ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ESTÁGIO
SUPERVISIONADO
Caros alunos,
Apresentamos abaixo uma proposta de relatório que deverá ser produzido ao final
da realização das atividades do Estágio Supervisionado. Como dissemos, esta é apenas
uma proposta que tem o intuito de orientar a produção deste documento. No entanto, você
poderá trazer itens que não estejam previstos nesta proposta. O importante é descrever e
analisar as ações realizadas em seu estágio.

CAPA
- Na parte superior da capa, centralizado, com letra maiúscula deverá estar escrito:
UNIFAC
FACULDADES INTEGRADAS DE BOTUCATU
CURSO DE PEDAGOGIA
- No centro da folha, deverá estar o título do trabalho:
RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO
OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE
(Exemplo)
- Na parte inferior (centralizado)
Local
Mês/Ano
- FOLHA DE ROSTO
- Na parte superior (centralizado/maiúsculo)
NOME DO ALUNO (A)
- No centro: Título do Trabalho
Abaixo do título, recuado à direita, com letra fonte 10 coloca-se nota indicativa da
natureza do trabalho, escrito:

Relatório analítico-descritivo como exigência
para aprovação parcial na disciplina Estágio
Supervisionado, do Curso de Pedagogia da –
Faculdades Integradas de Botucatu, orientado
pelo (a) Prof.ª XXXXX
- Na parte inferior (centralizado) da folha:
Local
Mês/Ano

1.SUMÁRIO
2.INTRODUÇÃO
3. CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO
4. ANÁLISE DOS DADOS - (DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO)
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
6. REFERÊNCIAS
7. ANEXOS
Introdução:
Deve explicitar, de forma clara, a atividade desenvolvida e qual foi o objetivo da
mesma, dentre outras informações básicas sobre o relatório:
 Descrever os objetivos do trabalho de Estágio Supervisionado. Apresentar a
problemática priorizada no desenvolvimento do estágio e sua justificativa;
 Apresentar o que contém no relatório (como ele está estruturado).
Caracterização do campo de estágio
Aqui deverá ser feita uma apresentação do espaço aonde o estágio foi realizado. Deve-se
atentar para todos os dados observados pelo Roteiro de Avaliação da Instituição. A
descrição do espaço deve ser feita num texto corrido, fazendo com que o leitor conheça
este espaço mesmo sem ter ido até ele.

Análise dos Dados - (Descrição das Atividades Desenvolvidas do Estágio
Supervisionado)
 Analisar todas as etapas vivenciadas durante o estágio contemplando;
 Conteúdos ou temas desenvolvidos;
 Objetivos propostos;
 Metodologias utilizadas (Recursos, estratégias, atividades e dinâmicas);
 Critérios de avaliação;
Considerações Finais:
Aqui se deve explicitar a que conclusão vocês chegaram sobre o trabalho desenvolvido
em todas as etapas do estágio, refletindo a relação da rotina do espaço visitado com os
estudos realizados em sala de aula da universidade. É importante também apresentar
críticas e sugestões sobre o trabalho desenvolvido
Referências:
 Apresentar todas as fontes de pesquisa citadas no relatório.
Anexos:
 Incluir evidências significativas (atividades, plano de aula, fotos, depoimentos,
etc.), caso existam.
 Apresentar documentos que forem necessários à melhor compreensão de dados
citados no relatório

E a forma de apresentação desse relatório, como deve ser?
Vejamos algumas orientações.
1. Orientações para elaboração do relatório resumido do Estágio Supervisionado.

Na parte textual, ou seja, no corpo do relatório, além de estar atento às normas, vocês
deverão ter um zelo especial com o estilo da redação: concisão, coerência e
objetividade. São fundamentais à redação do relatório:
- Pode-se redigir de forma impessoal, utilizando-se a voz passiva no tempo passado,
pois serão descritas atividades que já foram realizadas. Ex. A intervenção foi realizada
com os professores de turmas do Ensino Fundamental, foi utilizado o espaço da
Biblioteca Escolar para realizar as discussões sobre a os fatores que propiciam a
indisciplina durante o período do recreio escolar; ou usando a terceira pessoa do
plural. Ex: Realizamos uma oficina pedagógica com os professores.
FORMATAÇÃO
 LETRA: Times New Roman
 TAMANHO: 12
 ESPAÇAMENTO (entrelinhas): 1,5
 NUMERAÇÃO DAS PÁGINAS: todas as folhas do relatório são contadas, no
entanto a numeração só deve aparecer a partir da INTRODUÇÃO.
 CAPÍTULOS: cada item do relatório corresponde a um capítulo, então deve
iniciar em uma nova página.
 APRESENTAÇÃO: O Relatório de Estágio Supervisionado deve ser encadernado
em Espiral.

Prof.ª Elenice A. Vaz de Lima Severino
Orientador (a) de Estágio

