Manual de Estágio Supervisionado
Licenciatura em Educação Física

Santo Antônio de Pádua
2019

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA

Diretor-Geral
Sérgio Valério Miranda Pereira

Vice-Diretora Acadêmica
Prof.ª Patrícia Viana Costa

Coordenador do Curso de Educação Física
Prof.ª Ofélia Machado Mansur

Coordenador do Estágio Supervisionado
Prof.ª Lídia Azevedo Terra

SUMÁRIO
1. APRESENTAÇÃO ............................................................................................ 4
2. CARACTERÍSTICAS DA DISCIPLINA .............................................................. 4
3. EMENTA DA DISCIPLINA...................................................................................5
4.OBJETIVO DO ESTÁGIO ................................................................................... 6
5. CARACTERÍSTICAS E FINALIDADES DO ESTÁGIO ..................................... 6
6. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA REALIZAÇÃO DOS ESTÁGIOS ................... 8
7. OPERACIONALIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO............................10
8.ANEXOS ...............................................................................................................12
ANEXO A – Termo de Ciência ......................................................... .................... 12
ANEXO B – Termo de Compromisso ......................................................................13
ANEXO C – Folha de Rosto ..................................................................................16
ANEXO D – Termo de Aceite.................................................................................17
ANEXO E – Ficha de Acompanhamento .............................................................. 18
ANEXO F – Declaração Final da Unidade Concedente ....................................... 19
ANEXO G – Ficha de Planejamento .....................................................................20
ANEXO H – Carta de Apresentação .....................................................................21
ANEXO I – Convênio.............................................................................................23

MANUAL ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO FÍSICA - FASAP
1. APRESENTAÇÃO
Este manual regulamenta a disciplina Estágio em Educação Física para
todos os ingressantes do curso de Licenciatura em Educação Física da
FASAP.
As normas que constam neste manual foram elaboradas para
sistematizar as atividades desta disciplina curricular, desde o
planejamento até a avaliação, com vista a garantir uma formação mais
qualificada de nosso acadêmico.
A competência do Licenciado só se concretiza a partir do momento em
que seus conhecimentos são experimentados no cotidiano da escola.
Essa premissa coloca sobre a disciplina Estágio em Educação Física
uma forte responsabilidade à medida que ela oportuniza ao aluno
complementar a sua formação através de uma vivência completa. Para
que este momento possa acontecer e se desenvolver é necessário que a
instituição responsável pela formação do aluno prepare um ambiente
de estágio que garanta uma intervenção pedagógica com qualidade.
Estas normas foram aprovadas pelo Conselho do Curso de Educação
Física da FASAP.
2. CARACTERÍSTICAS DA DISCIPLINA:
A disciplina de Estágio Supervisionado em Educação Física (I, II e
III) possui a carga horária de 400 horas, segmentados da seguinte forma:
Estágio Supervisionado I – Ensino Fundamental 1º segmento (1º ao 5º
ano) – 90 horas;
Estágio Supervisionado II– Ensino Fundamental 2º segmento (6º ao 9º
ano) – 150 horas;
Estágio Supervisionado III – Ensino Médio e E.J.A (Educação de Jovens
e Adultos) – 160 horas.
Entende-se o Estágio em Educação Física como um componente
curricular obrigatório das licenciaturas, com duração de, 400 horas, em tempos
concentrados, a partir do 4º período.
As bases legais que elucidam o Estágio Curricular profissional
destacam a necessidade de um encaminhamento de estágio planejado e avaliado
pelo Curso e as escolas campo de estágio, as quais os acadêmicos realizam essa
atividade. Pressupõe relações formais entre o Curso de Licenciatura em
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Educação Física da FASAP e unidades dos sistemas de ensino das redes pública
e privada, conveniados com a instituição, sendo exigido que o aluno atue dentro
do seu campo de formação universitário.
Os campos de estágio devem apresentar como requisitos comprovada
idoneidade e reconhecida competência qualidade de ensino, expressa na
Proposta Pedagógica da unidade de ensino; corpo docente com reconhecida
competência profissional, que ofereça efetivas condições para a experiência
docente compartilhada; infra estrutura física e material, como condições
pedagógicas para o desenvolvimento dos projetos de estágio; aceitação das
normas que disciplinam o estágio do referido curso; disponibilidade da equipe
diretiva e do corpo docente para supervisão específica, apreciação do trabalho de
estágio do referido e trabalho conjunto com a agência formadora.
O estágio deverá ser realizado através de propostas delineadas a partir
da leitura da realidade, oferecendo ao futuro professor um conhecimento do real
em situação de trabalho, constatando as possibilidades de realização das
competências exigidas na prática profissional, especialmente quanto à regência
de turmas, sem desconsiderar outros aspectos da experiência docente em
unidades de ensino, com, por exemplo, a elaboração de projeto pedagógico,
planejamento e organização do ensino.
Para que os acadêmicos realizem o Estágio Curricular Supervisionado
com qualidade e orientação pedagógica, prevê-se uma coordenação dos estágios
supervisionados de ensino para o curso de Licenciatura em Educação Física.
Caberá ao Coordenador de Estágios estabelecer as diretrizes e acompanhar a
organização e dinâmica dos estágios supervisionados de ensino para o curso, em
trabalho cooperativo com os supervisores de campo (professores das unidades
de ensino campo de estágio) e os alunos estagiários.
Do total de horas do estágio, 70% da carga de trabalho da disciplina
deverão ser realizadas em atividades diretamente na escola (nesse período estão
incluídos os períodos de observação, co-participação e aula propriamente dita).
Os 30% restantes deverão estar disponíveis para reuniões com o Supervisor de
Estágio, preparação da aula e confecção do relatório de Estágio.
A aferição do aproveitamento do estagiário seguirá os seguintes itens:
assiduidade/pontualidade, prática pedagógica, postura profissional e elaboração
dos relatórios de estágio. Será considerado reprovado aquele aluno que não
obtiver a média 60 (sessenta) nos itens avaliados. Na impossibilidade de repetir
o estágio, não será concedido período de substituição de nota e exame.
3. EMENTA DA DISCPLINA
Vivência orientada e estudo reflexivo das metodologias para a prática da
educação física escolar
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4. OBJETIVO DO ESTÁGIO
Oportunizar ao aluno estagiário experiências educativas no contato
direto com a realidade sócio-cultural, onde os mesmos possam exercitar
conhecimentos adquiridos. Adquirir novas habilidades pessoais e profissionais,
bem como refletir sobre o desenvolvimento da Educação Física no contexto
Escolar.

5. CARACTERÍSTICAS E FINALIDADES DOS ESTÁGIOS
ATRIBUIÇÕES ACADÊMICAS:
Do estudante estagiário

A) Conhecer o conteúdo deste manual e cumprir de forma integral as suas
orientações;
B) Cumprir com todas as exigências da disciplina no que concerne a leituras,
escrita de tarefas, planejamento e execução da docência;
C) Fica explícito que não será concedido exercício domiciliar para gestantes na
disciplina de Prática de Ensino e Estágio de acordo com a Lei 6.202/75 e a
Lei 11.788/08.
D) Ao final da disciplina, o aluno deverá construir e apresentar o relatório de
estágio conforme orientações apresentadas neste manual.
E) Assinar Carta de Ciência com as normas do Manual do Estágio, após a
leitura do mesmo.
F) Preencher a ficha de Acompanhamento do Estágio de acordo com os dias de
realização e apresentá-la ao professor supervisor de estágio sempre que
solicitado.
G) Cumprir rigorosamente todas as avaliações e entrega dos relatórios
semanalmente. Caso não o faça, receberá nota 0 (zero).
H) Assinar o Termo de Compromisso, junto com a Escola, comprometendo-se
com o campo de estágio, horário e planejamento.
I) Entregar toda a documentação final: Termo de Ciência (anexo A),
Termo de Compromisso (anexo B) e Relatório final - Folha de rosto
(anexo C), Sumário, Termo de Aceite (anexo D) Folha de
Acompanhamento (anexo E), documento do Professor, Declaração Final
da (anexo F), Relatórios/Planejamentos (anexo G).
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Do coordenador do curso
A) Nomear o coordenador de estágios e os professores supervisores, bem
como acompanhar o desenvolvimento das atividades de estágio;
B) Garantir em conjunto com o Conselho de Ensino, condições para que os
estágios possibilitem uma melhor formação do aluno.

Do coordenador de estágio

A) Estabelecer convênios com Instituições de Ensino a fim de garantir
espaços onde os estágios possam ser realizados;
B) Organizar e disponibilizar aos professores de estágio, os documentos que
formalizem e complementem a disciplina;
C) Encaminhar a documentação necessária para a realização do Seguro
obrigatório
D) Realizar quando necessário, o papel de mediador entre alunos, professores,
escolas e coordenação de curso do curso;
E) Prestar e dinamizar todas as informações para a realização do estágio;
F) Estar atualizado no que diz respeito à legislação referente ao estágio;
G) Convidar os professores supervisores de estágio para participarem de
reuniões de caráter ordinário e extraordinário; que possibilite ao curso
repensar a formação acadêmica;
H) Divulgar e verificar o cumprimento das normas contidas neste manual.
I) Encaminhar o Termo de Compromisso, o Termo de Ciência e o Convênio
junto aos alunos.

Do professor supervisor de estágio
A) Orientar os alunos sobre os procedimentos necessários para o
desenvolvimento das atividades de estágio;
B) Encaminhar a Carta de Apresentação junto aos alunos;
C) Dinamizar todas as etapas do estágio, monitorando o desempenho dos
alunos nas atividades pedagógicas desenvolvidas no contexto do estágio;
D) Organizar encontros para que os alunos possam socializar as suas
experiências e receberem orientações coletivas e individuais;
E) Orientar o estagiário na elaboração do relatório de estágio;
F) Sugerir instituições escolares para o estabelecimento de convênios, com
vistas a realização de futuros estágios.
G) Encaminhar através de relatório todas as irregularidades percebidas durante
o estágio;
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H) Realizar visitas de supervisão nos campos de estágio de sua competência.
Da escola onde o aluno desenvolverá seu estágio
A) Assinar o Convênio e o Termo de Compromisso apresentados pelo
estagiário;
B) Disponibilizar um profissional de Educação Física, que seja registrado
pelo Conselho Regional de Educação Física, como responsável pelo
acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo estagiário;
C) Fornecer ao final do estágio um comprovante(atestado) com a carga
horária cumprida pelo estagiário.

6. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
O aluno matriculado no componente Estágio Supervisionado está
comprometido com a realização de 100% das atividades de campo no contexto
escolar, e 75% dos encontros programados pelo supervisor de estágio na
Faculdade.
Os estágios devem ser realizados separadamente, um cada
semestre, de acordo com a proposição da matriz curricular do curso de
Licenciatura em Educação Física da FASAP, de modo a possibilitar um maior
tempo de permanência do aluno no contexto.
É importante ressaltar que o aluno matriculado nos estágios precisa
organizar seus horários de modo a viabilizar o trabalho de campo no contexto
escolar, que nem sempre ocorrerá no mesmo turno/horário de matrícula na turma
de estágio. Por exemplo, o aluno matriculado em uma turma noturna de Estágio
I ou II (voltados respectivamente, à Educação Física na Educação Infantil e nas
séries iniciais do Ensino Fundamental), precisará organizar-se de modo a
realizar o trabalho de campo pela manhã ou tarde, turnos em que normalmente,
tais etapas da educação são oferecidas.
A escola que o acolherá para a realização do estágio deverá ter um
profissional, preferencialmente habilitado em Educação Física para
acompanhamento cotidiano da prática pedagógica desenvolvida no âmbito do
seu estágio.
Ao matricular-se nos estágios, deve encaminhar e formalizá-lo através:
1. Da Carta de Apresentação (anexo H) para a escola, obtida e assinada
no primeiro dia de aula na FASAP com seu professor supervisor:
2. Do Termo de Compromisso preenchido e assinado, sendo uma via
para a instituição de ensino e outra para a FASAP; no prazo
determinado pelo professor;
3. Do Termo de Convênio (anexo I) preenchido e assinado, sendo uma
via para a instituição de ensino e outra para a FASAP, no prazo
determinado pelo supervisor de estágio.
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Com o início do estágio na escola e após o período de sondagem, o aluno deverá
apresentar ao professor supervisor da FASAP, o seu plano de trabalho para ser
aprovado com o objetivo de garantir a continuidade do estágio.
Uma seqüência adequada para iniciar suas atividades de estágios seria essa:
1º) Participar da primeira aula com seu professor supervisor, de acordo com seu
horário de matrícula;
2º) Obter a carta de apresentação, preencher com seus dados e colher a
assinatura do seu professor;
3º) Buscar a escola de acordo com a listagem de escolas já conveniadas com a
FASAP ou criar convênio com essa, através de formulário específico;
4º) Apresentar-se a escola e preencher o Termo de Compromisso de Estágio em
duas vias e o Convênio, também em duas vias (em ambos os casos, devidamente
preenchidos e assinados, entrega-se uma via para a escola e uma via para a
FASAP, para seu supervisor). Caso a escola já for conveniada com a FASAP,
preencha apenas o Termo de Compromisso;
Será considerado aprovado aquele aluno que obtiver a média de 60
(sessenta) pontos a serem distribuídos nos critérios de avaliação estabelecidos
pelos professores supervisores. Não será concedido período de substituição de
nota e exame.

Da avaliação do Estágio
a) A aferição do aproveitamento do estágio deverá preencher os
seguintes critérios: assiduidade e pontualidade, práticas pedagógicas
desenvolvidas na escola, cumprimento da carga horária no contexto
escolar, participação nas reuniões, entrega do relatório parcial e
final.
b) Será considerado reprovado aquele aluno que não obtiver ao final do
estágio a média 60 (sessenta). Na impossibilidade de repetir o
estágio, não será concedido período de substituição de notas e
exame.
c) São instrumentos de avaliação a modalidade do estágio
supervisionado as atividades relacionadas abaixo, sendo orientadas
durante os encontros em sala de aula pelo professor.

9

Avaliação – P1
1) Instrumentos de Avaliação (prova teórica, Seminário e outros). - Valor: 20
pontos.
2) Entrega de Relatório (50% das horas de estágio ou número de horas
equivalente até a data da prova definido pelo professor supervisor. O
cumprimento de 100% das horas estipuladas pelo professor supervisor,
corresponde a um requisito obrigatório nesta etapa da avaliação – P1).
- Valor: 30 pontos
Avaliação – P2
1) Instrumentos de Avaliação (prova teórica, Seminário e outros).
- Valor: 20 pontos.
2) Entrega de Relatório - (50% das horas de estágio ou número de horas
equivalente até a data da prova definido pelo professor supervisor. O
cumprimento de 100% das horas estipuladas pelo professor supervisor,
corresponde a um requisito obrigatório nesta etapa da avaliação –P2).
Valor: 30pontos.

7. OPERACIONALIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

O estágio supervisionado se regerá pelas normas constantes deste manual
e, no seu desenvolvimento, todos os envolvidos deverão se pautar ainda pelas
boas práticas de conduta profissional, moral e ética. Objetivando resumir a
operacionalização do estágio, os tópicos seguintes indicam as principais
observações a serem seguidas.
INÍCIO DO ESTÁGIO
Para que tenha início o estágio supervisionado, já considerando a
celebração de convênio e a regularização de toda a documentação entre a
Unidade Concedente e a FASAP, devem ser cumpridas as seguintes
formalidades:

a) definição da Unidade Concedente de Estágio conveniada à FASAP onde se
realizará o estágio;
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b) definição do Supervisor Docente de Estágio encarregado do acompanhamento
do estágio, que deverá se reunir como estagiário para discutir as atividades a
serem desenvolvidas, elaborando um cronograma de acompanhamento;
c) indicação, por parte da Unidade Concedente, do responsável pelo
acompanhamento do estagiário no interior de suas dependências e que
responderá perante à Coordenadoria de Estágio as questões relacionadas ao
desenvolvimento do programa de estágio.
A documentação principal, que fornece o suporte a esta etapa da
operacionalização é:
a) Carta de Apresentação de Estagiário;
b) Termo de Compromisso de Estágios;
c) Convênio para Estágios;
d) Termo de Ciência e Comprometimento com as Normas do Regulamento de
Estágio Supervisionado.
DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO

No decorrer do desenvolvimento das atividades de estágio na Unidade
Concedente, deve ser estabelecida a frequência de comunicação entre o
estagiário, o Supervisor Docente de Estágio, a Coordenação de Estágios e a
Coordenação de Cursos, de forma a permitir o acompanhamento e apoio
necessários ao estagiário na consecução dos objetivos propostos para o
programa de estágios.
Nesta etapa, há, principalmente, a seguinte documentação de suporte:
a) Relatórios semanais de Atividades de Estágio;
b) Avaliação Semestral de Estágio.

ENCERRAMENTO DO ESTÁGIO
O estágio supervisionado encerra-se após cumprida a carga horária
mínima necessária de 400 (quatrocentas) horas, salvo situações de desligamento
antecipadas. Após o encerramento do período de estágio, deve ser elaborado o
Relatório Final de Estágio, que será avaliado pelo Supervisor Docente de
Estágio.
Os casos que não foram previstos neste manual serão resolvidos através
do Conselho de Ensino.
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8. ANEXOS
ANEXO A
TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMETIMENTO COM AS NORMAS DO
REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Eu, ________________________________________, Registro
Acadêmico nº ________________, regularmente matriculado na disciplina de
Estágio Supervisionado do Curso de Licenciatura em Educação Física da
Faculdade Santo Antônio de Pádua - FASAP declaro que estou ciente das
normas contidas no Regulamento e Manual de Estágio Supervisionado desta
Instituição.

Para maior clareza e veracidade, dato e firmo a presente.

Santo Antônio de Pádua, _____ de _________________ de 20___.

_________________________________________
Assinatura do Aluno
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ANEXO B
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
Aos __ dias do mês de ___________ de 20__, na cidade de Santo Antônio de Pádua, estado
do Rio de Janeiro, neste ato as partes a seguir nomeadas celebram entre si este TERMO
DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. De um lado, doravante denominada
CONCEDENTE,

________________________________________________________,

com sede e foro na cidade de ___________________________ - ___, CNPJ n.º
__________________________, representada por ________________________________,
de outro lado, doravante denominado INSTITUIÇÃO DE ENSINO, Sociedade
Educacional Desembargador Plínio Pinto Coelho, com sede e foro na Cidade de Santo
Antônio de Pádua-RJ, CNPJ: 05.035.176/0001-00, representada por seu Diretor-Geral
Sérgio Valério Miranda Pereira e, por outro lado, doravante denominado ESTAGIÁRIO,
o(a) Sr(a).:
Nome:
Endereço:
Cidade:

Estado:

CEP:

Regularmente Matriculado:

Fone(s):
Matrícula:

Nível: Superior

Período de aula: Noite

E-mail:

CPF:

RG:

CONDIÇÃO: aluno

CLÁUSULA PRIMEIRA: Este TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO regerse-á pelas disposições da Lei 11.788, e explicitará o estágio como estratégia de
complementação do processo de ensino-aprendizagem, bem como estabelecerá as
condições de sua realização.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica acertado entre as partes que:
a)

As atividades do estágio cumpridas diariamente totalizando __ horas semanais;

b) A jornada de estágio será compatível com os horários da faculdade;
c)

O estágio será oferecido ____ remuneração.

d) Nos casos em que não ocorram conflitos com horário escolar do
ESTAGIÁRIO a jornada será estabelecida entre as partes;
e)

O presente TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO terá validade de
___/___/20__ a __/___/20__, podendo ser denunciado a qualquer momento,
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unilateralmente, mediante comunicação escrita com antecedência máxima de
cinco dias.
f)

O presente instrumento e o Plano de Atividades de Estágio serão alterados ou
prorrogados através de TERMOS ADITIVOS.

CLÁUSULA TERCEIRA: A Concedente designa o Sr. ______________________,
cargo: ___________________, para atuar como SUPERVISOR do ESTÁGIO.

CLÁUSULA QUARTA: Constituem motivos para a INTERRUPÇÃO AUTOMÁTICA
DA VIGÊNCIA do presente TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO:
a)

A conclusão ou abandono do curso e o trancamento de matrícula, se aluno
regular ou especial;

b) A desvinculação profissional da situação que gerou o pedido e concessão;
c)

O não cumprimento do convencionado neste TERMO DE COMPROMISSO
DE ESTÁGIO.

CLÁUSULA QUINTA: Na vigência do presente TERMO DE ESTÁGIO, o(a)
ESTAGIÁRIO(A) estará incluído(a) na cobertura do SEGURO DE ACIDENTES
PESSOAIS, proporcionada pela APÓLICE nº _______________________ da
Companhia _______________________________.

CLÁUSULA SEXTA: Assim materializado, documentado e caracterizado, o presente
estágio, segundo a legislação, não acarretará vínculo empregatício, de qualquer
natureza, entre o(a) ESTAGIÁRIO(A) e a CONCEDENTE, nos termos do que
dispõem da Lei.11.788.

CLÁUSULA SÉTIMA: No desenvolvimento do ESTÁGIO ora compromissado, caberá à
CONCEDENTE:
a)

Proporcionar ao(à) ESTAGIÁRIO(A) atividades de aprendizado social,
profissional e cultural, compatíveis com o seu curso:

b) Proporcionar ao(à) ESTAGIÁRIO(A) condições de treinamento prático e de
relacionamento humano;
c)

Proporcionar, sempre que necessário, subsídios que possibilitem o
acompanhamento, a supervisão e avaliação do ESTAGIÁRIO.
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CLÁUSULA OITAVA: No desenvolvimento do ESTÁGIO ora compromissado, caberá
ao(à) ESTAGIÁRIO(A):
a)

Cumprir com todo o empenho e interesse toda a programação estabelecida para
o ESTÁGIO;

b) Cumprir as normas e regulamentos da CONCEDENTE, quando lhe forem
informados pela inobservância dessas normas e regulamentos, o(a)
ESTAGIÁRIO(A) poderá responder por perdas e danos;
c)

Elaborar e entregar RELATÓRIO DE ESTÁGIO à CONCEDENTE,
quando esta o exigir.

CLÁUSULA NONA: De comum acordo, as partes elegem o foro da Justiça Federal de
Itaperuna, da Seção Judiciária do Rio de Janeiro-RJ, renunciando, desde logo, a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão que se originar deste
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO e que não possa ser resolvida
amigavelmente.

E, por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres deste TERMO DE
COMPROMISSO DE ESTÁGIO, as partes assinam em 04(quatro) vias de igual teor e
forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Plano de atividades de Estágio
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Santo Antônio de Pádua, __ de ____________ de 2019.
___________________________
CONCEDENTE

______________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

____________________________
ESTAGIÁRIO (A)
TESTEMUNHAS:
____________________________

____________________________
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ANEXO C
FOLHA DE ROSTO

RELATÓRIOS DE ESTÁGIO
SUPERVISIONADO ___

Curso: Educação Física
Disciplina: Estágio Supervisionado __
Professor: Ofelia M. Mansur

Aluno:_______________________________________________

Santo Antônio de Pádua – RJ, ___ de 2019
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ANEXO D

Da Direção: ____________________________________________________
Para: FASAP – Coordenação do Curso de Licenciatura em Educação Física

Termo de Aceite
A direção da _______________________________________
declara que o aluno (a) __________________________________________________
do 5º período do curso de Licenciatura em Educação Física da FASAP, foi aceito (a)
como estagiário (a) nas turmas do Ensino ________(_º segmento), devendo cumprir
um total de ___ horas de atividades no __º semestre de 2019.
Santo Antônio de Pádua,___ de __________de 2019.

____________________________________________
Diretor da Instituição

Ciente: ________________________________________
Coordenador de Educação Física

________________________________________________
Professor da Disciplina de Estágio Supervisionado ___
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ANEXO E

Ficha de Acompanhamento do Aluno / Estagiário/ Ensino _
Estagiário:_____________________________________________________________
Campo de Estágio: ______________________________________________________
Supervisor:____________________________________________________________

Dia

Número
de
horas

Local

Atividades

Rubrica
do
professor

Visto
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ANEXO F

DECLARAÇÃO FINAL DA UNIDADE CONCEDENTE
(em papel timbrado da empresa)

À
FACULDADE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA – FASAP
A/C: COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS

Declaramos

para

fins

escolares

que

_________________________________
____________________________________

cumpriu

______

(_________________
_____________)

horas

de

estágio

supervisionado,

no

período

de

_______/_______/________ a _______/_______/________.
O

estágio

desenvolveu-se

no

Departamento

__________________________ _______________________, abordando as
atividades

_______________________

_______________________________________________________________
Informamos não termos restrições de confidencialidade no conteúdo de
seu relatório e, desde já, autorizamos sua eventual publicação.
(ou, pedimos sigilo nas informações e não autorizamos a publicação do
conteúdo

de

seu

relatório)___________________________________________

Santo Antônio de Pádua, ___ de __________ de 20____.

Nome (responsável)
Cargo:
Carimbo da Unidade
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ANEXO G

PLANEJAMENTO
ALUNO(ESTAGIÁRIO):__________________________________________
UNIDADE:______________________________________________________
DATA:_____/______/_______
HORÁRIO:____________
ANO:__________________
COLÉGIO:______________________________________________________

OBJETIVO_____________________________________________________________
Conteúdos

Estratégias

Recursos Materiais

Metodologia:
Avaliação:
Pontos Positivos:
Pontos negativos:
Estagiário:
Professor da Disciplina
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ANEXO H
Carta de Apresentação de Estagiário

Santo Antônio de Pádua, ___ de _________ de 20___.

À
(nome e endereço da Unidade Concedente de Estágios)

REF: Solicitação de Estágio Supervisionado para (nome do estagiário)

Prezado Sr. Dirigente,
Servimo-nos

da

presente

para

apresentar

_______________________________________________.

O

o

aluno

apresentado

está regularmente matriculado(a) no Curso de Licenciatura em Educação
Física da Faculdade Santo Antônio de Pádua - FASAP, e dirige-se a V.Sª. Para
solicitar a realização de estágio nessa organização no departamento de
_____________________________________.
O estágio tem por finalidade principal a visualização da relação
entre teoria e prática, através do intercâmbio e integração entre a Faculdade, o
Acadêmico e a Organização. O Estágio Supervisionado em Licenciatura em
educação Física, como parte integrante do processo de ensino/aprendizagem,
fornece subsídios para a prática em situações reais de trabalho. Possibilita
ainda o desenvolvimento de habilidades técnicas, domínio e segurança no
cuidado do indivíduo, da família e da comunidade.
Estamos convictos de que a receptividade e o apoio que V.Sª
dispensar ao estagiário, permitirá, por um lado, que haja um avanço qualitativo
no desenvolvimento do seu perfil como profissional de Educação Física e, por
outro, possibilitará à organização, a seu critério, por ocasião da conclusão do
estágio, solicitar ao aluno cópia do Relatório de Estágio que, em contrapartida,
poderá trazer valiosas contribuições para vossa instituição. Outrossim, a
Coordenação Geral do referido curso da Faculdade Santo Antônio de Pádua 21

FASAP coloca-se à disposição para informações complementares que
porventura a organização venha a considerar necessárias.
Na certeza da confirmação, agradecemos a compreensiva
colaboração de V.Sª. e pedimos sua especial atenção em devolver ao
estagiário o Formulário de Aceitação, devidamente preenchido e com a
indicação de um representante dessa organização que servirá de facilitador do
trabalho de pesquisa, através do qual se dará a ligação ente o acadêmico, a
Coordenação de Estágio e a vossa organização.

Atenciosamente,

(nome do Supervisor Docente de Estágio)
Supervisor Docente de Estágio
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ANEXO I
CONVÊNIO PARA ESTÁGIOS

Aos __ dias do mês de Fevereiro de 2019, de um lado a FACULDADE SANTO
ANTÔNIO DE PÁDUA – FASAP, mantida pela SOCIEDADE EDUCACIONAL
DESEMBARGADOR PLÍNIO PINTO COELHO S/C LTDA., instituição de
ensino superior, CNPJ nº 05.035.176/0001-00 com sede em Santo Antônio de
Pádua – RJ, representada pelo Diretor- Geral Sergio Valério Miranda Pereira e,
de outro, ____________________ , com sede e foro na cidade de
__________________ - __, CNPJ n.º ____________________ neste ato
denominada CONCEDENTE, representada por __________________, RG:
__________________, CPF: ______________, celebram o presente convênio
para a concessão de ESTÁGIO, de acordo com o decreto lei 11.788, DE 25
DE SETEMBRO DE 2008 , nos termos que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA: objetiva o presente convênio formalizar condições
básicas para a realização de ESTÁGIOS de estudantes da INSTITUIÇÃO DE
ENSINO junto à CONCEDENTE, de interesse curricular, obrigatório ou não,
entendido o ESTÁGIO como Estratégia de Profissionalização que
complementa o ensino-aprendizagem.
CLÁUSULA SEGUNDA: Para a realização de cada ESTÁGIO, em decorrência
deste convênio, será celebrado um TERMO DE COMPROMISSO DE
ESTÁGIO – TCE, entre o estudante e a CONCEDENTE, com interveniência
obrigatória da INSTITUIÇÃO DE ENSINO, nos termos do inciso II do Art. 3º;
inciso I do Art. 7º e Art. 16º da Lei 11788/2008.
§ 1º - O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO – TCE, fundamentado e
vinculado ao presente convênio, ao qual será anexado posteriormente, terá por
função básica, em relação a cada ESTÁGIO, particularizar a relação jurídica
especial existente entre o estudante-estagiário e a CONCEDENTE.
§ 2º - Assim materializado, caracterizado e documentado, o ESTÁGIO que vier
a ser realizado ao abrigo deste, segundo a legislação pertinente, não
acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza entre os estagiários e a
CONCEDENTE, nos termos do que dispõe o Art. 3º da Lei 11.788/2008.
CLÁUSULA TERCEIRA: A CONCEDENTE, para atender à finalidade do
presente convênio, compromete-se a cumprir o Plano de Estágios
previamente elaborado, inclusive designando Supervisores para o auxílio e
acompanhamento dos estudantes-estagiários.

§ 1º - O Plano de Estágios a que dispõe a cláusula terceira, só será exigido
para o estágio curricular obrigatório.
CLÁUSULA QUARTA: Fica assegurado à CONCEDENTE a seleção dos
estudantes candidatos à vaga de ESTÁGIOS, que a INSTITUIÇÃO DE
ENSINO indicar.
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CLÁUSULA QUINTA: À CONCEDENTE caberá registrar a frequência e avaliar
o desempenho do estagiário, em formulários próprios ou fornecidos pela
INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
CLÁUSULA SEXTA: A distribuição e concessão de ESTÁGIOS e respectivas
bolsas-auxílio serão feitas de acordo com a programação definida pela
CONCEDENTE, tanto no que se refere às suas especificações, quanto no que
se refere a seu número.
§ 1º Para efeito deste convênio, entende-se como bolsa-auxílio o valor em
dinheiro, eventualmente destinado mensalmente pela CONCEDENTE, ao
estudante-estagiário, para cobrir as despesas pessoais.
CLÁUSULA SÉTIMA: Na vigência do Estágio, o aluno deverá estar coberto por
seguro de acidente pessoais, conforme disposto no Art. 9º, IV e parágrafo
único da Lei 11788/2008, que será mantido pela FASAP no caso dos estágios
obrigatórios.
CLÁUSULA OITAVA: O presente convênio passará a vigorar na data de sua
assinatura, por prazo indeterminado e poderá ser denunciado a qualquer
tempo, independentemente de justificativas, sem que daí ocorram ônus para
qualquer das partes.
CLÁUSULA NONA: Para conhecimento e solução de questões derivadas do
presente convênio, elegem as partes o foro da Comarca de Santo Antônio de
Pádua – RJ, renunciando, desde logo, a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir qualquer questão que se originar deste CONVÊNIO
PARA ESTÁGIOS e que não possa ser resolvida amigavelmente.

E por estarem justas e conveniadas, assinam o presente convênio, em duas vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo subscritas.

Santo Antônio de Pádua, __ de _________ de 2019.

_______________________
Concedente

Testemunhas:
______________________

________________________
Instituição de Ensino

________________________
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