
Sugestão para o relatório do Estágio Supervisionado 
 
 

 
Capa (uma folha):  

• Devem constar: Instituição (Departamento de Física, Universidade Federal de Rondônia, 
Campus Ji-Paraná), seu nome, disciplina (Estágio Supervisionado I/II), professor (Marco 
Polo Moreno de Souza), local e data (Ji-Paraná/RO, xxx de xxxxx de 2019). 
 

Relatório 

• Como sugestão, pode dividir em 3 seções: Introdução, Atividades desenvolvidas e 
Conclusões. 

• Introdução: Comece com um texto de apresentação ao seu relatório. Descreva as 
características da escola onde você realizou o estágio (bairro/cidade onde se localiza, se 
é de Ensino Fundamental e/ou Médio, infraestrutura (laboratórios, salas de aula, de 
professores, biblioteca, pátio, quadra de esportes, recursos didáticos, etc), programas 
que a escola participa (PIBID, projetos de extensão, projetos com a prefeitura, etc), 
recursos humanos (presença de psicólogos, secretaria, etc). Coloque outras informações 
importantes a respeito da escola, sem citar o seu nome. 

• Atividades desenvolvidas:  Pode dividir essa seção em 5 subseções: Observação, 
Participação, Desenvolvimento dos planos de aula, Regência e Desenvolvimento do 
relatório). Descreva com detalhes as seções Observação e Regência. 

• Observação: Descreva as aulas que o professor da disciplina na escola ministrou quanto 
à pontualidade, cordialidade, domínio da disciplina, emprego dos recursos didáticos, 
organização, conteúdos ministrados, etc, apontando pontos positivos e pontos 
negativos. Descreva também o perfil da(s) turma(s): idade média aproximada, 
comportamento, comprometimento, educação, base matemática, etc. 

• Regência: Descreva como foram as suas aulas, apontando os conteúdos ministrados, 
emprego dos recursos didáticos (se for o caso), imprevistos, interação com os alunos, as 
dificuldades encontradas e outras informações que julgar importantes. 

• Conclusões: pequeno texto apontando as principais conclusões obtidas ao término do 
Estágio Supervisionado e a experiência adquirida. 

• Referência são opcionais. Se for o caso, use apenas se estiverem diretamente 
relacionadas ao seu relatório (por exemplo, para referenciar algum método de ensino 
usado por você ou pelo professor na escola). As referências devem estar citadas dentro 
do corpo do texto. 

 
Características de bons relatórios: 
 

1. Seguem as normas cultas da língua (importante): acentuação, pontuação, concordância, 
etc. 

2. São bem escritos (encadeamento lógico, coerência, clareza do texto, etc). 
3. Contém apenas informações úteis. Evite, por exemplo, definir o que é um Estágio 

Supervisionado. Foque no seu relato de experiência em sala de aula, na preparação das 
aulas, na observação da aula do professor, enfim, nas atividades desenvolvidas. 

4. São escritos em primeira pessoa. Deva forma, evita-se ambiguidades como “Observou-
se ...” (quem?), “Foi observado que ...” (por quem?). Prefira sempre “Observei que ...” 


