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MEMORANDO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 

 
      Declaro, para fins de Estágio supervisionado, que o (a) discente 

_______________________________________________________________, 

Matrícula _______________________, regularmente matriculado (a) no ___º 

Período do Curso de Licenciatura em Educação Física da UFRRJ, necessita 

realizar 100 horas de Estágio Supervisionado em 

_______________________________________________________________. 

 

Segue abaixo, Plano de estágio Supervisionado do curso. 

 
PLANO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO – EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
          A prática pedagógica dos licenciandos deverá ser promovida em 
instituições de ensino que ofereçam condições de trabalho adequadas ao 
cumprimento das etapas previstas na legislação vigente: observação, co-
participação e regência. 
 
OBSERVAÇÃO 
 
          Nessa etapa, o licenciando identifica as características do campo de 
trabalho e conscientiza-se de seu papel frente ao lócus educacional que o 
recebe para atuar em caráter experimental. A observação serve para que o 
licenciando colha informações que permitam caracterizar a prática pedagógica 
realizada pelos professores/profissionais regentes em suas atividades 
(docência/orientação/supervisão/gestão). Em relação ao exercício da docência 
podemos destacar alguns exemplos de observações importantes: relação 
professor-aluno, abordagem dos conteúdos programáticos, objetivos da 
disciplina, metodologias utilizadas, recursos didáticos disponíveis, horários das 
aulas, dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar, etc. Os licenciandos 
deverão elaborar relatórios onde constem registros sobre essas informações 
(relatórios de acompanhamento) e a partir deles possam fundamentar as 
atividades que estarão envolvidos. 
 
 
CO-PARTICIPAÇÃO 
 
          Essa é uma etapa de interação entre os diversos segmentos envolvidos 
na prática. Nela, o licenciando deve ter maior participação possível em todos os 



 

 

 

níveis de realização do trabalho do professor/profissional regente. O 
licenciando deve dispor de um espaço para aplicar o que aprendeu na sua 
formação acadêmica e, ao mesmo tempo, conviver com a experiência do 
professor/profissional que acompanha. Nenhuma oportunidade de cooperação 
deve ser desprezada neste processo de construção coletiva com o 
professor/profissional regente em sua atividade, podendo inclusive atuar no 
lugar deste, tendo sempre a sua presença na supervisão da atividade 
desenvolvida. 
          Em termos de regência docente as atividades mais comuns nesta etapa 
são: preparação, aplicação e avaliação de exercícios e atividades, orientação 
de trabalhos e grupo, assistência individualizada a alunos e a pequenos 
grupos, correção de exercícios em sala de aula, participação em debates, 
condução de parte de uma aula. Nessa etapa, como nas demais, cabe aos 
professores e licenciandos definir a feição mais concreta que o trabalho 
assumirá. 
 
REGÊNCIA 
 
          Essa etapa apesar de ser, talvez, a mais complexa. Em termos de 
regência docente deverá ocorrer normalmente, uma vez que as aulas devem 
estar engajadas lógica e coerentemente ao trabalho que o professor regente 
(orientador externo) esteja desenvolvendo. Recomenda-se que o licenciando 
planeje suas aulas com o apoio dos professores orientadores (interno e 
externo), submetendo o roteiro estabelecido à crítica. Além disso, o licenciando 
deverá sempre procurar apresentar as aulas a seus pares, no que serão 
chamadas de aulas pré-práticas, onde as críticas poderão antecipar e evitar 
dificuldades. 
          Já ao que se refere ao exercício da orientação/supervisão/gestão, 
considerando as especificidades de cada campo de inserção/intervenção 
profissional, a regência se dará necessariamente no coletivo, ou seja, sob 
acompanhamento personalizado do professor orientador externo, ou na 
ausência deste, por outro profissional habilitado que possa assumir 
temporariamente o papel de orientador externo na tomada de decisões. 
 
AVALIAÇÃO 
 
          A avaliação do licenciando será realizada com base na análise dos 
dados que representem sua atuação durante todo o estágio. Especificamente, 
estes dados são compostos por: Relatórios de acompanhamento. 
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