a conferência dos documentos entregues. 

- 5,0 pontos a serem distribuídos pelo professor da disciplina de estágio, através 

das atividades previstas no plano de ensino da disciplina. 

 

b) - O estagiário será avaliado por meio dos seguintes itens:  

I - Projeto de Estágio Supervisionado;  

II - Desenvolvimento das atividades propostas em cada etapa das 400 horas 

obrigatórias para o estágio curricular supervisionado.  

III – Frequência, interesse, participação, responsabilidade, criatividade, inovação, 

domínio do conteúdo, organização, pontualidade e coerência;  

IV – Relatórios Parcial e Final;  

V - A capacidade de diagnosticar e propor soluções para situações surgidas em sala 

de aula;  

VI - A compatibilidade entre sua ação e as ações previstas, bem como a iniciativa 

na tomada de decisões, quando houver necessidade de alterações;  

VII - Os registros das observações feitas pelos professores orientadores e 

supervisores.  

VIII - Presença nas disciplinas de estágio supervisionado.  

IX - Cumprimento dos prazos estabelecidos no plano de ensino.  
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X- Elaboração de materiais para as atividades de intervenção e elaboração de 

resumos simples ou expandido, banners, apresentações orais nos seminários de 

socialização do estágio supervisionado. 

 

c) Critérios de avaliação do relatório de estágio: 

I – Adequação às normas técnicas previstas no Regulamento de Estágio do curso. 

II – Fundamentação teórica coerente com o tema do estágio. 

III – Descrição detalhada das atividades executadas no estágio. 

IV – Discussão com fundamentação teórica dos resultados.  

V – Cumprimento dos prazos 

Cada item acima será avaliado em até 1,0 (um) ponto.  

 

Os itens abaixo são descrevem a ementa bem como as orientações 

específicas dos estágios supervisionado I, II, III e IV separadamente. 

 

5 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I 

5.1 - Ementa:  

Princípios básicos da organização do trabalho pedagógico relacionados aos 

aspectos legais, administrativos e político-pedagógicos do contexto escolar. Inserir 

gradativa e sistematicamente os alunos, no contexto escolar, com a finalidade de 

identificar as políticas educacionais relacionadas às diretrizes curriculares do ensino 

de Química, considerando as ações administrativas e pedagógicas da instituição, 

tais como: trabalho docente, gestão escolar, projeto pedagógico, reflexões sobre os 

principais problemas enfrentados no ensino de Química/Ciência, e outras questões 

importantes para promoção da cidadania por meio do conhecimento químico na 

educação básica. 

 

5.2 - Bibliografia básica  

FREITAS, H. C. L.O. O trabalho como princípio articulado na prática de ensino e 

nos estágios. 9 ed. Campinas, SP: Papirus, 2012. 253 p.  

PIMENTA, S. G. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? 

11 ed. São Paulo: Cortez, 2012.  

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e Docência. 7 ed. São Paulo: Cortez, 2012. 
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5.3 - Bibliografia Complementar  

BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n.º 9.394. Diário 

Oficial da União, n.º 248 de 23/dez./1996.  

MEC; SEMTEC. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília, 1999.  

MEC; SEMTEC. PCN+ Ensino Médio: Orientações Educacionais complementares 

aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Ciências da natureza, matemática e suas 

tecnologias. Brasília, 2002.  

MEC; SEB. Orientações curriculares para o ensino médio: Ciências da natureza, 

matemática e suas tecnologias. Volume 2. Brasília, 2006. 

PICONEZ, S. C. B. A prática de ensino: e o estágio supervisionado. 24. ed. 
Campinas, SP: Papirus, 2012. 128 p.  
 

5.4 - Distribuição da Carga Horária - Estágio Supervisionado I (80 horas): 

a)  18,3 horas para discussão em grupo sobre a experiência vivenciada na escola 

conveniada, aliando conceitos teóricos e legais referentes ao estágio na disciplina 

de estágio supervisionado I 

b) 30 horas para observação das atividades na escola campo.  

c) 31,7 horas de atividades não presenciais realizadas pelos estagiários: 

preenchimento da ficha de frequência, leitura de textos e artigos para 

fundamentação teórica e elaboração de pesquisa bibliográfica sobre uma possível 

temática de investigação na escola campo, elaboração de instrumentos de coleta 

de dados e construção do relatório parcial de estágio.  

 

5.5 - Descrição das atividades 

Das 30 horas destinadas para a execução das atividades na escola deverão 

ser divididas em: 

a) 10 horas dedicadas à observação de aulas de química ou ciências no ensino 

médio ou fundamental. O objetivo dessas observações é compreender o 

comportamento e aproveitamento dos alunos frente a diferentes professores, 

estratégias de ensino e conhecimentos sistematizados. Durante as observações o 

estagiário deverá preencher a ficha de acompanhamento de aulas e para cada 

aula observada, uma ficha de observação das aulas (que se encontra em anexo). 

✓ 20 horas dedicadas ao reconhecimento da realidade escolar e o olhar crítico sobre 

essa realidade, na perspectiva transformadora. Os objetivos desta etapa são: 
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caracterizar a unidade e a clientela escolar para contribuir na sua prática 

pedagógica; investigar e analisar a realidade da escola, estabelecendo relações 

entre a teoria e a prática; conhecer a parte pedagógica e administrativa da Escola 

como sendo o suporte de uma ação educativa. Durante as observações o estagiário 

deverá preencher a ficha de observação para as atividades observadas (que se 

encontra em anexo). 

 

 

6 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II 

6.1 - Ementa:  

Reflexão sobre a realidade educativa a partir da diversidade de situações relevantes 

vivenciadas pelos alunos em termos de observação, de intervenção colaborativa e 

de propostas de ações na escola e na sala de aula. Possibilitar a interação 

cooperativa do aluno, na instituição escolar campo de estágios, mediante a 

utilização de diferentes tempos e espaços de vivência; ampliar as competências 

requeridas para o exercício da profissão, mediante articulação teórico-prática dos 

saberes necessários à prática docente; assumir, atividades didáticas como: 

seminários, acompanhamento de alunos, orientação a grupos de alunos em visitas 

técnicas, auxilio para organização e realização de feiras de conhecimento/ciências, 

elaboração e aplicação 

estudo de caso no ensino de química/ciência, pesquisas e outras modalidades 

relacionadas ao trabalho escolar. 

 

6.2 - Bibliografia básica  

FREITAS, H. C. L.O. O trabalho como princípio articulado na prática de ensino e 

nos estágios. 9 ed. Campinas, SP: Papirus, 2012. 253 p.  

PIMENTA, S. G. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? 

11 ed. São Paulo: Cortez, 2012.  

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e Docência. 7 ed. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

6.3 - Bibliografia Complementar  

BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n.º 9.394. Diário 

Oficial da União, n.º 248 de 23/dez./1996.  

MEC; SEMTEC. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília, 1999.  
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MEC; SEMTEC. PCN+ Ensino Médio: Orientações Educacionais complementares 

aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Ciências da natureza, matemática e suas 

tecnologias. Brasília, 2002.  

MEC; SEB. Orientações curriculares para o ensino médio: Ciências da natureza, 

matemática e suas tecnologias. Volume 2. Brasília, 2006. 

PICONEZ, S. C. B. A prática de ensino: e o estágio supervisionado. 24. ed. 
Campinas, SP: Papirus, 2012. 128 p.  
 

6.4 – Descrição do estágio: 

Semirregência, que consistirá de conhecer a realidade educacional do ensino de 

química/ciências na unidade escolar de estágio, acompanhando as práticas de 

ensino do professor supervisor do estágio e auxiliando-o no desenvolvimento destas 

atividades, seja em atividades de planejamento das aulas, elaboração de atividades 

teóricas ou experimentais, monitorias, organização de eventos, tais como feira de 

ciências, elaboração e aplicação de jogos e/ou atividades lúdicas no ensino de 

Ciências/Química, formação de clubes de ciências, gincanas, dramatizações, 

debates e outras atividades educacionais. Além de aprofundar suas investigações 

dentro da temática escolhida e elaboração de instrumentos de coletas de dados e 

abordagens investigativas. 

 

6.5 - Distribuição da Carga Horária - Estágio Supervisionado II (80 horas): 

1 - 18,3 horas para discussão em grupo sobre a experiência vivenciada na escola 

conveniada, aliando conceitos teóricos e legais referentes ao estágio na disciplina 

de estágio supervisionado II. 

2- 30 horas para execução das atividades na escola campo de acordo com o manual 

do estagiário. 

3- 21,7 horas de atividades não presenciais realizadas pelos estagiários: elaboração 

de planos de aula, leitura de textos, atualização de referencial teórico e dos 

instrumentos de coleta de dados, submissão ao comitê de ética e elaboração de 

cronograma de pesquisa, coleta de dados e planejamento das atividades de 

intervenção, leitura e discussão de artigos para fundamentação teórica e construção 

do relatório parcial de estágio. 
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4- 10 horas para socialização das experiências de estágio, participação em debates, 

apresentação de seminários, resenhas, elaboração de resumo simples e banners 

para apresentação do relato de experiência de estágio II para a comunidade escolar. 

 

6.6 - Descrição das atividades 

Das 30 horas destinadas para a execução das atividades na escola deverão ser 

divididas em: 

✓ 10 h - Observação Participativa das aulas de Química; Participar de reuniões 

pedagógicas ou conselhos de classe, caso o professor permita. 

✓ 10h - Auxiliar o professor supervisor com atividades escolares (monitoria, 

correção de atividades, apresentações de palestras sobre assuntos atuais ou 

de interesse do professor, fazer pesquisa sobre bancos de imagens, filmes, 

entre outras mídias para o professor utilizar em suas aulas, outras atividades 

em conformidade com os objetivos do estágio e acordo com o supervisor); 

✓ 10h – Elaboração dos planos de aula e roteiros de atividades experimentais e 

intervenção nas aulas do professor supervisor. O aluno deverá desenvolver as 

atividades de intervenção com duração mínima de 03 aulas.  

O objetivo dessas ações é compreender o comportamento e 

aproveitamento dos alunos frente a diferentes professores, estratégias de ensino e 

conhecimentos sistematizados. Durante as atividades o estagiário deverá 

preencher, para cada uma, a FICHA DE ACOMPANHAMENTO (que se encontra 

em anexo). 

O estagiário deverá registrar, no momento da participação, ou logo em 

seguida, o assunto da participação (escrever detalhadamente), a natureza da 

mesma, como transcorreu a aula ou atividade, quais os objetivos propostos, os 

recursos usados nesta participação, como foi o relacionamento no ambiente da 

atividade (entre alunos e professor-aluno) e quais as dificuldades encontradas nas 

participações. 

As participações devem ser planejadas antecipadamente e discutidas com os 

supervisores de estágio. 

 

7- Estágio Supervisionado III 

7.1 - Ementa 
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Estudos sobre o papel do professor e o planejamento de situações de ensino 

contextualizadas; refletir sobre a docência no ensino de química, o espaço para a 

regência; as propostas de ensino e as ações pertinentes para uma mediação efetiva 

das situações de ensino para aprendizagem. Estabelecimento de parcerias 

colaborativas para a aprendizagem, nas quais alunos e professores da escola 

campo de estágio participem e compartilhem experiências, contribuindo para a 

reflexão e formação docente em química/ciências. Proporcionar a interação 

sistemática com as escolas do sistema de educação básica, que permita ao 

estagiário, o desenvolvimento de projetos de ensino e pesquisa, envolvendo 

conceitos científicos de forma interdisciplinar; reconhecer que para alcançar a 

autonomia docente é preciso planejar, negociar situações e estabelecer parcerias 

com a comunidade escolar; desenvolvimento e aplicação de projetos que conciliem 

aspectos e critérios metodológicos para a promoção de uma aprendizagem 

significativa. Conhecimento epistemológico e estabelecimento de relações 

pertinentes entre o conhecimento químico e científico nas mais diversas áreas. 

Refletir sobre os interrogantes capitais e suas implicações no desenvolvimento de 

projetos temáticos para o ensino de ciências/química.  

 

7.2 Bibliografia Básica  

FAZENDA, Ivani C. O papel do estágio nos cursos de formação de professores. In: 

PICONEZ, S. (coord.) A prática de ensino e o estágio supervisionado. Campinas: 

Papirus, 1991.  

LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora?: novas exigências 

educacionais e profissão docente. 13. ed. São Paulo, SP: Cortez, 2011 102 p. 

(Questões da nossa época; 2)  

BARBOSA, Elyana; BULCÃO, Marly. Bachelard: pedagogia da razão, pedagogia da 

imaginação. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 102 p.  

 

7.3 Bibliografia Complementar  

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Ciências Naturais. Brasília: MEC/SEF, 1998.  

FAZENDA I. C. A. Integração e interdisciplinaridade no ensino brasileiro: efetividade 

ou ideologia? São Paulo, Loyola, 1993.  
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PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência. 7. ed. 

São Paulo, SP: Cortez, 2012. 296 p. (Docência em formação Saberes pedagógicos).  

BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E 

TECNOLÓGICA. Parâmetros curriculares nacionais: ensino médio / Ministério da 

Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. - Brasília: Ministério da 

Educação, 1999.Relações étnico-raciais e Cultura Afro Brasileira e Indígena  

CARVALHO, A. M. P. BARROS, M. A.; GONÇALVES, M. E. R.; REY, R. C.; 

VANUCCHI, A. I. (1998). Ciências no Ensino Fundamental: o conhecimento físico. 

São Paulo: Scipione, 1998.  

 

7.4 Descrição do estágio: 

 

Regência em Ensino de Ciências. Nesta etapa o aluno deverá desenvolver 

um projeto de intervenção em sala de aula, em atividades de ensino de ciências, 

voltado a aspectos macroscópicos ou fenomenológicos do conhecimento químico. 

Esta etapa pode ocorrer nas séries do ensino fundamental e a nível médio ou em 

atividades de extensão interdisciplinares, projetos transversais e outras atividades 

que envolvam conhecimentos na área de formação do estagiário. Deverá contar 

com atividade de intervenção mínima de 6 horas aula em regência. Além de 

apresentar análises de resultados a partir de um problema levantado no início do 

estágio e subsidiado por referencial teórico designado pelo professor orientador. 

 

7.5 Distribuição da Carga Horária - Estágio Supervisionado III (120 horas): 

 

1- 18,3 horas para discussão em grupo sobre a experiência vivenciada na escola 

conveniada, aliando conceitos teóricos e legais referentes ao estágio na disciplina 

de estágio supervisionado III.  

2- 30 horas para desenvolvimento das atividades na escola campo. Sendo no 

mínimo 6 horas destinadas a observação das aulas, e no mínimo 6 horas de 

regência, e as horas restantes para as demais atividades na escola.  

3- 21,7 horas para elaboração de projeto em ensino de ciências, leitura para 

fundamentação e escrita, pesquisa de referencial teórico e discussão com 

supervisor/coordenador.  
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4- 50 horas de atividades não presenciais realizadas pelos estagiários: elaboração 

de planos de aula, preparação de aulas de regência, leitura de textos, atualização 

de referencial teórico e dos instrumentos de coleta de dados, submissão ao comitê 

de ética e elaboração de cronograma de pesquisa, coleta de dados e planejamento 

das atividades de intervenção, leitura e discussão de artigos para fundamentação 

teórica e construção do relatório parcial de estágio.  

 

7.6  Descrição das atividades 

 

As 30 horas destinadas para a execução das atividades na escola campo deverá 

ser divididas em: 

✔ 6 horas dedicadas à observação de aulas de Ciências no ensino fundamental 

ou Química no ensino médio. O objetivo dessas observações é compreender o 

comportamento e aproveitamento dos alunos frente a diferentes professores, 

estratégias de ensino e conhecimentos sistematizados. Durante as 

observações o estagiário deverá preencher a FICHA DE ACOMPANHAMENTO 

DE AULAS e para cada aula observada, uma FICHA DE OBSERVAÇÃO DAS 

AULAS (que se encontram em anexo). 

✔ 6 horas dedicadas a regência, em que o aluno deverá ministrar aulas de acordo 

com a proposta do projeto de intervenção. O professor supervisor deverá avaliar 

as aulas ministradas pelo estagiário de acordo com a ficha de avaliação do 

supervisor (em anexo). 

✔ 18 horas para a realização das demais atividades do estágio em sala de aula, 

como análise dos resultados encontrados, auxílio ao professor supervisor, teste 

dos experimentos ou outra atividade relacionada ao projeto de intervenção, 

visto que o mesmo deve ser subsidiado pelas informações coletadas durante as 

atividades desenvolvidas no decorrer do estágio analisada à luz de referenciais 

escolhidos em acordo com o professor orientador.  

 

Para elaboração do Projeto de Ensino de Ciências o aluno deverá: 

● Escolher um conteúdo de ciências/química em consonância com o professor 

supervisor e orientador; 
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● Investigar e problematizar as questões de ensino aprendizagem relacionadas a 

esse conteúdo por meio de observações de aulas e entrevistas com professores 

e alunos; 

● Revisar a bibliografia existente sobre o tema; 

● Montar um projeto para ação no estágio III. 

 

8- Estágio Supervisionado IV 

8.1 – Ementa 

Princípios da vida escolar e o exercício da docência em química, tendo a instituição 

escolar e as relações em sala de aula como principal foco de interesse. Planejar e 

desenvolver atividades relevantes para a o desenvolvimento de propostas de ensino 

de química, através da docência em química na realidade educacional na região, 

em Goiás, no Brasil e no mundo. Analisar alternativas e se for o caso promover 

adequações a propostas de ensino, aos contextos e interesses educacionais que 

favoreçam melhorias na formação por meio de conceitos em química básica 

abordados por meio de projetos temáticos; considerando aspectos da linguagem, 

importância da dialogia e de recursos materiais e/ou estratégias pedagógicas para 

o desenvolvimento ou adaptações das ações planejadas. Refletir sobre os 

conhecimentos e saberes docentes necessários para atuação profissional 

autônoma, considerando na ação e reflexão da prática pedagógica no ensino de 

química de forma contextualizada e interdisciplinar.  

 

8.2 Bibliografia Básica  

FAZENDA, Ivani C. O papel do estágio nos cursos de formação de professores. In: 

PICONEZ, S. (coord.) A prática de ensino e o estágio supervisionado. Campinas: 

Papirus, 1991. 

MARQUES, Jacqueline Aparecida; BORGES, Christiane Philippini Ferreira. Práticas 

de química orgânica. 2. ed. Campinas, SP: Átomo, 2012. 232 p. 

CAMPOS, Casemiro de Medeiros. Saberes docentes e autonomia dos professores. 

4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 102 p. 

 

8.3 Bibliografia Complementar  

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Ciências Naturais. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
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FAZENDA I. C. A. Integração e interdisciplinaridade no ensino brasileiro: efetividade 

ou ideologia? São Paulo, Loyola, 1993. 

BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E 

TECNOLÓGICA. Parâmetros curriculares nacionais: ensino médio / Ministério da 

Educação. 4. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. - Brasília: Ministério da 

Educação, 1999. 

BARBOSA, Elyana; BULCÃO, Marly. Bachelard: pedagogia da razão, pedagogia da 

imaginação. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 102 p. 

CARVALHO, A. M. P. BARROS, M. A.; GONÇALVES, M. E. R.; REY, R. C.; 

VANUCCHI, A. I. (1998). Ciências no Ensino Fundamental: o conhecimento físico. 

São Paulo: Scipione, 1998. 

GAMBOA, Silvio Sánchez. Projetos de pesquisa, fundamentos lógicos: a dialética 

entre perguntas e respostas. Chapecó: Argos, 2013. 

 

8.4  Descrição do estágio: 

 

Regência no Ensino Médio em Química. Nesta etapa, o aluno deverá elaborar e 

aplicar um projeto de ensino em concordância com o professor supervisor da escola 

campo, bem como elaborar o relatório final de estágio. O projeto deverá envolver 

uma temática em química, sendo fundamentado com referenciais teóricos, que 

possam subsidiar suas proposições e reflexões, estabelecendo propostas para 

práticas inovadoras que promovam melhorias no ensino/aprendizagem em química. 

Deve apresentar coerência metodológica e referencial teórico consolidado ao longo 

das outras etapas do estágio, apresentando instrumentos e abordagens coerentes 

com as atividades desenvolvidas e reflexão crítica sobre o processo formativo. 

Deverá contar com atividade de intervenção mínima de 6 horas aula em regência. 

 

8.5  Distribuição da Carga Horária - Estágio Supervisionado IV (120 horas): 

 

1- 18,3 horas para discussão em grupo sobre a experiência vivenciada na 

escola conveniada, aliando conceitos teóricos e legais referentes ao estágio 

na disciplina de estágio supervisionado IV.  



Instituto Federal Goiano  

Campus Morrinhos  

BR-153 - Km,633  

Zona Rural – tel.3413-7900  

75650-000-Morrinhos-GO  

2- 30 horas para desenvolvimento das atividades na escola campo. Sendo no 

mínimo 6 horas destinadas a observação das aulas, e no mínimo 6 horas de 

regência, e as horas restantes para as demais atividades na escola.  

3- 21,7 horas para elaboração de projeto em ensino de Química, leitura para 

fundamentação e escrita, pesquisa de referencial teórico e discussão com 

supervisor/coordenador.  

4- 40 horas de atividades não presenciais realizadas pelos estagiários: 

elaboração de planos de aula, preparação de aulas de regência, leitura de 

textos, atualização de referencial teórico e dos instrumentos de coleta de 

dados, submissão ao comitê de ética e elaboração de cronograma de 

pesquisa, coleta de dados e planejamento das atividades de intervenção, 

leitura e discussão de artigos para fundamentação teórica e construção do 

relatório parcial de estágio.  

5- 10 horas para apresentação na forma oral do relatório final de estágio durante 

o seminário de socialização das experiências de estágio.  

 

8.6  Descrição das atividades 

 

As 30 horas destinadas para a execução das atividades na escola campo deverá 

ser divididas em: 

✔ 6 horas dedicadas à observação de aulas de química. O objetivo dessas 

observações é compreender o comportamento e aproveitamento dos alunos 

frente a diferentes professores, estratégias de ensino e conhecimentos 

sistematizados. Durante as observações o estagiário deverá preencher a 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE AULAS e para cada aula observada, uma 

FICHA DE OBSERVAÇÃO DAS AULAS (que se encontram em anexo). 

✓ 6 horas dedicadas a regência, em que o aluno deverá ministrar aulas de acordo 

com a proposta do projeto de intervenção. O estagiário deverá ministrar no 

mínimo 05 aulas nessa etapa do estágio. O professor supervisor deverá avaliar as 

aulas ministradas pelo estagiário de acordo com a ficha de avaliação do 

supervisor (em anexo).  

✔ 18 horas para a realização das demais atividades do estágio em sala de aula, 

como análise dos resultados encontrados, auxílio ao professor supervisor, teste 
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dos experimentos ou outra atividade relacionada ao projeto de intervenção, 

visto que o mesmo deve ser subsidiado pelas informações coletadas durante as 

atividades desenvolvidas no decorrer do estágio analisada à luz de referenciais 

escolhidos em acordo com o professor orientador.  

 

Para elaboração do Projeto de Ensino de Ciências o aluno deverá: 

● Escolher um conteúdo de Química em consonância com o professor 

supervisor e orientador; 

● Investigar e problematizar as questões de ensino aprendizagem relacionadas 

a esse conteúdo por meio de observações de aulas e entrevistas com 

professores e alunos; 

● Revisar a bibliografia existente sobre o tema; 

● Montar um projeto para ação no estágio IV. 

 

Além destas, orientamos a todos os alunos matriculados que compareçam 

aos compromissos do estágio com pontualidade e organização, observe as leituras 

sugeridas pelo professor orientador e procure organizar um caderno de campo para 

anotar as observações e impressões durante a realização de sua prática 

pedagógica. 

 

9- DA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE FORMA REMOTA  

  Para realizar o Estágio Supervisionado de forma remota, amparado pelo 

Parecer CNE/CP nº 05/2020, homologado pelo MEC em 29/05/2020; Portaria MEC 

nº 544/2020, de 16/06/2020 e Portaria IF Goiano n° 1000 de 29/06/2020, o aluno 

deverá preencher o Plano de Trabalho Remoto do Estágio (em anexo) descrevendo 

detalhadamente todas as informações solicitadas no documento. O plano é 

direcionado para as atividades a serem realizadas de forma remota, mas é 

importante o aluno conversar com a orientadora de estágio e informar a carga 

horária e as atividades que já foram ou poderão ser realizadas presencialmente 

antes de preencher o documento. Todas as atividades do estágio realizadas de 

forma remota deverão acontecer de acordo com os professores supervisor e 

orientador e o estagiário deverá seguir as normas da escola campo para realização 

do estágio remoto. 
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9.1 Orientações para preenchimento do Plano de Trabalho Remoto do 

Estágio  

● No item Atividades Executadas deverá ser informada todas as atividades 

que o aluno vai realizar de forma remota, bem como a carga horária de cada 

uma delas. Também deverá ser informado o período para realização de todas 

as atividades. 

● No item Meios de Interação e Infraestrutura deverá ser informado como 

ocorrerá a interação com o supervisor e com os alunos da escola campo, 

quais os recursos, ferramentas, aplicativos que a escola utiliza para as aulas 

remotas e também a infraestrutura que a escola campo dispõe para atender 

os alunos de forma remota. 

● No item Forma de Acompanhamento do Estagiário deverá ser informado 

como o estagiário será acompanhado pelo professor supervisor e pelo 

orientador durante a realização das atividades na escola campo. 

● No item Avaliação das Atividades do Estagiário deverá ser informado 

como o estagiário será avaliado no estágio remoto. Ver o tópico “4-Avaliação” 

do manual de estágio. 

● No item Apresentação do Relatório de Estágio deverá ser informado como 

será a apresentação do relatório do estágio em questão, que acontece como 

seminário na disciplina Estágio Supervisionado, em que todos os alunos 

apresentam o relatório de estágio e ocorre um compartilhamento das 

atividades realizadas pelos estagiários. Esse seminário é previsto no Plano 

de Ensino da disciplina de estágio supervisionado. 

 

9.2 Documentação para realizar o estágio remoto: 

 

Os documentos que devem ser providenciados seguem anexados a este 

manual, sendo eles: 

- Plano de Trabalho Remoto do Estágio preenchido e assinado. 

- Declaração da escola campo dizendo que a Instituição está ministrando 

aulas remotas no ensino médio/fundamental. 

- Carta de apresentação. 
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- Carta de aceite do estagiário: supervisor-escola. 

- Termo de compromisso. 

 

10- DO APROVEITAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DO 

PROJETO DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

 

Conforme as Instruções Normativas Relativas ao Estágio Supervisionado do 

curso de Licenciatura em Química do IF Goiano, campus Morrinhos (Anexo IV do 

Projeto Pedagógico de Curso - PPC), é obrigatório que o aluno se matricule na 

disciplina de estágio supervisionado. O aluno deverá cumprir a carga horária 

completa da disciplina (18,3 horas), bem como todas as atividades previstas no 

plano de ensino da disciplina. O restante da carga horária prevista no estágio 

supervisionado em questão (estágio I, II, III ou IV) pode ser substituída pelas 

atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto de Residência Pedagógica. Para 

homologar o aproveitamento o estagiário deverá seguir as orientações abaixo. 

 

10.1 Orientações acerca do aproveitamento das atividades realizadas no 

âmbito do Projeto de Residência Pedagógica 

 

• O aproveitamento deverá ser solicitado pelo residente por meio do 

preenchimento do Formulário de Solicitação de Aproveitamento (em anexo). 

 

• O Formulário deve ser entregue ao Professor Orientador da 

residência/estágio, juntamente com os documentos comprobatórios: Termo 

de Compromisso do residente, que deve ser extraído da Plataforma Freire, e 

Relatório Parcial ou Final padronizado da Residência Pedagógica. Uma vez 

verificada toda documentação a mesma deverá ser repassada ao professor 

da disciplina de estágio supervisionado conforme calendário estabelecido na 

disciplina.  

• O Professor da disciplina de estágio supervisionado deverá entregar tais 

documentos à Coordenação de Estágio ao fim do curso. 

 

• Ao receber os documentos acima, o coordenador deve verificar se estão 
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corretamente preenchidos e de acordo com as normativas de residência 

pedagógica e do regulamento de estágio do curso. E, em seguida deverá 

encaminhar os dados ao setor de extensão para incluir a carga horária no 

registro acadêmico do aluno. 

 

• Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação de estágio e 

documentados pela direção de extensão e pela Coordenação de 

Estágio/Coordenação do Residência Pedagógica. 

 

 

10.2 Documentação para realizar o estágio 

 

Os documentos que devem ser providenciados seguem anexados a este 

manual, sendo eles: 

- Plano de Trabalho da Residência Pedagógica referente ao período a ser 

aproveitado como carga horária do estágio supervisionado. 

- Termo de Compromisso do residente (deve ser extraído da Plataforma 

Freire). 

- Formulário de Solicitação de Aproveitamento preenchido e assinado. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA 
COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

INSTITUTO FEDERAL GOIANO CAMPUS MORRINHOS 

 

PLANO DE TRABALHO REMOTO – ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

CURSO 

Licenciatura em Química 

ANO LETIVO 

2020 

DISCIPLINA Estágio Supervisionado (I, II, III,IV) PERÍODO  

Estagiário(a) 

 

Orientador(a) 

CH TOTAL DO ESTÁGIO: 120h 

                        

                         

CH NA ESCOLA CAMPO: 30h 

CH PRESENCIAL: (Carga horária 

presencial na escola campo) 

CH REMOTA: (Carga horária na forma 

remota na escola campo) 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Parecer CNE/CP nº 05/2020, homologado pelo MEC em 29/05/2020; Portaria MEC nº 

544/2020, de 16/06/2020 e Portaria IF Goiano n° 1000 de 29/06/2020. 

 

2. ATIVIDADES EXECUTADAS 

 

DESCREVER AS ATIVIDADES QUE SERÃO REALIZADAS NO ESTÁGIO DE FORMA 

REMOTA EM ACORDO COM PROFESSOR ORIENTADOR E SUPERVISOR 
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3. MEIOS DE INTERAÇÃO E INFRAESTRUTURA 

 

DESCREVER COMO SERÁ A INTERAÇÃO COM OS ALUNOS, PLATAFORMA E 

FERRAMENTAS QUE SERÃO UTILIZADAS. 

VER ORIENTAÇÕES DO MANUAL DE ESTÁGIO 

 

 

 

4. FORMA DE ACOMPANHAMENTO DO ESTAGIÁRIO(A) 

 

DESCREVER COMO O ESTAGIÁRIO SERÁ ACOMPANHADO PELO ORIENTADOR E 

SUPERVISOR. 

VER ORIENTAÇÕES DO MANUAL DE ESTÁGIO 

 

 

5. AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESTAGIÁRIO(A) 

 

DESCREVER COMO O ESTAGIÁRIO SERÁ AVALIADO NAS ATIVIDADES REMOTAS. 

VER ORIENTAÇÕES DO MANUAL DE ESTÁGIO 

 

 

 

6. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 

DESCREVER COMO SERÁ A APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO. 

O relatório de estágio será apresentado na disciplina Estágio Supervisionado (I, II, III, IV), 

na qual parte da nota é atribuída à apresentação do relatório de estágio, de acordo com 

o Plano de ensino da disciplina. 



Instituto Federal Goiano  

Campus Morrinhos  

BR-153 - Km,633  

Zona Rural – tel.3413-7900  

75650-000-Morrinhos-GO  

 

 

 

 

Morrinhos (GO), ______ de ___________________ de 2020.  

 

 

 

______________________________________________________________________
_ 

Assinatura do Estagiário(a) 

 

______________________________________________________________________

__ 

Assinatura do Orientador(a) 
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DECLARAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CONCEDENTE DO ESTÁGIO 

 

 

Declaro, para os devidos fins que a Escola ______________________________________ 

______________________________________________, localizada no endereço ______ 

_______________________________________________________________________, 

está ministrando aulas remotas no ensino médio/fundamental conforme autorizações 

concedidas pelos órgãos competentes estaduais e federais. 

 

Por ser expressão da verdade, firmo e assino a Presente para que produza seus efeitos 

legais e de direito. 

 

 

 

Morrinhos - GO, ______ de _________________ de 2020. 

 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do (a) Diretor (a) da Instituição de Ensino 
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CARTA DE APRESENTAÇÃO 

     

  Morrinhos, ____de ________________ de 20___. 

 

 Senhor(a) diretor(a)/coordenador(a) 

 

Venho por meio dessa carta, apresentar à direção/coordenação da Instituição o(a) aluno(a) 

_______________________________________ regularmente matriculado(a) na disciplina 

Estágio Supervisionado ___ no __° período do Curso de Licenciatura em Química, do 

Instituto Federal Goiano, Campus Morrinhos, para realizar o Estágio Supervisionado de 

forma remota nessa Instituição para que o mesmo cumpra _______ horas de Estágio 

Supervisionado ___. Destacamos que a realização do estágio de forma remota está 

amparada pelo Parecer CNE/CP nº 05/2020, homologado pelo MEC em 29/05/2020; 

Portaria MEC nº 544/2020, de 16/06/2020 e Portaria IF Goiano n° 1000 de 29/06/2020 

preveem a realização do estágio supervisionado obrigatório de forma remota. 

            Aproveito para lembrar que o Estágio Curricular Supervisionado é obrigatório e 

exigido como condição para a conclusão do curso, conforme Resoluções CNE nº1 de 

18/02/02, CNE nº 2 de 19/02/02 e a Lei do estágio (nº 11.788, de 2008). Destaco que o 

estágio a ser realizado será constituído por atividades correlacionadas à área de formação 

profissional do estagiário. Além disso, saliento que o referido estágio não cria vínculo 

empregatício entre as Instituições parceiras.  

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 

necessários.  

 

 

Atenciosamente,  
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__________________________________________ 
Professor(a) orientador(a) do Estágio Supervisionado 

IF Goiano – Campus Morrinhos 
 
 

__________________________________________ 
Diretor/Coordenador da Escola Campo 
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ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

CARTA DE ACEITE DE ESTAGIÁRIO – SUPERVISOR E ESCOLA 

 

1 - INFORMAÇÕES  

 

Prezado(a) Sr(a).,  

 

Vimos informar-lhes os procedimentos que deverão ser tomados no decorrer do 

Estágio Curricular Supervisionado (I, II,III,IV) de forma remota:  

(Inserir aqui o texto relativo ao item Descrição das atividades referente ao estágio 

em questão, como no exemplo abaixo para estágio III) 

1.  Das 30 horas (conforme informado no plano de trabalho de estágio remoto) destinadas 

para a execução das atividades na escola deverão ser divididas em: 

✔ 6 horas dedicadas à observação de aulas de Ciências no ensino fundamental ou 

Química no ensino médio. O objetivo dessas observações é compreender o 

comportamento e aproveitamento dos alunos frente a diferentes professores, 

estratégias de ensino e conhecimentos sistematizados. Durante as observações o 

estagiário deverá preencher a FICHA DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA e para cada 

aula observada, uma FICHA DE OBSERVAÇÃO DAS AULAS (que se encontram em 

anexo). 

✔ 6 horas dedicadas a regência, em que o aluno deverá ministrar aulas de acordo com a 

proposta do projeto de intervenção. O professor supervisor deverá avaliar as aulas 

ministradas pelo estagiário de acordo com a ficha de avaliação do supervisor (em 

anexo). 

✔ 18 horas para a realização das demais atividades do estágio em sala de aula, como 

análise dos resultados encontrados, auxílio ao professor supervisor, teste dos 

experimentos ou outra atividade relacionada ao projeto de intervenção, visto que o 

mesmo deve ser subsidiado pelas informações coletadas durante as atividades 

desenvolvidas no decorrer do estágio analisada à luz de referenciais escolhidos em 

acordo com o professor orientador.  
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2. Durante as atividades previstas para o estágio, as Fichas de Frequência do Estagiário, 

deverão ser preenchidas sistematicamente, para que possíveis falhas possam ser 

diagnosticadas e corrigidas;  

 3. A Ficha de Avaliação do estagiário deverá ser preenchida e assinada pelo professor 

supervisor durante o cumprimento da carga horária prevista no Plano de Trabalho Remoto 

do Estágio (I, II, III, IV)  do estagiário.  

 

Agradecemos sua colaboração pelo acompanhamento do (a) estagiário (a) em suas 

atividades de Estágio.  

 

2. ACEITE  

 O aluno abaixo designado está credenciado, por esta instituição de ensino a realizar 

nesta unidade o período de estágio obrigatório remoto, declarando submeter-se a todas as 

determinações legais. 

Aluno(a): 

Matrícula: 

Endereço: 

Cidade:                                                                     Estado: 

Telefones de contato:                                               e-mail: 

 

Unidade Escolar: 

Endereço: 

Telefone: 

Diretor: 

Professor Supervisor: 

Telefone de Contato do Professor Supervisor: 

 

3. AUTORIZAÇÃO  

Autorizamos o estágio remoto solicitado pelo acadêmico  

 

_____________________________________________ 

Assinatura do Diretor 

 

 

______________________________________________ 

Coordenador de Estágio do Curso de Licenciatura em Química 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do professor supervisor 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA 
COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

INSTITUTO FEDERAL GOIANO CAMPUS MORRINHOS 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO – TCE 

Instrumento jurídico que trata a Lei no11.788 de 

25 de setembro de 2008 que dispõe sobre o 

estágio de estudantes e regidos pelo 

Regulamento de Estágio e Manual de Estágio 

da Licenciatura em Química. 

O Instituto Federal Goiano-Campus Morrinhos, pessoa Jurídica de direito público, 

autarquia federal, vinculada ao Ministério da educação, inscrita sob o CNPJ/MF 

no10.651.417/003-30, sediada na rodovia BR 153, km 633, Zona Rural, Caixa Postal 92, 

Morrinhos-GO, CEP 75650-000, telefone (64)3413-7900, representada pelo Diretor Geral 

Prof. Ms. Luciano Carlos Ribeiro da Silva, ou pelo Núcleo Docente Estruturante e Colegiado 

do Curso de Licenciatura em Química, bem como pelo Professor de Estágio, doravante 

denominada de Instituição de ensino cedente, do outro lado a Instituição de Ensino 

Concedente e estagiário qualificado: 

DADOS DA ESCOLA CONCEDENTE: 

Nome da Escola: 

Fase de Ensino: 

Endereço: 
 

Bairro: 

Cidade UF Data: 

Fone: Fax: 

Professor de Química: Local de Formação: 
 

 

DADOS DO ESTAGIÁRIO: 

Nome do Estagiário: 

RG:                                                Org. Exp.          
Data Exp. 

CPF: 

Endereço: 
 

Bairro: 

Cidade: UF: CEP: 

Fone:                                                      Celular.                                        
e-mail: 

Período: 
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Nome do professor orientador de estágio:  

 ___________________________________________________________________ 

Celebram entre si este Termo de Compromisso de Estágio – TCE, com a interveniência do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – IF Goiano Campus Morrinhos 

– GO, devidamente qualificado acima, resolvem convencionar o presente e as cláusulas e 

condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: - O presente – TCE tem por objetivo formalizar as condições para 

a realização de ESTÁGIOS de Estudantes dos cursos de Licenciatura do Instituto Federal 

Goiano/ Campus Morrinhos junto à UNIDADE CONCEDENTE, caracterizando a não 

vinculação empregatícia. 

CLÁUSULA SEGUNDA: - Na vigência do presente TCE, o estagiário está incluso na 

cobertura de Seguro Contra Acidentes Pessoais, proporcionado pela Apólice no 0001381 

da Gente Seguradora S/A, contratado por este Instituto de Ensino. 

PARAGRAFO ÚNICO: O estágio só poderá ser iniciado após a assinatura do TCE, por 

todas as partes envolvidas, sob pena do referido estágio ser invalidado por este Instituto de 

Ensino. 

CLÁUSURA TERCEIRA: Ficam compromissadas as partes às seguintes condições 

básicas para a realização do estágio: 

a) Este termo de Compromisso de Estágio – TCE terá vigência de _____/_____/_______ a 

____/____/_______, perfazendo ______ dias úteis e um total de _____ h, sendo o regime  

de trabalho de _______h semanais, não excedendo 06 (seis) horas por dia e 30 (trinta) 

horas semanais, podendo ser rescindido pela escola ou pelo estagiário, mediante 

comunicação feita por escrito, com cinco dias de antecedência no mínimo. O horário do 

estágio será das _____:____ as _____:____, de forma remota. 

b) As atividades a serem cumpridas pelo estagiário serão desenvolvidas obrigatoriamente 

em contraturno ao período em que o curso de licenciatura é oferecido. 

c) As atividades referentes ao Estágio Supervisionado da Licenciatura estão previstas no 

regulamento de estágio das licenciaturas do Instituto Federal Goiano – Campus Morrinhos. 

CLÁUSURA QUARTA: Cumprir com empenho as atividades previstas no Regulamento de 

Estágio e Manual do Estagiário. 

CLÁUSULA QUINTA: No desenvolvimento do Estágio ora compromissado, caberá a 

Unidade Concedente proporcionar ao estagiário, condições de desenvolver atividades de 

aprendizagem social, profissional e cultural, compatíveis com o conteúdo programático da 

Licenciatura em Química. 

CLÁUSULA SEXTA: Constituem motivos para a interrupção da vigência do presente TCE: 

a) Término do período de estágio; 

b) A conclusão, abandono ou mudança do curso ou o trancamento da matrícula; 

c) O não comparecimento do estagiário, sem motivo justificado, às atividades do estágio; 

d) Por comportamento funcional ou social incompatível com as condições de estágio; 

e) Por solicitação do estagiário. 
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Por estarem de inteiro e comum acordo com as condições do presente TCE, as partes 

assinam o mesmo em três vias de igual teor. 

 

Morrinhos, _____/_____/_______ 

 

_________________________________ 

Estagiário(a) 

_______________________________ 

Professor orientador do Estágio 

 

 

_______________________________ 

Coordenador do Curso de Licenciatura em 
Química 

 

 

_______________________________ 

      Diretor da Escola  
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FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE APROVEITAMENTO  

De carga horária do Programa de residência pedagógica 

A professora responsável pela disciplina de estágio supervisionado do curso de Licenciatura em 

Química, 

Eu, ___________________________________, venho solicitar o aproveitamento como carga 

horária de estágio supervisionado (I, II, III, IV) as atividades desenvolvidas no âmbito do programa 

de residência pedagógica. O relatório de atividades e os documentos em anexo comprovam o 

desenvolvimento das atividades. 

 

Morrinhos, ____ de ______________ de 20___. 

 

 

Assinatura do estudante 

 

MANIFESTAÇÃO DO DOCENTE ORIENTADOR 

Docente orientador(a): 

Período analisado para aproveitamento __/__/__ a __/__/__ 

Apresentou termo de compromisso do residente? ( ) SIM*   ( ) NÃO 

*Deve estar anexado a formulário 

Apresentou relatório final ou parcial das atividades? ( ) SIM*   ( ) NÃO 

*Deve estar anexado a formulário 
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Parecer final do professor orientador da 

residência/estágio justificando a nota do final do 

aluno 

 

Nota Final do aluno (0 a 5,0 pontos) (a nota deve variar entre 0 e 5,0 pontos) 

Total de horas aproveitadas ______horas 

Data ___/__/___ Assinatura do professor orientador 
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FICHA DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA – ATIVIDADES NA ESCOLA CAMPO 

Estagiário (a): 

Curso: Semestre: 

N° de matrícula: Turno: 

Escola campo: 

Professor Supervisor: 

Professor Orientador: 

Etapa do estágio: Estágio Curricular Supervisionado (I, II, III ,IV) 

 

Data Hora 
de 
Início 

Atividades desenvolvidas Hora 
de 
término 

CH(h) Assinatura do 
professor 
supervisor 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Total de horas cumpridas nessa etapa  

 

 
 

_________________________________                 ________________________________ 
Professor Supervisor do Estágio                                     Professor Orientador do Estágio  
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COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

INSTITUTO FEDERAL GOIANO CAMPUS MORRINHOS 
 

FICHA DE OBSERVAÇÃO DE AULAS 
 
Escola:__________________________________________________________________

Série:_______________     Data:___/___/____                                                                                    

Tema/ Título da aula _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Duração: ________min. 

 
Relato da relação Professor-aluno: 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
 
Relato da relação Aluno-aluno: 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
 
 

Roteiro para análise do professor frente à 
sala: 

SIM NÃO AS VEZES 

A linguagem usada pelo professor foi clara?                                                                                       

Esta linguagem estava de acordo com o nível 
ao qual se destinava? 

   

A postura frente à turma foi adequada?    

Houve coerência na apresentação do 
conteúdo? 

   

A aula teve início, meio e fim?    

O uso do quadro negro foi adequado?    

O tom de voz e a ênfase foram adequados?    

Houve o uso de outros recursos além do 
quadro? 

   

Estes recursos foram adequadamente 
utilizados? 
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Houve a tentativa de contextualizar o tema 
abordado? 

   

Houve preocupação em buscar uma 
interdisciplinaridade do tema abordado com 
outras áreas do conhecimento? 

   

 O professor adota livro didático? Utiliza na 
sala de aula? 

   

O professor demonstrou ter planejamento?    

O professor comenta sobre o que foi aplicado 
na aula anterior e reintegra o assunto?  

   

 
 
 
 

Roteiro para análise dos alunos frente à 
aula: 

SIM NÃO AS VEZES 

Os alunos questionaram o professor tirando 
suas dúvidas? 

   

Os recursos didáticos utilizados pelo 
professor foram bem aceito pelos alunos? 

   

Os alunos demonstraram-se cansados, 
irritados e desinteressados pela aula? 

   

Os alunos demonstraram-se agitados e 
houve conversas durante a aula? 

   

Os alunos tiveram dificuldade de assimilar o 
conteúdo? 

   

Os alunos interagiram entre si?    

Houve interação entre o professor e o aluno?    

Houve interesse dos alunos pelas atividades 
que o professor realizou? 

   

A turma participou ativamente das atividades 
propostas? 

   

Disciplina dos alunos em sala Boa Regular Ruim 

 
Modalidade Didática Desenvolvida: 
 
(   ) Aula Expositiva         (   ) Exposições de Filmes, Slides, etc.   

(   ) Aula Expositiva Dialogada                (   ) Outro Tipo de Modalidade (Descrever) 
(   ) Debate                               (   ) Estudo Dirigido/Pesquisa/Exercícios    

(   ) Avaliação/Correção 
(   ) Aula Prática 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO (I, II, III, IV) 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 

 

Data da aula:  ______/_____/______ 

Turma: ________________________ 

Carga horária da aula: _____________ 

Tema trabalhado _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Avaliação da(s) aula(s) – atribuir nota de 0,0 a 10,0 
  

1-Plano de aula: Elaboração, organização do plano (apresentação, descrição, clareza), 
adequação dos objetivos ao conteúdo planejado, adequação dos processos de verificação 
de aprendizagem, referências bibliográficas.   
Nota:  _____ pontos 
Obs.:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
2-Introdução (início da aula): Clareza, aspectos motivacionais, conexão entre o tema e 
outros conhecimentos (interdisciplinaridade), contextualização (aplicações do 
conhecimento no dia a dia), exposição clara e precisa dos objetivos da aula. 
Nota: ______ pontos 
Obs.:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
 
3-Conteúdo: Domínio de conteúdo, utilização de exemplos e analogias, desenvoltura e 
segurança nas respostas dos questionamentos, coerência, adequação do vocabulário e 
termos técnicos. 
Nota: ______ pontos 
Obs.:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
4-Procedimentos e atitudes: Espontaneidade, movimentação, postura, dicção, tom de 
voz, autocontrole, manejo da classe, interatividade.    
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Nota: ______ pontos 
Obs.:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
5-Procedimentos e atitudes promovidas na turma: participação, envolvimento, 
questionamento, interesse, considerações sobre os conhecimentos prévios dos alunos. 
Nota: _______ pontos 
Obs.:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
6- Recursos utilizados: Adequação dos recursos didáticos às técnicas, aos objetivos e 
aos conteúdos propostos; momento de utilização dos recursos e uso adequado deles. 
Nota: _______ pontos 
Obs.:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
 
7- Finalização/avaliação/conclusão: Capacidade de síntese, cumprimento das etapas 
previstas no plano, dosagem do conteúdo em relação ao tempo previsto, utilização de 
procedimentos avaliativos, feedback.                    Nota: ______ pontos 
Obs.:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
8-Sugestões e considerações: Apresente ideias e considerações que possam contribuir 
para o desenvolvimento profissional do estagiário e melhoria da sua prática pedagógica.  
Ou sugestões para que possamos estar melhorando nossas atividades de Estágio 
Curricular Supervisionado. 
Obs.:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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RESUMO 
 



  

Deverá conter de forma clara e sucinta uma introdução, descrição objetiva sobre o que 
realizou, o período e as principais questões do estágio na etapa desenvolvimento e 
considerações finais a partir da experiência do estágio. 
 
 
LISTA DE FIGURAS, TABELAS, ABREVIAÇÕES (OPCIONAL – CONVERSAR COM A 
ORIENTADORA) 
 
 
SUMÁRIO 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
Apresentar a relação do estágio para a formação do professor, sua importância e 

como deve ser realizado, fundamentando.  
Apresentar os objetivos e a justificativa para o estágio e para o relatório. 
Levantar questões sobre o processo ensino aprendizagem e trazer questões para 

reflexão e elaboração de proposta durante o desenvolvimento e as considerações finais.  
 
 
2 DESENVOLVIMENTO ou PERCURSO METODOLÓGICO 
 

Citar onde e como o estágio foi realizado, carga horária, atividades citadas com suas 
cargas horárias e turmas (pode ser usado uma tabela). 

Descrever como foi a abordagem do estágio, as etapas e atividades que 
participou/elaborou. 
 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Apresentar sessões para descrever todas as atividades, fazendo relação com a 
literatura e com suas reflexões sobre o professor/alunos, as metodologias, o alcance dos 
objetivos da aula e detalhadamente se posicionar como licenciando, nas situações 
avaliadas.  

Apresentar sugestões para melhorias no processo educacional de acordo com a 
realidade observada e que sejam exequíveis e possam trazer perspectivas para uma 
educação química mais efetiva, dentro de uma perspectiva interdisciplinar, contextualizada 
e inclusiva.  
 
3.1 – Identificação da escola 
3.2 – Caracterização da infraestrutura e reflexões 
3.3 – Caracterização dos atores da escola e reflexões 
3.4 – Documentos Escolares  
3.5 – Observação das aulas 
3.6 – Reflexões sobre os documentos escolares e observação das aulas 
 
 
4 CONCLUSÃO 
 

Retomar os objetivos do estágio e fazer suas considerações sobre tudo vivido 
durante o estágio. Reforçar as dificuldades e propostas a serem desenvolvidas para 
melhoria dos resultados e estabelecer reflexões críticas sobre a docência em 
química/realidade escolar e o contexto de atuação do professor de química. 
 
 
REFERÊNCIAS  



  

 
Listar todas as obras utilizadas no relatório de acordo com as normas da ABNT. CITÁ-LAS 
NO TEXTO. 
 
 
ANEXOS: 
 

Devem ser numerados na ordem que aparecem no texto e devem aparecer sempre 
que desejar apresentar materiais e/ou propostas, ilustrações/figuras que considerou 
relevante para o desenvolvimento e reflexão do estágio e da formação do licenciando e que 
foi apresentado ou discutido no “corpo” do relatório. 
 
 
APÊNDICES: 
 

Devem ser numerados na ordem que aparecem no texto e devem aparecer sempre 
que desejar apresentar materiais e/ou propostas, ilustrações/figuras que foram criadas pelo 
estagiário durante o período de realização das atividades de estágio. 
Exemplos: 
Planos de aula, atividades como lista de exercícios, jogos e suas regras, descrição de 
softwares com propostas de sequências didáticas elaboradas pelo estagiário, roteiros de 
atividades experimentais elaboradas e instrumentos de validação (questionários, atividades 
experimentais ou lúdicas, entre outros que forem utilizar para avaliar as atividades 
propostas). 

COLOCAR AS FICHAS DE OBSERVAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AULAS 
OU OUTRA FICHA USADA NAS ETAPAS DO ESTÁGIO. 
 
 
 
OBSERVAÇÃO PARA FORMATAÇÃO DO RELATÓRIO: 
 
- espaçamento entre linhas 1,5 exceto citações diretas; 
- parágrafo com recuo de 1,25; 
- alinhamento justificado; 
- paginação contabilizada a partir da folha de rosto e aparente a partir da introdução. 
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LISTA DE FIGURAS, TABELAS, ABREVIAÇÕES (OPCIONAL – CONVERSAR COM A 
ORIENTADORA) 
 
 
SUMÁRIO 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
Fazer uma breve introdução sobre o tema do projeto.  
Apresentar os objetivos e a justificativa para o estágio e para o projeto. 

 
2 DESENVOLVIMENTO ou PERCURSO METODOLÓGICO 
 

Citar onde e como o estágio será realizado, carga horária, atividades citadas com 
suas cargas horárias e turmas (pode ser usado uma tabela). 

Descrever como será a abordagem do estágio, as etapas e atividades que serão 
desenvolvidas. 
 
 
3 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

Fazer um cronograma descrevendo todas as etapas do projeto. Pode ser utilizada 
uma tabela para descrever as etapas. 
 
4 RESULTADOS ESPERADOS 
 

Descrever os resultados esperados com o desenvolvimento do projeto. 
 
REFERÊNCIAS  
 

Listar todas as obras utilizadas no projeto de acordo com as normas da ABNT. CITÁ-
LAS NO TEXTO. 
 
 
ANEXOS: 
 

Devem ser numerados na ordem que aparecem no texto e devem aparecer sempre 
que desejar apresentar materiais e/ou propostas, ilustrações/figuras que considerou 
relevante para o desenvolvimento e reflexão do estágio e da formação do licenciando e que 
foi apresentado ou discutido no “corpo” do relatório. 
 
 
APÊNDICES: 
 

Devem ser numerados na ordem que aparecem no texto e devem aparecer sempre 
que desejar apresentar materiais e/ou propostas, ilustrações/figuras que foram criadas pelo 
estagiário durante o período de realização das atividades de estágio. 
 
 
OBSERVAÇÃO PARA FORMATAÇÃO DO PROJETO: 
 
- espaçamento entre linhas 1,5 exceto citações diretas; 
- parágrafo com recuo de 1,25; 
- alinhamento justificado; 



  

- paginação contabilizada a partir da folha de rosto e aparente a partir da introdução. 


