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1 INTRODUÇÃO

O Relatório é o documento utilizado para descrever as atividades realizadas
durante o estágio. Trata-se de um relato formal, com informações sistematizadas, que pode,
ainda, conter sugestões e recomendações. Deve ser apresentado por meio de documento
digitado.
A linguagem deve ser objetiva e clara, utilizando um estilo formal.
Ao elaborar o Relatório, convém evitar:
a) frases feitas;
b) afirmativas sem comprovação;
c) uso inadequado de maiúsculas.

2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Descrição dos trabalhos realizados, das metodologias empregadas, dos problemas
encontrados e solucionados. É importante que o estagiário se limite à área específica do
estágio e ao plano apresentado

2.1 Fase teórica e de treinamento intensivo em sala de aula

Apresentar todas as atividades realizadas durante o treinamento intensivo realizado
em sala de aula.

2.2 Fase de Observação

Antes de descrever as atividades desenvolvidas na fase de observação, deve-se
fazer uma abordagem geral do campo de estágio enfocando os principais aspectos sobre a
escola na qual foi realizado o estágio.

2.2.1 Caracterização do campo de estágio

Deve conter informações condensadas que possibilitem explicitar a identidade da
empresa ou instituição escolhida para estágio, tais como: breve histórico, estrutura
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organizacional e breve descrição sobre o setor de estágio, mostrando as funções principais e
a infra-estrutura.

2.2.2 Descrição das atividades de observação

Relacionar as atividades desenvolvidas nesta fase destacando os pontos
observados.

2.3 Fase de regência de sala de aula

Descrever as atividades de regências de sala de aula, conforme seguem:
-

observação feitas em relação a aplicação prática de métodos e técnicas;

-

relato sobre o momento do planejamento, o relacionamento professor-aluno;

-

aceitação da aula por parte dos alunos;

-

auto-avaliação da aula ministrada, etc.

3 CONCLUSÃO
Neste item, devem ser ressaltados os pontos mais importantes do relatório. Podem
ser emitidas opiniões, apresentadas sugestões, críticas e abordagens a respeito do
aproveitamento e experiências adquiridas durante a realização do estágio.
ANEXOS
São materiais suplementares que, se colocados ao longo do texto, poderão
interromper a seqüência lógica das idéias. Exemplo: formulários, questionários, documentos,
etc...
Servem de suporte para a compreensão do texto.
Os documentos que compõem os anexos deverão seguir a seguinte ordem:
-

termo de compromisso devidamente assinado;

-

cópia do plano individual;

-

cópia da freqüência devidamente assinada (original deve ser entregue na
coordenação de estágio;

-

fichas de estágio;

-

documentação relacionada ao campo de estágio.
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REFERÊNCIAS
Relação de livros, revistas e outros documentos que orientaram na elaboração do
relatório, de acordo com as Normas 6023 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).

