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Apresentação 

 

 

 

O Estágio Supervisionado V é o momento em que o estudante-professor realiza seu 
estágio tendo como ponto de partida a reflexão sobre sua própria prática, com a finalidade de 
promover ações reflexivas que o ajudam a reconstruir a sua identidade profissional.  

Entretanto, é importante compreender que essa reflexão não em uma perspectiva 
mecânica, mas deve partir de uma dimensão histórica e coletiva, por meio da apresentação dos 
valores e interesses explícitos e implícitos nas questões do cotidiano da regência nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental ou I segmento da Educação de Jovens e Adultos – EJA, a 
partir da análise das implicações sociais, econômicas, culturais, políticas e ideológicas.  
  

 
 
 

Equipe docente 
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O que se deve fazer no Estágio Supervisionado V? 
 
O Estágio Supervisionado V é o período de exercício regência nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental ou I segmento da EJA, ou seja, é o momento do acadêmico assumir, como 
professor(a) o comando da sala de aula durante uma semana (20 horas), em contato direto com 
os alunos, ensinando e aprendendo, estabelecendo a relação da teoria com a prática. 
 Para tal vivência (prática docente), que refere-se  a realização do estágio propriamente dito, os 
acadêmicos deverão em grupos de 03 a 051, adotar os seguintes procedimentos: 
 
PASSO A PASSO .... 
 
1º PASSO:  
Acompanhar as orientações repassadas pelos professores nas teleaulas e no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem – AVA. 
 
2º PASSO 
Retomar as orientações da disciplina de Pesquisa e  Prática Pedagógica V do 5º. Período.  
Lembre-se: a finalidade das atividades na disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica V foi a de 
observar por um período de 8 (oito) horas, a realidade de uma das turmas dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, com o objetivo de identificar uma situação-problema. Com base nessa 
situação-problema, vocês criaram um projeto de intervenção pedagógica que buscou alternativas 
de solução. Esse projeto poderá servir ou não de base para as atividades da disciplina Estágio 
Supervisionado V, no 6º período. 
 
3º PASSO: O grupo deverá retirar do portal www.unitins.br o manual com as orientações para o 
Estágio Supervisionado V com os seguintes anexos:  
 
1. Termo de Convênio (modelo disponível no Pólo Presencial) – Caso haja necessidade de 
realizar a troca do campo de estágio; 
2. Carta de Apresentação do Estudante - ANEXO I; 
3. Termo de Autorização -  ANEXO II  
4. Ficha de frequência na escola-campo - ANEXO III;  
5. Ficha de Avaliação na escola-campo -  ANEXO IV; 
6. Ficha de identificação do estudante – ANEXO V. 
 
4º PASSO:  
• Os grupos deverão encaminhar-se à uma escola dos anos iniciais do Ensino Fundamental 
ou o I segmento da Educação de Jovens e Adultos – EJA onde realizarão a regência do Estágio 

                                                 
1 Os grupos são os mesmos que desenvolveram a pesquisa em escola-campo dos estágios anteriores. 
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Supervisionado V, munidos de carta de apresentação (2 vias), sendo uma entregue à autoridade 
escolar (diretor, vice-diretor ou coordenador pedagógico) e a outra arquivada no pólo. Esta carta 
poderá ser assinada pelo Coordenador do Pólo ou tutor da turma. Deverão apresentar o termo de 
autorização que deverá ser recolhido devidamente assinado e carimbado pela direção ou 
coordenação pedagógica da escola e arquivar na pasta individual de cada acadêmico do Pólo.  
• Apresente os objetivos do estágio desse semestre, explicando quais serão os 
procedimentos a serem desenvolvidos e solicite autorização para realizar 20 horas de regência 
em uma turma dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental ou 1° segmento da EJA. 
 
5º PASSO: Apresentar as fichas de frequência e de avaliação na escola-campo, à autoridade 
escolar e recolhê-la devidamente preenchida, assinada e carimbada. 
 
6º PASSO: Elaborar INDIVIDUALMENTE o relatório analítico-descritivo EXPANDIDO 
da regência (docência). 
 
7º PASSO: Elaborar em GRUPO e postar o relatório analítico-descritivo RESUMIDO. 
 
DATAS IMPORTANTES: 
 

 
Período/Datas 

 
Atividades 
 

 
15/08/2009 
 

 
Liberação dos acadêmicos para irem à escola, 
celebrar o convênio. 

 
29/08/2009 
a  
30/09/2009 

 
ESTÁGIO: Período para a Regência em sala de aula 
do Ensino Fundamental. 
 
PPP: Período para observação e levantamento de uma 
problemática na comunidade que circula a escola. 

 
01/10/2009 
a 
31/10/2009 

 
ESTÁGIO: Elaboração do relatório Analítico 
descritivo. 
PPP: Elaboração de um projeto de pesquisa-ação. 
 

 
15/10/2009 
a 
15/11/2009 

 
ESTÁGIO E PPP: Postagem do relatório. 
 

 
15/12/2009 

 
ESTÁGIO E PPP: Entrega da versão impressa no 
CA. 



5 
 

Quadra 108 sul, Alameda 11, lote 03 – CEP 77020‐122, Palmas – TO. 
Fone (63) 3218‐2913 

 

 
8º PASSO: Orientações para o estágio de regência  
O estágio que você vai realizar é uma continuidade das disciplinas de Pesquisa e Prática 
Pedagógica, que aconteceram desde o primeiro semestre do curso, ou seja, é mais um momento 
de pesquisa na escola-campo. Pesquisa? Sim, uma pesquisa com enfoque diferenciado em 
relação aos semestres anteriores quando sua posição era apenas de observador.  
Atenção: O projeto de intervenção feito na disciplina de Pesquisa e Prática Pedagógica V (5° 
período), poderá ou não servir de referência para seu estágio de regência deste período. Ao 
voltar agora a escola-campo você poderá encontrar uma nova problemática. Somente após a 
conversa com o(a) professor(a) é que saberá como será seu estágio de regência.  
 
Vamos então às orientações! 
1º. Momento: 
 Converse com o professor da turma com a qual você vai trabalhar e combine o melhor 

dia para você estar presente para dialogarem sobre o seu estágio; 
 Seja pontual e assíduo no dia marcado com o professor! É importante demonstrar seu 

comprometimento com a prática do estágio e da docência. Pense e registre anteriormente as 
dúvidas que você tem e que precisam dos esclarecimentos do professor. Organize esse encontro 
aproveitando-o da melhor forma possível, pois os professores têm muitas atribuições no seu 
cotidiano e não têm tempo a perder;  
 Durante a conversa com o professor (a), registre as idéias principais dos esclarecimentos 

por ele(a) apresentados para não precisar perguntar novamente;  
 Converse também sobre as habilidades e os conteúdos que ele(a) está trabalhando com os 

alunos, pois esse é o seu ponto de partida para a elaboração do planejamento das 20 horas de 
regência. Solicite sua sugestão sobre os assuntos que você deve abordar na elaboração do seu 
planejamento; 
 Solicite os Planos de Aula e o Plano de Ensino do professor para conhecer o que está 

sendo trabalhado. Questione sobre a maneira como a escola orienta a sistematização dos Planos 
de Aula para saber como deverá elaborá-los; 
 Questione sobre a melhor data para a realização da carga horária da regência, respeitando 

o planejamento por ele desenvolvido em relação às aulas, aos conteúdos e às avaliações; 
 Combine a data de um próximo encontro para apresentar uma proposta de planejamento 

a ser desenvolvida no período da sua regência. 
2º. Momento: 
 Elabore sua proposta de planejamento para as 20 horas de regência contemplando as 

sugestões do professor, complementadas por suas idéias e detalhadamente registradas. Consulte 
o Caderno de Estudos e Atividades de Pesquisa e Prática Pedagógica V do 5° período, onde se 
encontram as explicações principais sobre a elaboração do Plano de Aula;  
 Procure ser criativo e apresentar idéias diferenciadas, demonstrando as aprendizagens 

que está construindo no decorrer do Curso de Pedagogia; 
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 Sistematize seu plano de maneira organizada, seguindo as orientações da escola para a 
elaboração dos Planos de Aula dos professores. Preocupe-se também com a estética do material, 
digitando seu plano.   
 

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AULA 
 

Reserve um tempo para elaborar os planos de aula para o período da regência. Faça um roteiro 
do que você vai trabalhar a cada dia, faça também uma previsão do tempo que vai utilizar para 
cada atividade, de modo que não falte, nem sobre tempo e que você consiga organizá-las de 
forma que não sobrecarregue o aluno. Registre no papel o plano de aula diário (disciplinar e ou 
interdisciplinar), respeitando todas as etapas do plano de aula do(a) professor(a) regente e 
projeto político-pedagógico da escola-campo.  
 
Estrutura do plano  

 Dados de identificação - neste item do plano de aula você vai apresentar os dados 
solicitados pela escola. Normalmente nos dados de identificação constam as seguintes 
informações: nome da escola, do professor estagiário, série ou ano, turma, disciplina (se for o 
caso), período letivo (bimestre ou trimestre), entre outros. No caso de escola que trabalha com a 
sistematização diária, você vai colocar a data da aula planejada. Outras escolas elaboram 
planejamentos semanais ou quinzenais e os registros correspondem ao período planejado. Em 
relação a esses detalhes, você vai precisar conhecer como a escola-campo se organiza para 
atender a realidade na qual vai atuar. 

 Objetivos específicos - a maneira como os objetivos são elaborados expressa mais o 
trabalho do professor. Por exemplo, muitos objetivos são elaborados utilizando fórmulas como 
“oportunizar aos alunos...”, “desenvolver...”, “proporcionar...”, ações essas que expressam o que 
o professor vai fazer.  

 Conteúdos - os conteúdos precisam ser selecionados considerando a realidade e o 
contexto social do grupo com o qual vamos trabalhar. Será como resposta à pergunta O que 
vamos trabalhar com os alunos? Conforme abordado no item anterior, é importante que os 
conteúdos contemplem as três dimensões que os tornam mais completos: os conteúdos 
conceituais, procedimentais e atitudinais. Nos conteúdos conceituais, o foco é o registro das 
informações, dos conhecimentos, dos conceitos e dos dados que serão trabalhados sobre um 
determinado assunto (saber). Nos procedimentais, o foco são as operações mentais e motoras 
que serão construídas pelos alunos ao estudarem o assunto selecionado (saber fazer). E, nos 
conteúdos atitudinais, explicitamos os valores, as normas e as atitudes que serão trabalhadas 
por meio desse assunto (saber ser e saber conviver). LEMBRE-SE que os conteúdos devem 
estar relacionados ao que o professor regente está trabalhando em sala de aula. Você não pode 
fazer essa escolha de forma aleatória ou escolher os conteúdos que teria mais facilidade para 
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trabalhar. Se você sentir insegurança na abordagem de algum assunto, você deverá estudá-lo, lê-
lo e compreendê-lo para conseguir alcançar os objetivos de aprendizagem ou as habilidades 
propostas. 

 Procedimentos metodológicos - neste momento do plano de aula, você vai detalhar as 
situações de aprendizagem, registrar as estratégias, as dinâmicas, os jogos, as atividades, enfim, 
vai se preocupar como serão trabalhados os assuntos selecionados para essa aula. Este é o 
momento da prática e da operacionalização do seu estágio que também será discutida com o 
professor da turma na qual vai atuar. Esse é um momento importante para propor idéias 
inovadoras, estratégias diferenciadas e interessantes que envolvam a participação dos alunos e 
que os motivem para o estudo que será realizado. 

 Recursos didático-metodológicos: Preparação do material. Além da relação dos 
conteúdos e do material didático fornecido a você pelo professor regente, pesquise em outras 
fontes, busque atividades inovadoras para levar aos alunos, confeccione o material didático que 
será utilizado, agende os recursos didático-tecnológicos que você for utilizar (TV; vídeo; data-
show; som; DVD; fitas de vídeo, retro projetor, etc...) conforme o plano de aula que você 
elaborou. 

 Avaliação da aprendizagem – este é o momento de observar se os objetivos 
propostos para essa aula foram alcançados. Caso você não planeje como vai avaliar os 
resultados do processo do seu trabalho, correrá o risco de trabalhar os conteúdos no decorrer das 
aulas e se surpreender quando, ao final de suas aulas, os alunos apresentarem muitas 
dificuldades na realização de uma atividade, de uma produção textual ou de um teste. Fique 
atento(a)! 
Prepare cuidadosamente as atividades que serão usadas na avaliação contínua para os alunos, 
bem como as tarefas que serão realizadas em sala de aula e em casa. (por exemplo: legibilidade, 
objetividade, tamanho de letra, espaçamento, imagens, estéticas, etc...). 

 Referências - registrar todas as fontes bibliográficas que utilizou para a sua elaboração, 
bem como os materiais que serão utilizados pelos alunos como, por exemplo, livros, revistas, 
jornais, periódicos, CDs, CD-Roms, filmes, documentários etc. 
 
Atenção!    
Lembre-se de fazer todos os registros das atividades desenvolvidas/resultados alcançados, 
arquivando produções de alunos, modelos das atividades, dentre outros, para serem usados 
posteriormente, na elaboração do relatório descritivo - analítico.   
 
3º. Momento: 
 Após elaboração e organização do plano de aula e todo o material a ser utilizado 

durante a regência (uma semana), apresente-os ao professor regente para sua apreciação e 
aprovação. 
 Seja pontual e assíduo também neste segundo encontro com o professor!  
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 Apresente sua proposta de planejamento das 20 horas de regência, explicando os detalhes 
ao professor. Demonstre segurança no momento de explicar, afinal foi você que construiu a 
proposta! 
 Seja humilde e seguro para responder as perguntas do professor, argumentando sobre os 

princípios teóricos implícitos na sua proposta. 
 Acolha as sugestões que o professor apresentar, afinal é ele quem conhece realmente a 

turma e a proposta da escola. 
 Em caso de idéias divergentes entre você e o professor use sempre o bom senso. Não crie 

situações difíceis. Todas as vivências serão relatadas e analisadas por você no relatório do 
estágio. 
 
4º. Momento: 
 Reconstrua o planejamento a partir das sugestões e questionamentos do professor. 
 Mostre a ele mais uma vez, antes de iniciar a regência. 
 Solicite a ele um contato anterior com os alunos para se apresentar e explicar, em 

linguagem adequada a sua faixa etária, porque está ali, quantos dias ficará com eles e o que fará. 
 Organize todos os materiais de que vai precisar para a realização dos Planos de Aula. 
 Estude os conteúdos que vai trabalhar com os alunos. 
 Se achar necessário, ensaie, na frente de um espelho, como vai conversar com as 

crianças, contar uma história, dirigir uma brincadeira, fazer a leitura de uma poesia etc.  
 Assuma a sala de aula e desenvolva tudo o que foi planejado. 

 
5º. Momento: 
 Durante o período das 20 horas de regência seja assíduo, pontual, organizado e seguro na 

realização de todas as atividades propostas no seu planejamento. 
 Sempre que necessário replaneje seus Planos de Aula de um dia para o outro e converse 

com o professor sobre essas alterações antes de começar a aula. 
 Lembre-se de que o período desse estágio é somente uma experiência com a docência, 

não é a vivência profissional tal como ela se apresenta quando você assume realmente o trabalho 
com uma turma durante todo um ano letivo. Isso significa que as situações planejadas podem 
não acontecer como o previsto, o que não deve ser motivo para sua frustração! Os alunos sabem 
que você está aprendendo a ser professor e, dependendo principalmente da sua faixa etária, isso 
pode ser motivo para testar seus conhecimentos, sua paciência, sua segurança etc. 
 Durante e após a realização das aulas, procure fazer o exercício da reflexão, 

questionando-se em relação às teorias que estudamos nas diversas disciplinas do curso, as 
leituras que você tem feito e a prática que está realizando. Procure resolver os conflitos que 
surgirem colocando em prática a reflexão-na-ação. 
 Após a realização das aulas registre suas reflexões e análises sobre o que foi planejado e 

realmente aconteceu, o que não deu certo, o que foi modificado no decorrer da ação etc. Esse 
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registro é importante para o momento da elaboração do relatório EXPANDIDO e RESUMIDO 
do estágio. 
 Quando concluir a carga horária da regência, agradeça aos alunos, ao professor e à 

pessoa com quem fez o contato inicial pela oportunidade de acesso à sala de aula para a 
realização do seu estágio. Se quiser pode também fazer o agradecimento por escrito e, inclusive, 
criar um momento diferenciado com as crianças e com o professor no final do último dia. 
 
 
Como elaborar o Relatório EXPANDIDO Descritivo-Analítico do Estágio Supervisionado 
V? Lembre-se este relatório é INDIVIDUAL!! 
 
- CAPA 

- Na parte superior da capa, centralizado, com letra maiúscula deverá estar escrito: 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS  
CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA – EAD  
ESTÁGIO SUPERVISIONADO V 

 
- No centro da folha, deverá estar o título do trabalho:  
ESTÁGIO SUPERVISIONADO V – RELATÓRIO EXPANDIDO ANALÍTICO-
DESCRITIVO DA REGÊNCIA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
OU  I SEGMENTO DA EJA. 

 
- Embaixo (centralizado) 
Nome dos (as) acadêmicos (as) 
Local – Ano/Semestre 
 

- FOLHA DE ROSTO 
- Na parte superior (centralizado/maiúsculo) 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS  
CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA – EAD  
ESTÁGIO SUPERVISIONADO V 

- No centro: Título do Trabalho 
Abaixo do título, recuado à direita, com letra fonte 10 vai à nota indicativa da 
natureza do trabalho, escrito: Relatório analítico-descritivo expandido como 
exigência legal do curso de LICENCIATURA EM PEDAGOGIA – EAD 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO V da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO 
TOCANTINS   

 
-  Embaixo da folha deverá constar o nome dos integrantes da equipe, local, 

ano/semestre. 
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- SUMÁRIO 

 
- INTRODUÇÃO; 
Deve explicitar, de forma clara a atividade desenvolvida e qual foi o objetivo da mesma, 
dentre outras informações básicas sobre o relatório:  

- apontar a importância do estágio; 
- descrever os objetivos do trabalho de estágio; 
- a problemática detectada a respeito do ensino – aprendizagem; 
- explicitar escolhas teóricas metodológicas propondo formas alternativas de 

atuação; 
- dizer o que contém o relatório. 

 
- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA; 
Este é um ponto importantíssimo na elaboração do relatório expandido. O referencial teórico é 
o que fundamenta e que dá consistência ao relatório. Aqui você seleciona a teoria, os conceitos 
que darão sustentação à prática desenvolvida, quando tratamos do conhecimento e do método 
científico. É necessário citar nomes de teóricos que consideram relevantes suas teorias ao que 
se refere à busca da constatação da problemática no processo ensino-aprendizagem.  

 
- ANÁLISE DOS DADOS - (DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 

SALA DE AULA)  
Análise do que foi proposto nos objetivos à luz dos fundamentos teóricos da seção anterior. 
Tem a finalidade de mostrar a Análise das atividades e resultados, mencionando situações 
inovadoras; Comportamento da classe e dos alunos que chamaram atenção; O que deu certo e 
o que não deu; Como foi a participação dos alunos; Quais os resultados da aprendizagem; As 
relações existentes entre o processo de ensino e aprendizagem. Aqui se interpretam, criticam 
de maneira ética, justificam e enfatizam os resultados encontrados durante a realização do 
Estágio Supervisionado V – regência. Regência nos anos iniciais do Ensino Fundamental ou I 
segmento da EJA. 
Deve conter relatos objetivos de como foi feita a experiência, deve-se descrever a experiência; 
deve-se especificar, claramente de maneira sucinta as estratégias de ensino utilizada. A 
descrição estratégia ou atividade de ensino deverá ser seguida de análise. 
Destacar na análise: 

- análise das atividades e resultados nas áreas citadas, mencionando as situações 
inovadoras; 

- comportamento de aluno ou classe que chamou a atenção e o porquê; 
- o que deu e o que não deu certo (o porquê); 
- participação ativa dos alunos e resultados na aprendizagem. 
 

-  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Nessa parte do relatório expandido devem ser apresentados os resultados obtidos, apontando-
se possíveis explicações e fontes de acertos e erros, dúvidas e certezas, a partir da experiência 
desenvolvida no estágio de regência. Reflexões sobre o sentido de ser professor após a 
experiência do estágio de regência.   
Portanto, mencionar aqui:  

- como se desenvolveu o processo de construção do conhecimento; 
- resultado do processo avaliativo dos alunos; 
- dúvidas e certezas que surgiram; 
- conclusão sobre o significado de ser professor(a). 
 

-  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Aqui devem ser enumeradas todas as fontes utilizadas, desde livros, capítulos de livros, 
revistas, textos de fontes online, vídeos, mapas, etc, conforme normas da ABNT. 

 
-  ANEXOS (PLANOS DE AULA - 5 PLANOS) 

 
Como elaborar o Relatório RESUMIDO Descritivo-Analítico do Estágio Supervisionado 
V? Lembre-se este relatório é em GRUPO!! 
 
TÍTULO DO TRABALHO 
 
INTRODUÇÃO - (1500 caracteres) 
Deve explicitar, de forma clara e breve, a atividade desenvolvida e qual foi o objetivo da 
mesma, dentre outras informações básicas sobre o relatório:  
- apontar a importância do estágio para a sua formação como professor(a) do Ensino 

Fundamental. 
- descrever os objetivos de seu trabalho de estágio; 
- apresentar as dificuldades detectadas a respeito do processo ensino – aprendizagem no 

ano/série no(a) qual foi desenvolvido o seu estágio de regência; 
- explicitar as suas escolhas teórico-metodológicas, apresentadas como alternativa na sua 

atuação docente para o enfrentamento dos problemas de aprendizagem encontrados na 
série em que foi desenvolvido o estágio; 

- apresentar, de forma breve, os aspectos de cada parte que compõe o relatório resumido.  
 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA - (2000 caracteres) 
Este é um ponto importantíssimo na elaboração do relatório resumido. O referencial teórico é 
o que fundamenta e que dá consistência ao relatório. Aqui vocês devem apresentar a(s) 
teoria(s) e o(s) conceito(s) que deram sustentação à prática pedagógica desenvolvida em seu 
estágio supervisionado. É necessário citar o(s) nome(s) do(s) teórico(s), bem como, o(s) 
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principai(s) conceito(s) por eles utilizados, e que foram relevantes para o desenvolvimento de 
suas aulas, tendo em vista a constatação da problemática no processo ensino-aprendizagem no 
ano/série por você observada.  

Atenção: revejam os livros relacionados nos Cadernos de Conteúdos e Estudos do seu curso 
de Pedagogia  

 
ANÁLISE DOS DADOS - (DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 
SALA DE AULA) (2500 caracteres) 
Análise do que foi proposto nos objetivos à luz dos fundamentos teóricos da seção anterior. A 
análise dos dados tem a finalidade de mostrar a análise das atividades propostas e os 
resultados provindos do desenvolvimento das mesmas; mencionar as situações inovadoras, 
inesperadas não previstas no seu planejamento; relatar comportamentos da classe, de modo 
geral, e dos alunos, de modo específico, que chamaram atenção do grupo; apresentar as 
atividades que deram certo e as que não deram e o porquê; descrever como foi a participação 
dos alunos; apresentar quais foram os resultados do processo ensino-aprendizagem proposto e 
as relações que se estabeleceram entre o processo de ensino e aprendizagem. Nesta parte, 
como podemos ver, devem ser interpretados de forma critica, porém com atitude ética, os 
resultados alcançados durante a realização de seu Estágio Supervisionado V – regência.  
Deverão ser incluídos também os relatos e observações de forma objetiva de como foi a 
experiência do grupo como professores regentes e as estratégias de ensino por vocês 
utilizadas. A descrição dessas estratégias e das atividades de ensino devem seguir a seguinte 
orientação: 

- análise das atividades e resultados trabalhados mencionando as situações inovadoras; 
- comportamento de aluno ou classe que chamou a atenção e o porquê; 
- o que deu e o que não deu certo (o porquê); 
- como foi a participação (ativa ou passiva) dos alunos e os resultados processo ensino-

aprendizagem por vocês propostos. 
 
CONCLUSÕES – (1500 caracteres) 
Nessa parte do relatório resumido devem ser apresentados os resultados obtidos, apontando-se 
possíveis explicações e fontes de acertos e erros, dúvidas e certezas, a partir da experiência 
desenvolvida no estágio de regência. São as reflexões sobre o sentido de ser professor após a 
experiência do estágio de regência. 
Portanto, mencionar aqui: 

- como se desenvolveu o processo de construção do conhecimento. 
- resultado do processo avaliativo dos alunos. 
- dúvidas e certezas que surgiram. 
- conclusão sobre o significado de ser professor(a). 
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (1000 caracteres) 
Aqui devem ser enumeradas todas as fontes utilizadas, desde livros, capítulos de livros, 
revistas, textos de fontes online, vídeos, mapas, etc, conforme normas da ABNT. 

 
ANEXOS – (1000 caracteres) 
Resumo do projeto de pesquisa-ação interdisciplinar da disciplina Pesquisa e Prática 
Pedagógica VI. Este resumo é feito em grupo, pois a elaboração do projeto será feita também 
em grupo. 
O que deverá constar no resumo?  

- Uma breve discussão sobre o tema do projeto, o problema, os objetivos, a metodologia, 
fundamentação teórica (apresentar a(s) teoria(s) e o(s) conceito(s) que deram 
sustentação ao projeto). 
 
Bom estágio de regência!!!! 
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ANEXO I 
 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DO ESTUDANTE 
 

______________________________,_____ de ______________ de ______. 

Senhor (a) Diretor (a): 

O Curso de PEDAGOGIA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - 

UNITINS/2007 apresenta a Vossa Senhoria o (a) estudante 

___________________________________________________, que tem interesse em cumprir suas 

atividades práticas junto a essa Instituição de Ensino, as quais compreendem: 20 horas para regência 

nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental ou no I segmento da EJA. 

O estudante compromete-se a cumprir as normas constantes dessa Instituição durante o 

período de efetivação das atividades.  

Sem mais, colocamo-nos à disposição de V Sª para quaisquer esclarecimentos que se 

fizerem necessários. 

 

Profª. Ms Willany Palhares Leal 
Coordenadora do Curso de Pedagogia - UNITINS 
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ANEXO II 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO  
 

________________________________________, ______ de____________ de ______. 
 
 

Autorizamos o estudante _______________________________________,  regularmente matriculado 

no curso de PEDAGOGIA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS – UNITINS 2007 a 

realizar todas as atividades práticas descritas  na carta de apresentação em nossa Instituição.  

 

 

_________________________________________________________________ 

AUTORIDADE INSTITUCIONAL COM CARIMBO 
(Direção ou Coordenação Pedagógica) 

 
 
 
 
 
 
NOME DA INSTITUIÇÃO___________________________________________________________ 
ENDEREÇO____________________________________________________________________ 
BAIRRO ____________________________________________ CEP ______________________ 
CIDADE ______________________________ ESTADO _______TELEFONE _______________ 
E-MAIL/URL ___________________________________________________________________ 

 
CARIMBO DA INSTITUIÇÃO 
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ANEXO III  
 

FICHA DE FREQUÊNCIA NA ESCOLA-CAMPO 
 

Nome do estudante: ________________________________________________ Login: ____________   

Telessala: ___________________________Cidade: _________________________ Estado: ________ 

Disciplina: ________________________________Período: __________  Ano/semestre: ___________ 

Instituição-Campo: __________________________________________________________________ 

Endereço da Instituição:_______________________________________________________________ 

Telefone:___________________ Cidade: _______________________________ Estado: ___________ 

Data Nº. h/aula Discriminação das atividades realizadas Assinatura 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Nº. total de horas:_____________  
 

_________________________________________ 

Direção / Coordenação Pedagógica 

 
 

Carimbo da Instituição 
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ANEXO IV 

FICHA DE AVALIAÇÃO NA ESCOLA-CAMPO  
Nome do estudante: _________________________________________________ Login: ___________      

Período: 6° - Ano/semestre: ____________  Telessala: ____________ Cidade: ___________________ 

Escola-campo: ______________________________________________________________________ 

Endereço da Escola:__________________________________________________________________ 

Telefones:_______________ Cidade: _____________________________Estado: ________________ 

Profissional responsável na instituição escolar: ____________________________________________ 

Aspectos a observar e avaliar MB B R I 
Apresenta assiduidade, pontualidade e responsabilidade.     
Demonstra cuidado e zelo nas relações interpessoais.     
Apresenta relacionamento adequado ao ambiente de sala de aula, de 
acordo com as necessidades da faixa etária da turma.

    

Demonstra conhecimento de conteúdos pertinentes ao planejamento 
curricular e às necessidades da turma. 

    

Utiliza metodologias e recursos adequados aos conteúdos e à faixa 
etária da turma. 

    

Desenvolve as atividades de acordo com o planejamento elaborado e 
em coerência com o planejamento curricular para os Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental. 

    

 

MB: muito bom B: bom  R: regular I: insuficiente 

Comentários:________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________, ____ de ________________ de _______. 

________________________________________________________________________________ 
Direção / Coordenação Pedagógica/carimbo da Escola 

 
_______________________________________________________________________________ 

Coordenação do Pólo de Apoio Presencial 
 

_______________________________________________________________________________ 
Estudante 
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ANEXO V 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE  
        

Nome do estudante: ______________________________________________________________________  

Login: ______________________________Telessala: __________________________________________ 

Cidade: __________________________________ Estado: _______________________________________  

Disciplina: ____________________________________________________________________________ 

Período: ___________________ Ano/semestre: ________________________________________________ 

Escola-Campo: __________________________________________________________________________  
 


