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Informações Gerais: 
 
1) O Relatório de estágio deve ser feito ao final de cada Atividade Acadêmica: AA007 - Estágio Supervisionado ou 

AA185 - Estágio I, AA186 - Estágio II, AA187 - Estágio III e AA188 - Estágio IV; 
2) O Relatório é individual, (a experiência é pessoal); 
3) O Relatório de cada Estágio deve ser entregue para Comissão de Estagio Supervisionado dentro do período letivo 

estabelecido no calendário acadêmico da UFRRJ; 
4) Trata-se do relato de toda experiência adquirida no campo de estágio em correlação com todos os saberes do 

aluno (gerais e específicos); 
5) Usar Fonte Arial, Tamanho 12 e Espaço 1,5; 
      Sugestão: folha A4, fonte Times New Roman 12, espaço 1,5 e margens: superior, inferior, direita e esquerda – 2,5. 
6) Segue-se um roteiro sugestivo para a elaboração do Relatório Final. 
 
Roteiro de Relatório 
 
1) Capa: 

 Dados de Identificação do Estagiário 
 Dados de Identificação da Escola (local do Estagio) ou outro local do Estágio 

 
2) Introdução: 

 Apresentação resumida das atividades de Estágio, fornecendo informações sobre a sua importância e seu 
desenvolvimento na escola campo de Estágio ou em outra instituição.  

 
3) Desenvolvimento: 

 Descrição das atividades desenvolvidas neste período do estágio na escola, em outra instituição ou atividade; 
 Tipo de Atividade desenvolvida (sala de aula / Conselho de Classe / Reunião de Pais. – descrever); 
 A forma como foram desenvolvidas (isoladamente ou coletivamente / com ou sem planejamento – tipo de 

exercícios ou recursos utilizados pelo professor / atividades articuladas ou não com outras turmas / 
disciplinas / séries); 

 Como as atividades estão inseridas no Projeto Político-Pedagógico da escola; 
 Qual a ligação da Escola (outra instituição) ou atividade com a comunidade externa. 

 
4) Conclusão: 

 Dificuldades (do(a) estagiário(a)): (No campo de estágio / na execução da atividade referente a: domínio de 
conteúdo, planejamento, definição de estratégias, utilização de novas metodologias, avaliação.../ domínio de 
classe / dificuldades no âmbito pessoal: insegurança, medo, timidez....) 

 Avanços ocorridos durante o estágio: (Em relação às dificuldades citadas anteriormente) 
 Avaliação: Como estagiário(a) e futuro profissional da Educação, dê sua contribuição: O QUE PRECISA SER 

MUDADO 
 AUTO-AVALIAÇÃO 

 
5) Bibliografia: 

 Utilizada pelo estagiário em pesquisa ou como fundamentação teórica; livro didático do aluno, outro utilizado 
para apoio. 

 Utilizar as normas da ABNT nas citações e na bibliografia. 
 


