
CARTA DE APRESENTAÇÃO DE ESTÁGIO 

____________, ______ de _____________de _______. 

À: DIREÇÃO DA _________________________________________

Do: COORDENADOR DE ESTÁGIO DA ESCOLA SUPERIOR ABERTA DO BRASIL 

- ESAB

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE ESTAGIÁRIO 

Em acordo com as Resolução CNE/CP n.º 1/2006, e o Parecer CNE/CES n.º 3/2006 

que instituem Diretrizes Curriculares para o Curso de Graduação em Pedagogia e o 

Projeto Pedagógico do Curso a Coordenação de Estágio Supervisionado desta 

Faculdade apresenta-lhes o(a) aluno(a) _______________________________ do 

curso de Pedagogia, cursando o ___ módulo com o n.º de matrícula ____________. 

Ademais, informamos que o mesmo(a) está habilitado(a) a desenvolver atividades 

de Estágio de acordo com o Projeto Pedagógico de Curso e organização dos 

Estágios Supervisionados (Anexo). 

Esclarecemos, ainda, que o estágio não gera vínculos empregatícios de qualquer 

natureza com a parte concedente de estágio. 

Agradecemos a atenção dispensada. 

Sem mais, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

Cordialmente, 

____________________________________ 
Assinatura do Coordenador de Estágio 



 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

O Manual de Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia da ESAB prevê o 
cumprimento de 300 horas de atividades práticas em instituições de ensino, formal 
e não formal, compreendendo a seguinte organização: 

 

1º e 2º módulos – 100 horas 

1. Acompanhar os processos de gestão e organização do cotidiano escolar de 
instituição de Educação Infantil; 
2. Acompanhar a prática docente na Educação Infantil observando: 
planejamento, docência, avaliação da aprendizagem, processo de alfabetização, 
intervenção junto aos alunos com necessidades especiais; 
3. Elaborar um Plano de aula a partir dos Referenciais Curriculares da Educação 
Infantil. 
 

4º e 5º módulos – 100 horas 

1. Acompanhar os processos de gestão e organização do cotidiano escolar de 
instituição de Ensino Fundamental I.  
2. Acompanhar a prática docente no Ensino fundamental observando: 
planejamento, docência, avaliação da aprendizagem, processo de alfabetização, 
intervenção junto aos alunos com necessidades especiais. 
3. Elaborar um Plano de aula a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais no 
Ensino Fundamental I. 

 

6º módulo – 50 horas 

1. Acompanhar o cotidiano escolar de instituições que atuam com a modalidade 
de Educação de Jovens e Adultos(EJA); 
2. Acompanhar a prática docente na EJA observando: planejamento, docência, 
avaliação da aprendizagem, processo de alfabetização, o atendimento aos alunos 
com necessidades especiais. 
3. Elaborar e aplicar um Plano de Aula na turma de EJA levando em 
consideração a especificidade dessa modalidade e a interdisplinaridade no fazer 
pedagógico. 

 

7º módulo – 50 horas 

1. Observar atividades relativas à atuação do Gestor Pedagógico em espaços 
educativos formais e não-formais.  

 



 

 

 
 

 
SOLICITAÇÃO DE APROVEITAMENTO DE 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DOCENTE 

 
 

Venho solicitar o aproveitamento de minha experiência profissional docente 

exercida na Escola _____________________________________________ 

Município:________________________________________ Estado:________  

Período: __ /__/____ a __ /__/____ . 

 

Para convalidação das atividades de experiência profissional docente como 

atividades de Estágio Supervisionado, previstas no Projeto Pedagógico do Curso, no 

seguinte módulo: 

(   ) 2º módulo    (   ) 3º módulo    (   ) 4º módulo    

(   ) 5º módulo   (   ) 6ºmódulo  (   ) 7ºmódulo   

 

Para tal anexo a seguinte documentação (Cópia Autenticada) 

(   ) Comprovante de registro da escola no Conselho Estadual de Educação 

(   ) Contrato de trabalho, especificando a função exercida, ou cópia da carteira de 

trabalho  

(   ) Comprovante do tempo de trabalho efetivo 

 

 

Nome do Aluno(a): _______________________________________________ 

Telefone: (__) ________________ 

E-mail: _________________________________  

Município: ________________________________ Estado: ________ 

                                                                                                                                                         

__________________, ______ de ________________ de ______. 

 

____________________________________ 
                                                                                  Assinatura do Aluno(a) 
 

 



 

 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 

 

Declaro, para fins de comprovação junto à Coordenação de Estágio de Pedagogia, 

da Escola Superior Aberta do Brasil – ESAB que o(a) aluno(a) 

______________________________________________cursando o ________ 

módulo foi aceito como estagiário(a) nesta Instituição. 

 

_______________, de __________________ de _______. 

_________________________________________ 

                                                 Assinatura do responsável e carimbo da Instituição 

 

 

 

 

DADOS DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CEDENTE DO ESTÁGIO 

Nome: ____________________________________________________________ 

Endereço:__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Tel.:_____________________ Email: ____________________________________ 

Nome do responsável pelo Estágio na Instituição: 

_______________________________________________________________ 

Cargo: ___________________  Função: ___________________ 

  



 

 

 
 

FICHA DE FREQUÊNCIA  
 
Nome do(a) aluno(a) estagiário(a): ___________________________________ 
Nome da Instituição: ______________________________________________ 
Cidade: _________________________ Estado:________Módulo: __________ 
Nome do profissional responsável na Unidade: _________________________ 

DATA 

HORÁRIO 
ASSINATURA DO 

PROFISSIONAL 

RESPONSÁVEL NA UNIDADE 

ENTRADA SAÍDA TOTAL DE 

HORAS 

DIÁRIAS 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

_______________, de __________________ de _______. 

_________________________________________ 
                                                 Assinatura do responsável e carimbo da Instituição 

 



 

 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO(A) 

Nome do(a) Estagiário(a): __________________________________________ 

Módulo: 2º (   )    3º (   )   4º (   )   5º (   )   6º (   )  7º (   ) 

Nome da Instituição: _______________________________________________ 

Cidade: ________________ Estado: ____  Telefone: (   ) __________________ 

Profissional responsável na instituição: ________________________________ 

 
Aspectos a observar e avaliar MB B R I 

Apresenta assiduidade, pontualidade e 
responsabilidade. 

    

Demonstra cuidado e zelo nas relações 
interpessoais. 

    

Apresenta postura adequada ao ambiente 
educacional. 

    

Apresenta postura ética diante de situações-
problema observadas. 

    

Demonstra interesse pelo conhecimento de temas 
pertinentes à educação. 

    

Demonstra interesse em conhecer a prática docente 
e os processos de gestão da instituição. 

    

Demonstra capacidade de realizar uma observação 
participante nas atividades educacionais da 
instituição. 

    

            MB: Muito Bom         B: Bom         R: Regular         I: Insuficiente 

 

Comentários:________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 

_______________, de __________________ de _______. 

___________________________________________ 
                                               Assinatura do responsável e carimbo da Instituição 


