
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

UFG – REGIONAL JATAÍ 
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 

MANUAL DE 

ESTÁGIO 

CURRICULAR 

OBRIGATÓRIO 

 

 

 

AUTORES 

Profª. Dra. Renata Machado de Assis (Org.) 

Profª. Ms. Keila Márcia Ferreira de Macêdo 

Profª. Ms. Lilian Ferreira Rodrigues Brait 

Prof. Ms. Paulo José Cabral Lacerda 
 

 

 

 

 

JATAÍ – GOIÁS 

2017 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
REGIONAL JATAÍ/UNIDADE ACAD. ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 
ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

  

2 

SUMÁRIO 
 

 

 

 APRESENTAÇÃO..................................................................................................... 03 

1 COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO E PROFESSORES ORIENTADORES DE 

ESTÁGIO.................................................................................................................. 

 

 

04 

2 ESTÁGIO I - CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO I E PREVISÃO 

DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO I........................................................................... 

 

   

05 

3 ESTÁGIO III - CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO III E 

PREVISÃO DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO III.................................................... 

 

 

07 

4 ORIENTAÇÕES GERAIS......................................................................................... 08 

5 ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO................... 10 

6 MODELOS DE PLANOS.......................................................................................... 14 

6.1 Plano de ensino........................................................................................................... 14 

6.2 Plano de unidade......................................................................................................... 14 

6.3 Plano de aula (modelo vertical).................................................................................. 15 

6.4 Plano de aula (modelo horizontal)............................................................................. 16 

7 FICHA INDIVIDUAL DE CONTROLE DOS GRUPOS DE REGÊNCIA.............. 17 

8 RELATÓRIO DO PROFESSOR SUPERVISOR...................................................... 18 

 

9 MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO ENTRE OS ALUNOS................... 

 

19 

10 SUGESTÃO DE ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DAS 

AULAS................................................................................................................ 

 

20 

11 DOCUMENTAÇÃO QUE REGULAMENTA O ESTÁGIO.................................... 21 

 

 

 

 

 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
REGIONAL JATAÍ/UNIDADE ACAD. ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 
ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

  

3 

 

APRESENTAÇÃO 
 

Este manual de estágio curricular obrigatório foi elaborado no ano de 2008, com o 

intuito de auxiliar o trabalho desenvolvido por docentes e discentes do curso de licenciatura em 

Educação Física. Os docentes poderão reorganizar seu trabalho didático nas disciplinas de Estágio 

Curricular Obrigatório I, II, III e IV, e os discentes utilizarão estas informações para subsidiar sua 

prática de ensino e o relatório final de estágio. Desta forma, poderemos obter ações e documentos 

uniformes, em prol de um objetivo comum, que é a qualidade na formação profissional.  

É importante salientar que este documento não restringe a atuação dos professores, nem 

mesmo exime sua autonomia no que se refere às orientações e intervenções. A intenção é que ele 

sirva como norteador de todo o processo de estágio curricular obrigatório, facilitando o trabalho 

coletivo e individual. 

O manual apresenta informações sobre a disciplina de Estágio Curricular Obrigatório, e 

contempla: lista dos professores orientadores de estágio; calendário das atividades; previsão de 

avaliação; orientações gerais sobre o estágio; roteiro para elaboração do relatório final; roteiro de 

observação das aulas para o diário de campo; modelos de plano de curso, de unidade e de aula; 

ficha de controle dos grupos de regência; termo de compromisso do aluno estagiário; roteiro de 

observação das aulas; e links de acesso aos documentos que norteiam o estágio (resolução Cepec nº 

731, lei nº 11.788 e o regulamento interno do curso de EF/Regional Jataí/UFG). 

Cabe ainda esclarecer que não se trata de um manual concluído, pois durante o ano 

letivo, outros documentos poderão ser elaborados e repassados aos alunos, conforme as 

necessidades da disciplina.  

Todos os anos, desde 2009, este manual vem sendo atualizado. Participaram da revisão 

em 2017/1 as professoras: Renata Machado de Assis, Jéssica Piva, Keila Márcia Ferreira de Macêdo 

e Lilian Ferreira Rodrigues Brait. 

Enfim, desejamos um bom trabalho a todos os envolvidos nesta etapa da formação dos 

professores de Educação Física (docentes e discentes do curso de Educação Física e profissionais 

das escolas públicas de Jataí-GO). 

 

Renata Machado de Assis 

Coordenadora de Estágio do Curso de EF/Regional Jataí/UFG  

(Biênio 2016-2018) 
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1 COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO E PROFESSORES ORIENTADORES DE 

ESTÁGIO – 2017/1 

 

E-MAIL DO ESTÁGIO: estagioef.ufg@gmail.com 

 

 

COORDENADORA DE ESTÁGIO 

 

Renata Machado de Assis - Coordenadora de Estágio do Curso de Licenciatura em 

Educação Física da Regional Jataí/UFG - Biênio 2016-2018 (Portaria nº 004/2016). 

Horário de atendimento aos alunos: quarta-feira das 14 às 17 horas, na sala 21 do 

bloco de professores da Unidade Jatobá. Obs.: agendar com antecedência. 

Contato - E-mail: renatafef@hotmail.com  

Fones: (64) 3606-8309 / (64) 9.9988-2059  

 

PROFESSORAS ORIENTADORAS DE ESTÁGIO  

 

 Professora Jéssica Piva 

E-mail: jessicappiva@hotmail.com 

Fones: (64) 3606-8309 / (64) 9.9213-1599  

 

 Professora Lilian Ferreira Rodrigues Brait 

E-mail: lilianfrbrait@gmail.com 

Fones: (64) 3606-8309 / (64) 9.9988-5033  

 

 Professora Keila Márcia Ferreira de Macêdo 

E-mail: keilafef@gmail.com 

Fones: (64) 3606-8309 / (64) 9.9989-0815 

mailto:lilianfrbrait@gmail.com
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2 ESTÁGIO I 

 
 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO I – 2017/1 
 

ATIVIDADES 
DATAS 

Estágio I 

Início das aulas do 2° semestre 2/5/2017 

Entrega do termo de compromisso com a escola e do plano de 

atividades 
12/5/17 

Início das observações 12/5/2017 

Entrega do Plano de Ensino e Plano de Unidade com justificativa  26/5/2017 

Fim das observações 19/5/2017 

Semi-regência 26/5/2017 

Entrega dos Planos de Aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 (respectivamente) 
26/5, 07/6, 16/6, 23/6, 

2/08, 11/8, 18/8 e 25/8 

Início das regências do 2° semestre 4/9/2017 

Regências 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 (respectivamente) 
2/6; 9/6; 23/6; 30/6; 4/8;  

11/8; 18/8; 25/8; 1/9 

Término da regência 2° semestre 1/9/2017 

Entrega da ficha de frequência 1/9/2017 

Entrega do Relatório para correção (parte I e II) 5/7/2017 

Devolução do Relatório (parte I e II) 12/7/2017 

Entrega do Relatório completo para correção (parte I, II e III) 30/8/2017 

Devolução do Relatório completo para correção (parte I, II e III) 6/9/2017 

Entrega do relatório final em capa dura 13/9/2017 
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PREVISÃO DE AVALIAÇÃO – ESTÁGIO I – 2017/1 

 

Avaliação 
Mês de 

realização/entrega 

Valor da 

avaliação 

Média das 

avaliações 

Plano de Ensino Maio/2017 1,0 

N1 - 10,0 pts. 

Plano de Unidade + Justificativa Maio/2017 2,0 

Diários de campo Maio/2016 3,0 

Planos de aulas 
Maio, Junho, 

Agosto/2017 
4,0 

Seminários Julho/2017 4,0 

N3 – 10,0 pts. Relatório parte I e II Julho/2017 3,0 

Relatório (Parte III) Agosto/2017 3,0 

Regências 

Maio, Junho, 

Agosto, 

Setembro/2017 

10,0 N3 - 10,0 pts. 

Relatório Final Setembro/2017 10,0 N4 - 10,0 pts. 

Média final (MF) = (N1 + N2 + N3 + N4) / 4 10,0 pts. 

 

 
Observações:  

 Cada professor orientador escolherá o dia de vistoriar os diários de campo, que poderá ocorrer por semana, 

quinzena, mês ou bimestralmente, sendo assim, os alunos deverão estar com os diários no dia que o professor 

solicitar.  

 A avaliação foi dividida em quatro notas, conforme apresentado no quadro acima. Em caso de detecção de cópia 
parcial ou integral em qualquer trabalho entregue para avaliação, será atribuída nota zero. Não haverá chance de 

refazer o trabalho. 

 A descrição dos itens e critérios de avaliação da regência se encontra na página 17.  

 As avaliações, bem como as datas previstas, poderão sofrer alterações, conforme necessidades da turma e da 
disciplina. Qualquer mudança será comunicada com antecedência aos alunos.  

 De acordo com o RGCG/UFG, apenas será aprovado na disciplina o aluno que obtiver 100% de frequência.  
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3 ESTÁGIO III 
 

 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO III – 2017/1 
 

ATIVIDADES 
DATAS 

Estágio III 

Início das aulas do 1° semestre 5/5/2017 

Entrega do termo de compromisso com a escola e do plano de 

atividades 
22/5/17 

Início das observações 15/5/2017 

Entrega do Plano de Ensino e Plano de Unidade com justificativa  25/5/2017 

Fim das observações 22/5/2017 

Entrega dos Planos de Aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 (respectivamente) 

25/5, 01/6, 08/6, 12/6, 

22/6, 03/08, 10/8, 17/8 e 

24/8 

Início das regências do 1° semestre 29/5/2017 

Regências 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 (respectivamente) 

29/05; 05/06; 12/06; 

19/06; 26/06; 07/08; 

14/08; 21/08; 28/08 

Término da regência 1° semestre 28/8/2017 

Entrega da ficha de frequência 28/8/2017 

Entrega do Relatório para correção (parte I e II) 3/7/2017 

Devolução do Relatório (parte I e II) 10/7/2017 

Entrega do Relatório completo para correção (parte I, II e III) 31/8/2017 

Devolução do Relatório completo para correção (parte I, II e III) 4/9/2017 

Entrega do relatório final em capa dura 11/9/2017 
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PREVISÃO DE AVALIAÇÃO – ESTÁGIO III – 2017/1 

 

Avaliação 
Mês de 

realização/entrega 

Valor da 

avaliação 

Média das 

avaliações 

Plano de Ensino Maio/2017 1,0 

N1 - 10,0 pts. 

Planos de aula Junho, Agosto /2017 4,0 

Observações (Diários de campo) 2017 4,0 

Textos 
Julho, Agosto e 

Setembro/2017 
1,0 

Regências 
Maio, Junho, 

Agosto/2017 
7,0 

N2 - 10,0 pts. 

Plano de Unidade + Justificativa Maio/2017 3,0 

Relatório (Parte I e II) Julho/2017 5,0 
N3 - 10,0 pts. 

Relatório (Parte III) Agosto/2017 5,0 

Relatório Final Setembro/2017 10,0 N4 - 10,0 pts. 

Média final (MF) = (N1 + N2 + N3 + N4) / 4 10,0 pts. 

 
Observações:  

 Cada professor orientador escolherá o dia de vistoriar os diários de campo, que poderá ocorrer por semana, 
quinzena, mês ou bimestralmente, sendo assim, os alunos deverão estar com os diários no dia que o professor 

solicitar.  

 A avaliação foi dividida em quatro notas, conforme apresentado no quadro acima. Em caso de detecção de cópia 

parcial ou integral em qualquer trabalho entregue para avaliação, será atribuída nota zero. Não haverá chance de 

refazer o trabalho. 

Avaliação 
Mês de 

realização/entrega 
Valor da 

avaliação 
Média das 
avaliações 

Plano de Ensino Maio/2017 1,0 

N1 - 10,0 pts. 
Planos de aula Junho, Agosto /2017 4,0 

Observações (Diários de campo) 2017 4,0 

Textos 
Julho, Agosto e 
Setembro/2017 

1,0 

Regências 
Maio, Junho, 
Agosto/2017 

7,0 
N2 - 10,0 pts. 

Plano de Unidade + Justificativa Maio/2017 3,0 

Relatório (Parte I e II) Julho/2017 5,0 
N3 - 10,0 pts. 

Relatório (Parte III) Agosto/2017 5,0 

Relatório Final Setembro/2017 10,0 N4 - 10,0 pts. 

Média final (MF) = (N1 + N2 + N3 + N4) / 4 10,0 pts. 

 A descrição dos itens e critérios de avaliação da regência se encontra na página 17.  

 As avaliações, bem como as datas previstas, poderão sofrer alterações, conforme necessidades da turma e da 

disciplina. Qualquer mudança será comunicada com antecedência aos alunos.  

 De acordo com o RGCG/UFG, apenas será aprovado na disciplina o aluno que obtiver 100% de frequência.  
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4 ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 Será assinado um termo de compromisso coletivo com a escola, um plano de atividades e 

um relatório final de atividades simplificado, o primeiro em três vias e os outros dois em 

duas vias, conforme orientações dos professores de estágio, em atendimento às exigências 

da coordenação de estágios da UFG. 

 Será assinado um termo de compromisso entre os alunos de cada dupla, trio, etc, para firmar 

a parceria que deverá durar até o final do semestre letivo. 

 Os planos de ensino serão entregues para correção e deverão ficar arquivados na 

coordenação de estágios, junto com a documentação citada no item anterior. 

 Todos os diários de campo deverão ser mostrados e/ou entregues ao professor da disciplina, 

toda vez que lhe for solicitado, durante todo o período de estágio. Cada dupla ou trio fará os 

seus diários de campo, a serem entregues para avaliação conforme determinado pelo 

docente.  

 Todos os planos de aula, após corrigidos pelo professor orientador, deverão ser entregues, 

em duas cópias impressas, antes de cada aula ministrada pelo estagiário. 

 Todas as aulas serão assistidas pelo professor de estágio e pelos colegas da turma de estágio, 

e serão comentadas com a dupla ou trio de estagiários, em momentos adequados. 

 O espírito investigativo que propiciará a prática educativa infundida de cientificidade será 

parte integrante de todo trabalho dos acadêmicos estagiários. Os mesmos deverão propor 

conteúdos e metodologias adequadas à clientela escolar, o que requer pesquisa in loco, 

levantamento bibliográfico e referência às vivências anteriores. A materialização destes 

itens pesquisados, em um primeiro momento, vem na proposta de intervenção, que é o Plano 

de Ensino, e posteriormente, no Relatório de Estágio, quando os acadêmicos identificarão se 

suas pesquisas, propostas, intervenções e avaliações foram condizentes e resultaram no 

processo de aprendizagem deles e dos alunos da escola. 

 O relatório de estágio será feito em duplas ou trios, conforme a distribuição dos estagiários 

por turma na escola campo, e será entregue apenas um volume por grupo de estágio, ou seja, 

será aceito individualmente apenas nos casos em que o aluno fizer estágio sozinho em uma 

turma.  
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 O manual de estágio norteará o trabalho de todos os docentes e discentes de Estágio 

Curricular Obrigatório. 

 
 

 

 
 

 

5 ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO
1
 

  

Obs.: o relatório final de estágio deverá seguir o roteiro pré-determinado e atender às normas 

técnicas da ABNT.  

As partes destacadas entre parênteses não deverão aparecer no relatório, são apenas 

descrições que facilitam o entendimento de cada item.  

 

PÁGINAS INICIAIS: seguir o modelo do Manual de Normas Técnicas, adotado no curso de 

Educação Física / Regional Jataí / UFG: capa, contracapa, sumário (contendo os itens do roteiro 

abaixo) e resumo.  

 

INTRODUÇÃO: síntese do projeto de pesquisa e das partes que serão apresentadas no trabalho. 

Deverá ser mencionado o local onde foi desenvolvido o estágio, a série e o conteúdo aplicado. Além 

disso, deve-se apontar as expectativas dos estagiários em relação à experiência. 

 

1 CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA E DA EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

1.1 Proposta de formação (O que caracteriza o projeto educativo da escola? Que tipo de formação 

pretende desenvolver com os alunos?) 

1.2 Concepções (Quais concepções de homem, sociedade, escola e educação o PPP expressa, 

explícita e implicitamente?) 

1.3 Conceitos (Qual a compreensão de currículo, de ensino-aprendizagem e de avaliação o PPP da 

escola expressa?) 

1.4 Gestão (Como a escola define sua concepção de gestão escolar?) 

1.5 Formação de professores e técnicos (Existem ações de formação continuada para professores e 

técnicos da escola?) 

                                                
1
 Esta parte fugiu da numeração progressiva, porque se trata de um roteiro a ser seguido pelos alunos, então a 

numeração utilizada aqui já é a que comporá o relatório final de estágio.  
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1.6 Estrutura física e didático-pedagógica da escola para a Educação Física (comentar também 

sobre as condições arquitetônicas e didático-pedagógicas da escola para o trato com a pessoa com 

necessidades educativas especiais). 

1.7 Número total de alunos da escola, número de alunos com necessidades educativas especiais e os 

tipos de deficiência (ou seja, número de alunos em todos os turnos oferecidos pela escola. Para 

conseguir esses dados devem procurar a secretaria, coordenação ou direção da escola). 

1.8 Níveis de ensino e séries oferecidas (quais as modalidades de ensino oferecidas pela escola, 

educação infantil, ensino fundamental séries iniciais e séries finais, ensino Médio, EJA – educação 

de jovens e adultos, aceleração, entre outros. Quantas turmas a escola tem de cada série oferecida?)  

1.9 Professores de Educação Física da escola, qualificação e carga horária de trabalho (destacar a 

quantidade de professores dessa disciplina na escola).  

 

1.10 Projetos de treinamento na escola, ou outros ligados à Educação Física (quais são estes 

projetos? Se não desenvolvem projeto, justifique o motivo). 

 

1.11 Crianças e jovens que não fazem Educação Física - quantidade e motivos de dispensa. 

(lembrando que não existem alunos dispensados da disciplina, mas sim das aulas práticas; atentem-

se para as dispensas por motivo religioso, necessidades especiais ou outros motivos). 

 

1.12 Planejamento da Educação Física - anual, semestral, por aulas (verificar se há ou não esses 

planejamentos, expondo como ocorre:  anual ou semestral? Como é conduzido? O plano de aula é 

feito somente pelo professor da disciplina? É feito diariamente, semanalmente,  quinzenalmente? 

Há acompanhamento da coordenação pedagógica? Como ocorre esse acompanhamento da 

coordenação em relação ao planejamento do professor dessa disciplina?). 

 

1.13 Participação da Educação Física na rotina da escola (de que forma a Educação Física tem 

contribuído com o cotidiano da escola, e em eventos como: festas juninas, feiras de ciências, 

mostras culturais, jogos interclasse, recreio dirigido, gincana, etc. O professor participa das decisões 

tomadas pelo corpo docente? Participa de reuniões? Participa da reelaboração ou reestruturação do 

PPP da escola? Caso não participe de algum desses eventos, qual o motivo?). 

 

1.14 Os principais problemas elencados pelos professores (Instigue o professor ao máximo, pois é 

comum o professor só apontar problemas de infraestrutura e materiais. Veja alguns problemas que 

dificilmente os professores não expõem: dificuldade de disciplinar os alunos, no domínio e manejo 

da turma, em trabalhar com turmas mistas, em lidar com problemas socioafetivos da turma, 

dificuldades em avaliar os alunos, etc. Mas coloquem apenas o que o professor realmente disser; 

sejam fidedignos).  

 

1.15 As principais conquistas da Educação Física na escola (Exemplos: adesão ao PDE da escola 

através de projetos, captando recursos para compra de materiais; desenvolvimento de eventos 

esportivos eficazes; reconhecimento e valorização da disciplina no currículo; etc.). 

 

1.16 Objetivos da Educação Física na escola (vão além dos objetivos contemplados no PPP da 

escola, perguntem ao professor quais são estes objetivos). 
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1.17 Atividades extraclasse, jogos e eventos culturais e esportivos, dentro e fora da escola; 

atividades no contra turno; atividades aos finais de semana, entre outros (jogos amistosos, 

participação em campeonatos, escola aberta, etc.; se não ocorrer nenhuma atividade extraclasse, 

expor o motivo). 

 

 

Obs. Todos os itens devem ser pesquisados na escola e em seu Projeto Político Pedagógico (PPP) e 

complementados por meio da análise das entrevistas com os sujeitos da escola. 

 

2 COTIDIANO DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONFORME A 

OBSERVAÇÃO E A SEMI-REGÊNCIA (a partir da observação que os alunos fazem das 

aulas, em contraposição à opinião do professor da turma) 

 

2.1 Caracterização da turma e localização sociocultural do educando (Que tipo de turma é essa, 

descreva o perfil da turma, é uma turma resistente aos comandos do professor, é uma turma de 

difícil relacionamento, é uma turma tranquila, boa parte dos alunos residem próximos à escola ou 

longe da mesma, os alunos dessa turma têm acesso aos espaços culturais e de lazer da cidade, 

visitam museus, clubes, lagos, cinema, apresentações culturais?). 

 

2.2 Relação professor/aluno – conteúdo (Há uma reciprocidade nesta relação, ou seja, respeito 

mútuo, uma empatia de ambos os lados? O professor ou os alunos têm dificuldade em lidar com os 

conteúdos aplicados? Se têm, em quais conteúdos foi demonstrada maior dificuldade ou facilidade 

por ambas as partes?). 

 

2.3 Processos de avaliação formal e informal (Como o professor avalia seus alunos? Existem 

formas avaliativas que apresentam um registro formal - através de provas, trabalhos, registros das 

aulas - ou apenas observação sem nenhum critério ou registro - informal? Como se dá essa 

observação? Existe alguma ficha de anotação referente ao desenvolvimento dos alunos de cada 

turma?). 

 

2.4 Atividades das quais os alunos mais gostam e menos gostam (Tentar identificar o motivo de 

gostarem mais ou menos de determinadas atividades). 

 

Obs. Todos esses itens devem ser fundamentados de acordo com literaturas pertinentes. 
 

3 RELATO DAS AULAS E ANÁLISE DA PRÁTICA DE ENSINO 
 

3.1 Relato do planejamento e intervenção das aulas  

Neste item deve ser relatado o processo de intervenção: como foi o planejamento das aulas pelo 

grupo de estagiários (objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação da turma) a cada unidade 

temática. Comentários sobre experiências desenvolvidas, sensações percebidas sobre as 

intervenções, principais dificuldades e experiências de sucesso e/ou de insucesso. Todos esses itens 

devem estar bem claros na redação. (Neste item devem constar todas as intervenções da dupla ou 

trio de estagiários, com seus respectivos planos de aulas). 

 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
REGIONAL JATAÍ/UNIDADE ACAD. ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 
ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

  

13 

3.2 Análise do processo de ensino-aprendizagem (Tanto dos alunos da escola como dos estagiários). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Síntese do que foi apresentado no relatório inteiro: autoavaliação da prática de ensino. Relato 

de como os acadêmicos perceberam o processo de estágio, fazendo uma análise crítica: da sua 

atuação enquanto professores; da aceitação do conteúdo; da organização da disciplina no 

contexto escolar e as contribuições das experiências do estágio para o seu processo de formação 

profissional. 

 

REFERÊNCIAS: citar todas as obras mencionadas no texto (em todas as partes). 

 

ANEXOS: colocar os materiais pedagógicos produzidos pelos estagiários (Planos: de ensino, 

unidade com a justificativa, de aula, avanço programático, diários de campo). Se houver entrevista, 

questionário ou outro instrumento durante o período de permanência na escola, este roteiro deve ser 

anexado também. Documentos disponibilizados pela unidade escolar (PPP, Matriz Curricular, entre 

outros). 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

 

1 SUGESTÕES DE INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS PARA ANÁLISE DE 

CONJUNTURA 

 

1.1 Entrevistas e questionários: a entrevista pode ser realizada de forma semiestruturada; o 

questionário pode ser aberto ou fechado (ou ainda conter ambas as características). Podem ser 

entrevistados professores, alunos, coordenadores, pais, funcionários, direção, etc. 

1.2 Observação: podem ser observadas as aulas, reuniões, encontros, eventos, etc. Podem ser 

utilizados como instrumentos de observação: filmadora, fotografias, diário de campo, etc. Garantir 

a preservação do anonimato dos sujeitos e pegar autorização por escrito se for utilizar 

imagens (fotos ou filmagens). 
1.3 Análise documental: pode ser realizada a partir da verificação de: documentos, normas da 

escola, planejamentos, quadro de horário, calendário escolar, atas de reuniões, relatórios de 

projetos, etc. 

 

2 OUTRAS ORIENTAÇÕES SOBRE O RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 

2.1 Todos os relatórios devem ser entregues pontualmente.  

2.2 Ao fazer o relatório final, observar as normas da ABNT (Manual de Normas Técnicas do 

CEF/UFG/Regional Jataí). 

2.3 Quaisquer dúvidas ou problemas enfrentados deverão ser resolvidos inicialmente com os 

professores orientadores do estágio. Caso seja necessário, poderá ser solicitada a intervenção da 

coordenação de estágio do curso. 
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6 MODELOS DE PLANOS UTILIZADOS NO ESTÁGIO 

 
 

O planejamento utilizado durante a realização do estágio requer a elaboração de três 

tipos de planos: de ensino, de unidade com justificativa e de aulas.  

As partes do plano de ensino e do plano de unidade são as mesmas, o que diferencia é o 

tempo e a abrangência do plano de curso (anual) e do plano de unidade (parcial – um bimestre, 

semestre ou unidade temática). E o plano de aula pode ser feito no formato horizontal ou vertical.  

 

6.1 PLANO DE ENSINO 
 

Escola Municipal Infantil Pedacinho do Céu I End.: Rua das Flores, 530, Centro 

Professor: José da Silva     Disciplina: Educação Física 

Estagiários: João Pereira e Maria Rodrigues    

Série: 4º ano      Turma: Única    

Turno: Matutino     Faixa etária: 10 a 11 anos  

Nº de alunos: ± 25     Horário: 8h30min às 9h15min   

Ano Letivo: 2017     Data: 17/3/17 

  

1 Objetivo geral 

2 Objetivos específicos 

3 Conteúdos (listados de forma resumida) 

4 Procedimentos metodológicos (previsão das atividades, de forma resumida) 

5 Recursos materiais 

6 Avaliação 

7 Previsão de bibliografia (no plano de curso deve ser a previsão da bibliografia a ser utilizada 

durante todo o ano letivo). 

 

  

6.2 PLANO DE UNIDADE 
  

Escola Municipal Infantil Caminho das Rosas End.: Rua das Flores, 530, Centro 

Professor: José da Silva     Disciplina: Educação Física 

Estagiários: João Pereira e Maria Rodrigues    

Série: 4º ano      Turma: Única    

Turno: Matutino     Faixa etária: 10 a 11 anos  

Nº de alunos: ± 25     Horário: 8h30min às 9h15min   
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Ano Letivo: 2017     Data: 17/3/17 

Período de duração do plano: 5/5/2017 a  30/6/2017  

  Aulas previstas: ± 8 aulas  

 

1 Objetivo geral 

2 Objetivos específicos 

3 Eixo temático e conteúdos (no plano de unidade devem ser especificadas quantas aulas serão 

destinadas a cada conteúdo). 

4 Procedimentos metodológicos 

5 Recursos materiais 

6 Avaliação 

7 Previsão de referências (no plano de unidade são listadas apenas aquelas referentes aos conteúdos 

do período). 

Obs.: Fazer um anexo - Justificativa (explicar com fundamentação teórica a relevância dos 

conteúdos selecionados; a articulação desses conteúdos com o eixo temático e a fase de ensino em 

que será trabalhado esse conhecimento). 

 

 

6.3 PLANO DE AULA (MODELO VERTICAL) 
 

Escola Municipal Infantil Caminho das Rosas End.: Rua das Flores, 530, Centro 

Professor: José da Silva     Disciplina: Educação Física 

Estagiários: João Pereira e Maria Rodrigues    

Série: 4º ano      Turma: Única    

Turno: Matutino     Faixa etária: 10 a 11 anos  

Nº de alunos: ± 25     Horário: 8h30min às 9h15min   

Duração da aula: ± 45’    Unidade Temática: Expressão Corporal 

Ano Letivo: 2017      Data: 17/3/17 

      

 

1 Objetivos Específicos 

2 Conteúdo 

3 Procedimentos metodológicos (colocar tempo previsto para realização de cada atividade) 

4 Recursos Materiais 

5 Avaliação 

6 Referências 

Observações (inserir quando for necessário. Item opcional). 
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6.4 PLANO DE AULA (MODELO HORIZONTAL) 
 

Escola Municipal Infantil Caminho das Rosas End.: Rua das Flores, 530, Centro 

Professor: José da Silva     Disciplina: Educação Física 

Estagiários: João Pereira e Maria Rodrigues   

Série: 4º ano      Turma: Única     

Turno: Matutino     Faixa etária: 10 a 11 anos    

Nº de alunos: ± 25     Horário: 8h30min às 9h15min  

Duração da aula: ± 45’      

Ano Letivo: 2017     Data: 5/5/17 

 

Unidade Temática:  

 

Objetivos 

específicos 

Conteúdo Procedimentos 

Metodológicos 

Tempo Recursos 

Materiais 

Avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Referências (se houver): 

 

Observações (opcional): ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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(Impressão no formato “paisagem”) 
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7 FICHA INDIVIDUAL DE CONTROLE DOS GRUPOS DE REGÊNCIA 
(preenchida pelo professor orientador) 
Grupo de estagiários: (A) ___________________ (B)_________________ (C)_________________ 

 

CRITÉRIOS PARA 

AVALIAÇÃO 

___ / ___ / ___ 

 
Seq aula:___ 

___ / ___ / ___ 

 
Seq aula:___ 

___ / ___ / ___ 

 
Seq aula:___ 

___ / ___ / ___ 

 
Seq aula:___ 

Entrega do plano de aula (0,5 pt.) 
 

Nota A: Nota A: Nota A: Nota A: 

Nota B: Nota B: Nota B: Nota B: 

Nota C: Nota C: Nota C: Nota C: 

Voz/participação ativa e domínio da 

turma  

(1,0 pt.) 
 

Nota A: Nota A: Nota A: Nota A: 

Nota B: Nota B: Nota B: Nota B: 

Nota C: Nota C: Nota C: Nota C: 

Preparação da aula (organização do 

material e da turma no espaço da aula) 

(1,0 pt.) 
 

Nota A: Nota A: Nota A: Nota A: 

Nota B: Nota B: Nota B: Nota B: 

Nota C: Nota C: Nota C: Nota C: 

Domínio do conteúdo conforme o plano 

de aula (1,5 pt) 

Nota A: Nota A: Nota A: Nota A: 

Nota B: Nota B: Nota B: Nota B: 

Nota C: Nota C: Nota C: Nota C: 

Coerência metodológica dos conteúdos 

abordados (1,5 pt.) 

 

Nota A: Nota A: Nota A: Nota A: 

Nota B: Nota B: Nota B: Nota B: 

Nota C: Nota C: Nota C: Nota C: 

Desenvolvimento da aula conforme 

objetivos propostos 

(1,0 pt) 

Nota A: Nota A: Nota A: Nota A: 

Nota B: Nota B: Nota B: Nota B: 

Nota C: Nota C: Nota C: Nota C: 

 

Avaliação coerente ao que foi previsto 
no plano de aula 

(1,0) 

Nota A: Nota A: Nota A: Nota A: 

Nota B: Nota B: Nota B: Nota B: 

Nota C: Nota C: Nota C: Nota C: 

Busca de solução para problemas 

encontrados (0,5 pt.) 

 

Nota A: Nota A: Nota A: Nota A: 

Nota B: Nota B: Nota B: Nota B: 

Nota C: Nota C: Nota C: Nota C: 

Relacionamento do grupo de trabalho 

durante as intervenções (1,0 pt.) 

 

Nota A: Nota A: Nota A: Nota A: 

Nota B: Nota B: Nota B: Nota B: 

Nota C: Nota C: Nota C: Nota C: 

Pontualidade (1,0 pt.) 

Nota A: Nota A: Nota A: Nota A: 

Nota B: Nota B: Nota B: Nota B: 

Nota C: Nota C: Nota C: Nota C: 

 

TOTAL (10,0) 

Média A: Média A: Média A: Média A: 

Média B: Média B: Média B: Média B: 

Média C: Média C: Média C: Média C: 

Obs.: Ao final de cada aula será obtida uma média; estas médias serão somadas e divididas pelo número de regências do 

estágio. Então será aferida a média final, equivalente ao item “Regência”, referente ao período letivo no qual foi 

avaliado.   
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8 RELATÓRIO DO PROFESSOR SUPERVISOR 
 

ESTAGIÁRIO A:_________________________________________________________________________ 
ESTAGIÁRIO B: ________________________________________________________________________ 

ESTAGIÁRIO C: ________________________________________________________________________ 

TURMA:______________ 

 

 

ITENS DATA: DATA: 

1. Plano de aula  
 

 
 

  

2. Pontualidade 
 
 

 

 
 

 

 

3. Apontamentos sobre 

a aula realizada em 

relação ao plano inicial. 
 

 

 

 

 

 

 

4. A aula atendeu aos 

objetivos propostos?  

 

 

 
 

 

  

5. Apontamentos em 

relação à metodologia 

adotada na aula. 
 
 

 

 

 

  

6. Como se deu a 

relação entre os 

estagiários e entre eles 

e os alunos?  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

NOTA ATRIBUÍDA AO 

GRUPO PELA AULA 

MINISTRADA (0,0 A 10,0) 
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9 MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO ENTRE OS ALUNOS 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

 

Eu, ______________________________________________________________, 

discente regularmente matriculado(a) no curso de licenciatura em Educação Física da REJ/UFG, 

sob o número de matrícula _________________________,  assumo o compromisso durante o 

período de duração da disciplina Estágio Supervisionado _____,  de cumprir com minhas tarefas de 

aluno(a) e de estagiário(a), e de manter o grupo constituído no início do semestre letivo, até o final 

deste semestre, em parceria com o(s) acadêmico(s) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________,  

responsabilizando-me em resolver qualquer desentendimento ou problema que surgir, proveniente 

das relações estabelecidas no meio acadêmico ou no âmbito pessoal. Tenho consciência de que este 

compromisso tem o objetivo de resguardar o bom andamento da disciplina e das atividades de 

estágio, e propiciará melhores condições de aprendizagem, imprescindíveis à minha boa formação.  

 

 

Jataí, ______ de ______________________de _________. 

 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura do(a) aluno(a) – por extenso 
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10 SUGESTÃO DE ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DAS AULAS 

 

Trata-se de uma sugestão do que deve ser verificado no momento de observação das 

aulas, seja na fase de observação ou de regência.  

Colocar cabeçalho com as seguintes informações: nome da escola, nome do professor 

da turma, nome completo do estagiário, série observada, data da observação e número de alunos 

presentes no dia (especificar série e número de alunos para cada turma observada).  

 

1 Características gerais do meio físico: horário de início das aulas/atividades; condições técnicas, 

físicas e ambientais da escola; condições materiais da escola; distribuição dos participantes por 

gênero; material e roupas pessoais dos sujeitos; idade cronológica; se há presença de pessoas com 

necessidades especiais; se há alguém que não está participando da aula (e por quê). 

 

2 Rituais e características do meio social: 

- Preparação do ambiente para realização das atividades 

- Chegada do responsável pela organização das atividades e dos participantes 

- Conversa inicial – orientação com referência à atividade que será desenvolvida 

- Atividades elaboradas e executadas 

- Rotina do local 

a) Como as atividades são encaminhadas, no tempo e no espaço? 

b) Qual é o grau de participação dos sujeitos, tanto nas atividades desenvolvidas quanto nos 

processos decisórios? 

c) Quais são os conteúdos ou temáticas abordados? 

d) Qual é o material utilizado e condições infraestruturais? 

e) Como se dá a mediação entre as relações estabelecidas e possíveis conflitos: entre o responsável 

pelas atividades/ações desenvolvidas e os participantes; entre todos os participantes; outras. 

 

3 Outras observações importantes 

a) Diferentes tipos de participação e de motivação apresentados. 

b) A receptividade por parte da escola (estagiário/escola/alunos).  

c) Dificuldades encontradas. 

d) Falas mais significativas dos participantes e do responsável pelas ações/atividades. 

e) Há formação de grupos não mediados pelo dirigente? 

f) Quais são as hierarquias percebidas (entre os participantes, entre outros integrantes do espaço 

observado, etc.) 

g) Como foi a aula, no que se refere aos aspectos sociais e técnicos? 

h) O que você faria diferente se estivesse no lugar do(s) professor(es)? 

 

4 Fazer outras considerações que achar necessárias.  
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11  DOCUMENTAÇÃO QUE REGULAMENTA O ESTÁGIO 

 

- Resolução Cepec nº 731, de 5 de julho de 2005 – Define a política de Estágios da UFG para a 

formação de professores da Educação Básica.  

Disponível em:  

http://prograd.ufg.br/up/90/o/Resolucao_CEPEC_2005_0731.pdf 

 

- Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 – Dispõe sobre o estágio de estudantes [...] e dá outras 

providências.  

Disponível em:  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11788.htm 

 

- Resolução Cepec nº 1.122, de 9 de novembro de 2012 – Aprova o novo Regulamento Geral dos 

Cursos de Graduação (RGCG) da Universidade Federal de Goiás e revoga as disposições em 

contrário.  

Disponível em: 

http://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CEPEC_2012_1122.pdf 

 

- Regulamento Interno de Estágio do Curso de Licenciatura em Educação Física/Regional 

Jataí/UFG 

Disponível em: https://educacaofisica.jatai.ufg.br/up/222/o/ED._FISICA_-

Jatai_LICENCIATURA.pdf?1462841200 

 

 

 

Obs.: Todas as informações sobre estágio curricular obrigatório e não obrigatório podem ser 

encontradas em: https://educacaofisica.jatai.ufg.br/p/15292-estagios-educacao-fisica e em 

https://prograd.ufg.br/p/7191-apresentacao 

 

- Dúvidas: estagioef.ufg@hotmail.com 

http://prograd.ufg.br/up/90/o/Resolucao_CEPEC_2005_0731.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11788.htm
http://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CEPEC_2012_1122.pdf
https://educacaofisica.jatai.ufg.br/up/222/o/ED._FISICA_-Jatai_LICENCIATURA.pdf?1462841200
https://educacaofisica.jatai.ufg.br/up/222/o/ED._FISICA_-Jatai_LICENCIATURA.pdf?1462841200
https://educacaofisica.jatai.ufg.br/p/15292-estagios-educacao-fisica
https://prograd.ufg.br/p/7191-apresentacao

