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APRESENTAÇÃO 

 

Este documento surge da necessidade encontrada no âmbito do Instituto 

Superior de Educação São Judas Tadeu de orientar a execução do estágio 

supervisionado no curso de Licenciatura em Pedagogia, servindo de instrumento 

normativo para professores e alunos.  

O estágio supervisionado se constitui de diferentes atividades, desde a 

observação até a realização de prática supervisionada em situações reais de trabalho, em 

diferentes espaços de atuação do profissional pedagogo. Dessa forma, essa experiência 

que o aluno estagiário passa a vivenciar o permitirá responder e solucionar de forma 

crítica e reflexiva os problemas a serem enfrentados na sua vivência cotidiana de 

trabalho após a conclusão do curso de graduação.   

Tendo em vista que o estágio se trata de componente curricular obrigatório 

para a formação do graduando, entende-se que a produção de relatório deve ser 

obrigatória, pois permite que o aluno exponha de forma clara e organizada o conjunto 

de experiências por ele vivenciadas. No âmbito do curso de Pedagogia desta IES, o 

estágio supervisionado se desenvolve a partir do sexto semestre do curso, momento em 

que os alunos já adquiriram significativa formação teórico-prática, permitindo que 

possam vivenciar esse novo momento de sua formação. 

Nesse sentido, os diferentes estágios supervisionados vivenciados do sexto ao 

oitavo semestre constituem-se em componente de vital importância no desenvolvimento 

das habilidades e competências que são requeridas do pedagogo. Os estágios são 

desenvolvidos em espaços públicos e privados, conveniados à instituição, onde podem 

ser desenvolvidas as diferentes atividades previstas para o estágio.  

A experiência prática por meio do estágio supervisionado é requisito essencial 

e obrigatório para a formação dos graduandos desta IES, permitindo-lhes ingressar no 

mercado de trabalho com uma visão alargada do tecido social e das saídas profissionais 

que o curso de Pedagogia oferece. Para tanto, o trabalho desenvolvido pelos alunos 

passa pela orientação de professores qualificados, integrantes do quadro docente da 

instituição, que possuem titulação mínima de Especialista e que já dispõem de 

experiência no acompanhamento deste tipo de atividade. 

Nesse sentido, este manual foi produzido como resposta à necessidade de 

alunos e professores, constituindo-se como guia de orientação para execução dos 

estágios e para a estruturação dos devidos relatórios. 



1 DA ESTRUTURA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório do curso de 

Licenciatura em Pedagogia. Totalizando 360 horas, o estágio está distribuído em três 

disciplinas nos blocos VI, VII e VII respectivamente: 

 Estágio Supervisionado em Docência da Educação Infantil – 120 h; 

 Estágio Supervisionado em Docência do Ensino Fundamental – 120 h; 

 Estágio Supervisionado em Supervisão e Coordenação Pedagógica – 

120 h. 

Cada disciplina deverá ser planejada pelo aluno, sob a supervisão do professor 

supervisor da disciplina, distribuindo a carga-horária da seguinte maneira: 20 horas para 

planejamento das atividades; 20 horas para observação da realidade em que aluno irá 

estagiar; 60 horas para regência de classe ou atuação na supervisão/coordenação, 

conforme o caso; 10 horas para socialização das atividades e 10 horas para confecção do 

relatório final da disciplina. 

Os campos de estágio para o Curso de Pedagogia do ISESJT são as escolas 

públicas e particulares de educação infantil e de ensino fundamental localizadas nas 

zonas urbana e rural do município de Floriano; as escolas comunitárias de iniciativa da 

própria população; os programas de educação de jovens e adultos; e outros espaços 

onde haja atividades de ensino-aprendizagem no nível da educação infantil e das séries 

iniciais do ensino fundamental. No caso do estágio na área de supervisão e coordenação 

pedagógica, o campo de estágio poderá ser uma escola de nível médio. A utilização de 

tão variados cenários tem em perspectiva, além de mostrar ao aluno os diferentes 

campos de atuação do Pedagogo, favorecer a compreensão das especificidades relativas 

ao processo educacional.  

 

2 REQUISITOS LEGAIS 

 

O estágio supervisionado é requisito obrigatório nos cursos de licenciatura, 

conforme determinado nos seguintes requisitos legais: 

 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional; 



 Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006, que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Pedagogia, licenciatura; 

 Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio 

dos estudantes. 

 

3 TERMO DE COMPROMISSO 

 

A realização do estágio se dá mediante assinatura de Termo de Compromisso 

celebrado entre o estudante e a parte concedente (instituição campo e estágio), com a 

intermediação da instituição de ensino. Ao final do manual, consta modelo de termo a 

ser adotado para o curso de Licenciatura em Pedagogia, constando: qualificação da 

parte concedente, do estagiário e da instituição de ensino; duração e objeto do estágio; 

carga-horária do estágio. 

 

4 ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR SUPERVISOR DO ESTÁGIO 

 

Constituem atribuições do Professor Supervisor do estágio: 

 Visitar previamente os campos de estágio de modo a facilitar a celebração dos 

termos de compromissos; 

 Alocar os alunos estagiários nos seus devidos campos de estágio; 

 Prestar toda assistência ao estagiário, desde o momento inicial da observação e 

planejamento das atividades até a elaboração do Relatório de Estágio;  

 Acompanhar a realização do estágio, visitando os campos de estágio ao longo do 

período de permanência dos estagiários;  

 Acompanhar a execução do estágio, atuando na resolução de problemas junto 

aos campos de estágios;  

 Fazer-se presente às reuniões convocadas pela Coordenação para 

acompanhamento da execução do estágio. 

 

5 ATRUIBUIÇÕES DO SUPERVISOR DO CAMPO DE ESTÁGIO 

 

 Orientar, acompanhar e organizar as atividades do estagiário na campo de 

estágio; 



 Oferecer os meios necessários à realização dos trabalhos do aluno estagiário da 

melhor maneira possível;  

 Auxiliar o aluno a trabalhar suas dificuldades, seus medos e suas ansiedades 

frente ao cotidiano de trabalho vivenciado no campo de estágio; 

 Manter contato com a Coordenação do Curso e com o Professor Supervisor do 

estágio, para dirimir quaisquer dúvidas quanto à execução do estágio;  

 Realizar avaliação do estagiário ao final da execução do estágio em ficha 

própria, fornecida pela instituição de ensino. 

 

6 ATRIBUIÇÕES DO ALUNO ESTAGIÁRIO 

 

 Escolher o local para a realização do estágio em acordo com o Professor 

Supervisor; 

 Cumprir rigorosamente a carga-horária do estágio, estando ciente de que o não 

cumprimento da mesma incorrerá em reprovação da disciplina; 

 Comparecer semanalmente ao encontro com o Professor Supervisor, cumprindo 

as tarefas que lhe foram atribuídas; 

 Elaborar e entregar o Relatório de Estágio ao final do estágio, anexando todos os 

documentos comprobatórios de sua execução; 

 Manter uma postura ética no exercício do estágio; 

 Respeitar as normas internas do campo de estágio em que estiver alocado. 

 

7 OBJETIVOS DO ESTÁGIO 

 

 Proporcionar oportunidades ao aluno estagiário de desenvolver suas habilidades, 

analisando situações reais de trabalho para propor novas perspectivas de atuação 

para melhoria do ambiente de trabalho;  

 Complementar o processo de ensino-aprendizagem, por meio do 

autoconhecimento, de modo que o estagiário busque meios para seu 

aprimoramento pessoal e profissional;  

 Facilitar a passagem do mundo acadêmico para o mundo profissional, 

preparando o aluno estagiário para o cotidiano de trabalho;  

 Aprimorar o processo de atualização de conteúdos disciplinares, por meio de 

intercâmbio de informações e experiências no campo de estágio, adequando sua 



atuação profissional às inovações tecnológicas, políticas, sociais e econômicas 

do mundo contemporâneo;  

 Apoiar o desenvolvimento das potencialidades individuais, possibilitando a 

formação de pedagogos aptos a atuar em diferentes espaços escolares e não-

escolares, capazes de agir por meio de metodologias alternativas para a 

consecução dos objetivos da instituição onde atuarem. 

 

8 AVALIAÇÃO 

 

O Estágio Supervisionado será acompanhado pelo Professor Supervisor da 

disciplina, que se dá por meio de aulas teóricas para fundamentação dos alunos, 

alocação dos alunos nos campos de estágio conveniados, orientação para execução do 

estágio e preenchimento das fichas de registro e avaliação. 

Ao término do cumprimento da carga-horária do estágio, o acadêmico deverá 

entregar o Relatório de Estágio em data estipulada pelo Professor Supervisor, conforme 

o calendário acadêmico da instituição. O registro de notas para a disciplina deverá 

seguir a seguinte sistemática: a primeira nota obtida por meio de exame teórico; a 

segunda nota por meio da observação e acompanhamento do Professor Supervisor; a 

terceira nota obtida pela análise do Relatório de Estágio.  Será considerado aprovado o 

aluno que comprovar o cumprimento da carga-horária completa do estágio e obtiver 

média igual ou superior a 7,0 (sete). Nos casos em que o aluno não integralizar a carga-

horária ou não obtiver média aprovativa, o estágio deverá ser refeito no semestre 

seguinte ficando o aluno impossibilitado de cursar o estágio subsequente. 

 

9 RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 

O Relatório de Estágio deverá ser escrito de modo que o aluno descreva, da 

maneira mais completa possível, o conjunto de atividades desenvolvidas durante a 

execução do estágio. O aluno deverá anexar os seguintes documentos: Termo de 

Compromisso (cópia), Carta de Apresentação (cópia), Ficha de Avaliação no Campo de 

Estágio (original), Controle de Frequência (original), Questionário de Observação do 

Campo de Estágio (original), Questionário sobre a Atuação do Supervisor/Coordenador 

(original e obrigatório para o Estágio Supervisionado em Supervisão e Coordenação 

Pedagógica). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE RELATÓRIO DE ESTÁGIO 
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Relatório apresentado como requisito final 

para aprovação na disciplina de Estágio 
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Educação São Judas Tadeu. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Aqui o aluno deve fazer uma breve apresentação da sua experiência nas atividades 

desenvolvidas ao longo do estágio. 

  



2 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

  

 

2.1 OBSERVAÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO 

Aqui o aluno deve descrever quantitativamente e qualitativamente a escola onde 

estagiou. 

 

2.2 PLANEJAMENTO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO 

Aqui o aluno deve descrever como a escola executa o seu planejamento didático-

pedagógico e como executou seu próprio planejamento. 

 

2.3 DOCÊNCIA [quando for o caso]  

Aqui o aluno deve descrever sua experiência na docência, apontando pontos positivos e 

negativos. É interessante relatar situações reais da relação professor-aluno. 

 

2.3 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA [quando for o caso]

  

Aqui o aluno deve descrever sua experiência na supervisão e coordenação pedagógica, 

apontando pontos positivos e negativos. É interessante relatar situações reais da 

relação supervisor/coordenador-professor-aluno. 

  



3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Aqui o aluno deve concluir o relatório apontando de forma objetiva os pontos positivos 

e negativos da vivência no estágio, inclusive indicando sugestões para melhorar o 

ensino na escola campo de estágio.   



4 REFERÊNCIAS 

 

Aqui o aluno deve referenciar, de acordo com as normas da ABNT, todos os 

documentos e/ou autores citados. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS OU APÊNDICES 

O aluno deve anexar fotos das atividades desenvolvidas, projetos executados, 

atividades desenvolvidas e quaisquer outros documentos que julgar necessário para 

comprovar sua experiência no estágio. 

 

 



INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO SÃO JUDAS TADEU 

CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

A instituição concedente abaixo identificada: 

Nome da Instituição:  _________________________________________________________  

Endereço: Rua __________________________________________________ Nº _________  

Bairro: _________________________Cidade:_______________ CEP: _________________  

Telefone(s): (____) ________________________, (____)  ___________________________  

Representante da Instituição:  ___________________________________________________  

Função do Representante:  _____________________________________________________  

Aceita e compromete-se em possibilitar o desenvolvimento das atividades pertinentes ao 

Estágio Supervisionado em ___________________________________________________ 

do acadêmico(a) _____________________________________________________________,  

regularmente matriculado(a) no curso de Licenciatura em Pedagogia desta IES. O(a) discente 

se compromete a respeitar as normas da instituição concedente e cumprir com zelo todas as 

atividades que lhe forem designadas. 

 

Floriano (PI), ________ de ______________________ de 20_____. 

 

______________________________________________ 

Aluno(a) Estagiário(a) 

(assinatura) 

 

______________________________________________ 

Representante da Instituição Concedente 

(assinatura e carimbo) 

 

 

______________________________________________ 

Coordenador (a) de Pedagogia 

(assinatura e carimbo) 

 



INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO SÃO JUDAS TADEU 

CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO NO CAMPO DE ESTÁGIO 

 

Estágio Supervisionado: ______________________________________________________  

Estagiário(a):  ______________________________________________________________  

Bloco: ________ Período:________ 

Campo de Estágio: __________________________________________________________  

Endereço do Campo de Estágio: _______________________________________________  

Telefone: _________________ Cidade: ______________________ Estado: ____________  

Supervisor na Escola-Campo: _________________________________________________  

 

 

 

ASPECTOS 
AVALIAÇÃO 

Muito Bom Bom Regular Insuficiente 

Assiduidade, pontualidade e 

responsabilidade 

    

Cuidado e zelo nas relações 

interpessoais 

    

Postura ética no cotidiano escolar     

Demonstra conhecimento 

necessário para o desempenho das 

funções de estágio 

    

Disposição para participar das 

atividades propostas pela escola 

    

 

Comentários: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________ 

Supervisor na Escola 

(carimbo e assinatura) 

 

____________________________________________________ 

Estagiário (a) 



INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO SÃO JUDAS TADEU 

CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

 

ESTAGIÁRIO(A): __________________________________________________________  

CAMPO DE ESTÁGIO: _____________________________________________________  

BLOCO: ___________ PERÍODO: ____________ 

 

Data 
Horário Carga-

horária 
Atividades 

Ass. do 

Supervisor
1
 Entrada Saída 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

                                                           
1
 Profissional da escola que está acompanhando o estagiário. 



INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO SÃO JUDAS TADEU 

 CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

 

 

ESTAGIÁRIO(A): __________________________________________________________  

ESCOLA: _________________________________________________________________  

BLOCO: ___________ PERÍODO: ____________ 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE A ATUAÇÃO DO SUPERVISOR / COORDENADOR 

 

1) Quais as funções que exerce na escola? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) Cite aspectos positivos e negativos em relação à sua função. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3) Defina ações a serem desenvolvidas na escola para um supervisor competente e 

comprometido com as transformações sociais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4) Qual a concepção de aprendizagem que fundamenta o trabalho na sua escola? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5) As condições físicas de sua escola são adequadas para o exercício pedagógico? Justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6) A formação do corpo técnico pedagógico interfere na qualidade do corpo docente? De que 

forma? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7) Quais são as maiores potencialidades de sua escola na dinâmica do cotidiano escolar? 

Exemplifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8) A sua escola possui Projeto Político Pedagógico? Como a supervisão/coordenação planeja 

suas atividades para o atendimento do PPP? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9) Na ausência do PPP que planejamento norteia o ano letivo e a prática pedagógica destinada 

à implementação do ensino? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

10 – Comente algumas ações do Projeto Político Pedagógico que são transformadas em ação 

durante o ano letivo. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Supervisor / Coordenador 



INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO SÃO JUDAS TADEU 

CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

 

 

ESTAGIÁRIO(A): __________________________________________________________  

ESCOLA: _________________________________________________________________  

BLOCO: ___________ PERÍODO: ____________ 

 

QUESTIONÁRIO DE OBSERVAÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO 

I – Situação Física 

 

1. Identificação (endereço completo, telefone, fax) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Situação física (condições do piso, teto, paredes, portas e janelas, instalações elétricas, 

hidráulicas, sanitárias, arejamentos, tipo e ano de construção, localização, instalações). 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Condições materiais (móveis, equipamentos e utensílios para uso administrativo, do 

docente e corpo discente). 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Dependências da escola (localização, condições, qualidade, uso). 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Quadro de pessoal (Administração, Pedagógico e Apoio) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Recursos Audiovisuais (condições, quantidades, tipos, uso). 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Dependências administrativas (localização, condições, quantidades, uso). 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

II – Situação Pedagógica 

 

1. Currículo escolar (cursos, graus, turnos, séries, quantidade de turmas e alunos, grade 

curricular, jornada escolar, proposta político-pedagógica). 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Planejamento escolar (quem realiza, como é realizado, em que tempo, tipos). 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Calendário escolar (existência, dias letivos, quem elabora, eventos comemorados). 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Reuniões pedagógicas (como, com quem, periodicidade, funções). 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Pais e Mestres (relação entre a escola e a família, atividades dentro da escola e da família). 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Atividades desenvolvidas na escola. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



III – Situação Administrativa 

 

1. Quem faz parte da Administração Direta da Escola? 

( ) Diretor ( ) subdiretor 

2. A comunidade participa da Administração da Escola? 

( ) Sim ( ) Não 

3. Quais os critérios utilizados na escolha dos dirigentes da Escola? 

( ) Direta ( ) Indireta 

4. Quem participa do Plano Anual da Escola? 

( ) Professor ( ) Aluno ( ) Representante de Associação de Bairro 

5. Que outros organismos existem dentro da Escola e como atuam? 

( ) Grêmio ( ) Conselho Escolar  ( ) Associação de Pais 

6. A Escola tem Biblioteca 

( ) Sim ( ) Não 

7. Como funciona o serviço da Biblioteca? 

( ) Bom ( ) Regular ( ) Precariamente 

8. Como se da o relacionamento: Administração X Corpo Docente X Corpo Discente? 

( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim 

9. Quais critérios para escolha do livro didático? 

( ) Fatores socioeconômico dos alunos ( ) Qualidade do material 

( ) Pelos efeitos de propaganda ( ) Determinado pelo MEC 

10. O livro didático é utilizado: 

( ) Pelo professor ( ) Pelo aluno 

11. Com relação a qualificação do corpo docente, podemos distribuir a quantidade total dos 

professores da seguinte maneira: 

_____ Ensino Médio Incompleto 

_____ Ensino Médio Completo 

_____ Curso Superior Incompleto 

_____ Curso Superior Completo 

_____ Pós Graduação Completo 

_____ Pós Graduação Incompleto 

 

IV – Avaliação 

 

1. Quais os aspectos relevados na avaliação do aluno? 

( ) Quantitativo ( ) Qualitativo 

2. Quais as modalidades de avaliação utilizada pelo professor? 

( ) Diagnóstica ( ) Formativa ( ) Somativa 

3. Qual a periodicidade das avaliações somativas? 

( ) Semanal ( ) Mensal ( ) Bimestral 

4. Qual a escala de notas em cada avaliação? 

___________________________________________________________________________ 

5. Qual a nota mínima para aprovação do aluno? 

___________________________________________________________________________ 

6. Quais os tipos de testes utilizados pela escola? 

( ) Objetivos ( ) Discursivos 

7. Existe alguma modalidade de recuperação na escola? 

( ) Sim ( ) Não 

Especificar: _________________________________________________________________  

 



V – Organização disciplinar 

 

1. A escola possui Regimento Interno? 

( ) Sim ( ) Não 

2. Que aspectos são contemplados? 

( ) Direitos e deveres do professor  ( ) Direitos e deveres dos alunos  ( ) Outros 

 

  



INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO SÃO JUDAS TADEU 

CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DO ALUNO ESTAGIÁRIO 

 

 

Escola-Campo de Estágio _______________________________________________ 

 

 

Floriano – PI, ______ de ________________ de ________. 

 

 

 Senhor (a) Diretor (a): 

 

O Instituto Superior de Educação São Judas Tadeu – ISESJT, apresenta o aluno (a) 

______________________________________________________________, do Curso de 

Licenciatura Plena em Pedagogia, disciplina Estágio Supervisionado em 

______________________________________ para cumprir suas atividades práticas junto a 

essa instituição de ensino, sob supervisão do Prof. __________________________________. 

O aluno (a) estagiário (a) compromete-se a cumprir as normas constantes do estabelecimento 

de ensino durante o período de efetivação do estágio supervisionado.   

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Coordenador(a) de Pedagogia 

(assinatura e carimbo) 

 


