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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO(A) ESTUDANTE 

 

DADOS DO ESTAGIÁRIO 

Estagiário (a): 

Curso:      Matrícula:                                 

Turno/Curso: Semestre:                                              

Endereço: 

Cidade:  CEP: 

Email: Telefones: 

 

Possui experiência docente: SIM  (     ) 

NÃO (     ) 

Área de trabalho que exerce atualmente: 

 

Se atua na área de educação, preencha os campos abaixo: 

Em que segmento: Na rede: 

(   ) Educação Infantil (   ) Pública Municipal 

(   ) Ensino Fundamental (   ) Privada 

(   )  Ensino Médio (   ) Federal 

Qual ano: Tempo de experiência:   
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FICHA DE CADASTRO DA ESCOLA CAMPO DE ESTÁGIO 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA: 

Nome: 

____________________________________________________________________________________ 

Ano de Fundação: ______________________________  

Endereço:_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

CEP: ___________________________ Cidade: ___________________________ UF:__________ 

 

Telefone:____________________________  

E-mail: _______________________________________________________________ 

REDE DE ENSINO: 

Municipal (  )               Estadual (  )                Federal (  )                Privada (  ) 

EQUIPE GESTORA: 

Gestor (a):______________________________________________________________ 

Adjunto (a):_____________________________________________________________ 

Coordenador (a) Pedagógico (a): ____________________________________________ 

Secretário (a): __________________________________________________________ 

CORPO DOCENTE: 

Nº Total de Professores: _________________________________________________ 

Nº   Total   de    Professores   Efetivos: _____________________ Nº   de   Professores   Estagiários: 

_______________ Nº  Total de Prof.  Contratados: ___________________ 

CORPO DISCENTE: 

Nº Total de Alunos: _____________________ 

Educação Infantil: ___________ EF: _________ EM: ______ EJA: _________ 

SETOR PEDAGÓGICO:  

Responsável: ___________________________________________________________ 

Cursos Oferecidos:______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Turnos: Diurno (  )                          Vespertino (  )                        Noturno (  ) 

Projetos desenvolvidos pela escola: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________ 
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A escola possui Projeto Político Pedagógico? 

Sim (  )                       Não (  )                         Em construção (  ) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

Há programa de educação continuada para os professores? 

Sim (  )                      Não (  ) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Como ocorrem as reuniões pedagógicas? 

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Como ocorrem as reuniões de pais? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

ESTRUTURA FÍSICA: 

Nº de salas de aula:_______________________ 

Assinale os itens existentes na escola: 

Cantina (  )                                                 Lab. de Informática (  ) 

Merenda (   )                                              Lab. de Ciências (  )          

Biblioteca (  )                                             Sala de Áudio e Visual (  ) 

Auditório (  )                                              Quadra Esportiva (  ) 

Sala de Professores (  )                               Jardim (  ) 

Secretaria (  )                                              Pátio (  ) 

Sala de direção (  )                                      Outros (  ) _______________________ 

Adaptação para alunos portadores de necessidades especiais  (  )       

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                      

                                         

    
 
 
 
 
 
                                                                               

AUTARQUIA EDUCACIONAL ARTUR BARBOSA MACIEL – AEB 

FACULDADE DO BELO JARDIM – FBJ 

Autarquia Educacional de Belo Jardim 
Rodovia PE-166, s/n - BR, Belo Jardim - PE, 55150-000 

www.aeb.edu.br 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO (Via Estagiário) 

 

As partes abaixo qualificadas celebram neste ato Termo de Compromisso de Estágio, conforme a Lei nº. 

11.788/08. 

 
DADOS DA INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO 
Instituição de Ensino: Autarquia Educacional do Belo Jardim –AEB 

/Faculdade de Belo Jardim- FBJ 
CNPJ: 11.464.153/0001-06 
Telefones: (81) 3726-1929/ (81) 3726-1800 
Endereço: Rodovia-PE, Km 05 
Cidade: Belo Jardim-PE 

 
DADOS DO 

ESTAGIÁRIO 
Estagiário (a):  
Curso:  Matrícula:  Bacharel  
Turno/Curso:  Semestre:  Telefones:  
Endereço:  
Cidade:  CEP:  
Data de Nascimento:   
CPF:  RG: SDS - PE 

 
Orientador na AEB-FBJ:  
Telefones:  
E-mail:  

 

 
Local de realização do Estágio:  
CNPJ:   
Telefones:  FAX: 
Endereço:  
Cidade:  CEP: 
Responsável pelo estágio:  
Telefones:  
E-mail:  

 

Cláusula 1ª: O presente termo de compromisso formaliza a realização de estágio curricular, de caráter 

obrigatório, conforme a legislação vigente, sem caracterização de vínculo empregatício, visando à realização de 

atividades compatíveis com a programação curricular e projeto pedagógico do curso, devendo permitir ao 

estagiário, regularmente matriculado, a prática complementar do aprendizado. 

 

Cláusula 2ª: O estágio extracurricular, sem assinatura de representante da instituição em termo de 

compromisso, não tem validade para fins acadêmicos, configurando-se relação de emprego e possível exercício 

ilegal da profissão. 

 

     Cláusula 3ª: A contratação de seguro contra acidentes pessoais em favor do ESTAGIÁRIO ficará a 

cargo da CONCEDENTE. As partes poderão convencionar que a instituição contratará o seguro, 

especialmente quando o estágio for obrigatório. 

   Cláusula 4ª: No estágio não obrigatório a CONCEDENTE concederá compulsoriamente ao 

ESTAGIÁRIO, mensalmente, um auxílio financeiro, a título de bolsa bolsa-auxílio, no valor a ser acordado e 
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explicitado no Termo de Compromisso, bem como auxílio-transporte em conformidade com o deslocamento do 

aluno até o local de estágio, nos termos do art. 7, V e 12 da Lei nº 11.788/2008. Exceto no estágio obrigatório. 

    Cláusula 5ª: A redução da carga horária pelo menos a metade, por ocasião das verificações de 

aprendizagem periódicas ou finais, nos períodos de avaliação, conforme o disposto no § 2º, do art. 10, da Lei nº 

11.788/08, e efetivamente proceda à redução da carga horária na hipótese mencionada. 

    Cláusula 6ª: A AEB vai indicar um professor, que deverá ser da área a ser desenvolvida no estágio, como 

responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário e exigirá da parte concedente 

indicação de funcionário do quadro de pessoal, com formação (profissões regulamentadas) ou experiência 

(profissões não regulamentadas ou ensino médio) profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do 

estágio, para orienta-lo e supervisioná-lo (aet. 3 § 1º 9º da Lei nº 11.788/08); 

Cláusula 7ª: O estagiário desenvolverá as suas atividades na área de 

       da         (INSTITUIÇÃO 

CONCEDENTE) sendo o Plano de Atividades de Estágio, em anexo, aprovado de comum acordo entre as 

partes, conforme o projeto pedagógico da Unidade de Ensino, a etapa e a modalidade da formação escolar do 

estagiário. Caso, haja rodízio de atividades e progressividade na complexidade das atribuições, em cada período 

ou semestre, tais alterações deverão ser incluídas no termo de compromisso, mediante aditivos; 

 

Cláusula 8ª: O estágio será realizado no período de ____________   a  ___________. 

 

Cláusula 9ª:  O estágio terá uma jornada de   atividade de         horas semanais, no horário das 

 _____ às ______ e das ______ às ______, no local de atuação. 

 

Cláusula 10ª: Na vigência regular do presente Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório, o Estagiário 

estará segurado contra acidentes pessoais ocorridos no local do estágio ou em razão dele, através   da   Apólice de 

Seguros         da                        , sendo de inteira responsabilidade da INSTITUIÇÃO CONCEDENTE a 

formalização do seguro contra acidentes pessoais a favor do Estagiário. 

Cláusula 11ª: São obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO (AEB-FBJ): 

a) avaliar as instalações do local de realização do estágio, bem como a sua adequação à formação cultural e 

profissional do estagiário, à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do 

estagiário, assim como ao horário e calendário escolar; 

b) notificar a INSTITUIÇÃO CONCEDENTE quando ocorrer a transferência, trancamento de curso, 

abandono ou outro fato impeditivo da continuidade do estágio; 

c) indicar orientador da área a ser desenvolvida no estágio para acompanhar e avaliar as atividades do 

estagiário; 

d) comunicar a INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, no início do período letivo, as datas de realização de 

avaliações escolares ou acadêmicas, para que os alunos sejam liberados, conforme previsto na lei; 

 

Cláusula 12ª: São obrigações do ESTAGIÁRIO: 

a) cumprir com empenho e interesse toda a programação estabelecida para seu estágio; 

b) observar e cumprir as normas internas da INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, inclusive as relativas ao sigilo e 

confidencialidade das informações a que tiver acesso; 
c) informar, imediatamente, à INSTITUIÇÃO DE ENSINO (AEB-FBJ) a rescisão antecipada do presente 

termo para que possa adotar as providências administrativas cabíveis; 

d) informar de imediato à INSTITUIÇÃO CONCEDENTE qualquer fato que interrompa, suspenda ou cancele 

sua matrícula na INSTITUIÇÃO DE ENSINO (AEB-FBJ); 
e) manter atualizado, junto à INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, seus dados pessoais e escolares. 
f) assinar o presente termo e entregar uma via a cada parte; 
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Cláusula 13ª: São obrigações da INSTITUIÇÃO CONCEDENTE: 

a) ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, 

profissional e cultural; 

b) indicar um funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional compatível com 

a área de conhecimento do estagiário, que deve atuar de forma integrada com o orientador da AEB-FBJ; 

c) entregar, ao final de realização do estágio, relatório das atividades desenvolvidas e a avaliação de 

desempenho. 

 

Cláusula 14ª - O presente Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório e o Plano de Atividades de 

Estágio (Anexo 1) somente poderão ser prorrogados ou alterados mediante assinatura de termo aditivo, 

podendo, no entanto, ser: 
a) extinto automaticamente ao término do estágio; 
b) rescindido por deliberação da INSTITUIÇÃO CONCEDENTE ou do Estagiário; 
c) rescindido por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo estagiário. 

 

     Cláusula 15ª – A INSTITUIÇÃO DE ENSINO, a INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, e o ESTAGIÁRIO, 

signatários do presente Termo de Estágio, de comum acordo com os termos ora ajustados, bem como com o Plano de 

Atividades de Estágio (Anexo 1) e para os efeitos da Lei n° 11.788/08, assinam o presente instrumento, em três vias de 

igual teor e forma, para que surta seus efeitos jurídicos e legais. 

 

 

 

 

 _________   ,          de    ______________ 

 
 

 

  

ESTAGIÁRIO 

 

  

INSTITUIÇÃO DE ENSINO – AEB-FBJ 

(assinatura e carimbo) 

 

  

INSTITUIÇÃO 

CONCEDENTE 

(assinatura e carimbo) 

 

 
 

Professor(a) Supervisor da AEB/FBJ 
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TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO (Via Concedente) 

As partes abaixo qualificadas celebram neste ato Termo de Compromisso de Estágio, conforme a Lei nº. 

11.788/08. 

 
DADOS DA INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO 
Instituição de Ensino: Autarquia Educacional do Belo Jardim –AEB 

/Faculdade de Belo Jardim- FBJ 
CNPJ: 11.464.153/0001-06 
Telefones: (81) 3726-1929/ (81) 3726-1800 
Endereço: Rodovia-PE, Km 05 
Cidade: Belo Jardim-PE 

 
DADOS DO 

ESTAGIÁRIO 
Estagiário (a):  
Curso:  Matrícula:  Bacharel  
Turno/Curso:  Semestre:  Telefones:  
Endereço:  
Cidade:  CEP:  
Data de Nascimento:   
CPF:  RG: SDS - PE 

 
Orientador na AEB-FBJ:  
Telefones:  
E-mail:  

 

 
Local de realização do Estágio:  
CNPJ:   
Telefones:  FAX: 
Endereço:  
Cidade:  CEP: 
Responsável pelo estágio:  
Telefones:  
E-mail:  

 

Cláusula 1ª: O presente termo de compromisso formaliza a realização de estágio curricular, de caráter 

obrigatório, conforme a legislação vigente, sem caracterização de vínculo empregatício, visando à realização de 

atividades compatíveis com a programação curricular e projeto pedagógico do curso, devendo permitir ao 

estagiário, regularmente matriculado, a prática complementar do aprendizado. 

 

Cláusula 2ª: O estágio extracurricular, sem assinatura de representante da instituição em termo de 

compromisso, não tem validade para fins acadêmicos, configurando-se relação de emprego e possível exercício 

ilegal da profissão. 

 

     Cláusula 3ª: A contratação de seguro contra acidentes pessoais em favor do ESTAGIÁRIO ficará a 

cargo da CONCEDENTE. As partes poderão convencionar que a instituição contratará o seguro, 

especialmente quando o estágio for obrigatório. 

   Cláusula 4ª: No estágio não obrigatório a CONCEDENTE concederá compulsoriamente ao 

ESTAGIÁRIO, mensalmente, um auxílio financeiro, a título de bolsa bolsa-auxílio, no valor a ser acordado e 
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explicitado no Termo de Compromisso, bem como auxílio-transporte em conformidade com o deslocamento do 

aluno até o local de estágio, nos termos do art. 7, V e 12 da Lei nº 11.788/2008. Exceto no estágio obrigatório. 

    Cláusula 5ª: Deverá ocorrer a redução da carga horária pelo menos à metade, por ocasião das verificações 

de aprendizagem periódicas ou finais, nos períodos de avaliação, conforme o disposto no § 2º, do art. 10, da Lei 

nº 11.788/08, e efetivamente proceda à redução da carga horária na hipótese mencionada. 

    Cláusula 6ª: A AEB indica o professor ________________________________, o qual possui formação 

na área de estudo, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário. Por outro 

lado, a parte concedente indica o funcionário _______________________________ do seu quadro de pessoal, 

com formação (profissões regulamentadas) ou experiência (profissões não regulamentadas ou ensino médio) 

profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estágio, para orienta-lo e supervisioná-lo (aet. 3 § 

1º 9º da Lei nº 11.788/08); 

Cláusula 7ª: O estagiário desenvolverá as suas atividades na área de 

       da         (INSTITUIÇÃO 

CONCEDENTE) sendo o Plano de Atividades de Estágio, em anexo, aprovado de comum acordo entre as 

partes, conforme o projeto pedagógico da Unidade de Ensino, a etapa e a modalidade da formação escolar do 

estagiário. Caso, haja rodízio de atividades e progressividade na complexidade das atribuições, em cada período 

ou semestre, tais alterações deverão ser incluídas no termo de compromisso, mediante aditivos; 

 

Cláusula 8ª: O estágio será realizado no período de ____________   a  ___________. 

 

Cláusula 9ª:  O estágio terá uma jornada de   atividade de         horas semanais, no horário das 

 _____ às ______ e das ______ às ______, no local de atuação. 

 

Cláusula 10ª: Na vigência regular do presente Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório, o Estagiário 

estará segurado contra acidentes pessoais ocorridos no local do estágio ou em razão dele, através   da   Apólice de 

Seguros         da                        , sendo de inteira responsabilidade da INSTITUIÇÃO CONCEDENTE a 

formalização do seguro contra acidentes pessoais a favor do Estagiário. 

Cláusula 11ª: São obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO (AEB-FBJ): 

a) avaliar as instalações do local de realização do estágio, bem como a sua adequação à formação cultural e 

profissional do estagiário, à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do 

estagiário, assim como ao horário e calendário escolar; 

b) notificar a INSTITUIÇÃO CONCEDENTE quando ocorrer a transferência, trancamento de curso, 

abandono ou outro fato impeditivo da continuidade do estágio; 

c) indicar orientador da área a ser desenvolvida no estágio para acompanhar e avaliar as atividades do 

estagiário; 

d) comunicar a INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, no início do período letivo, as datas de realização de 

avaliações escolares ou acadêmicas, para que os alunos sejam liberados, conforme previsto na lei; 

 

Cláusula 12ª: São obrigações do ESTAGIÁRIO: 

a) cumprir com empenho e interesse toda a programação estabelecida para seu estágio; 

b) observar e cumprir as normas internas da INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, inclusive as relativas ao 

sigilo e confidencialidade das informações a que tiver acesso; 

c) informar, imediatamente, à INSTITUIÇÃO DE ENSINO (AEB-FBJ) a rescisão antecipada do presente 
termo para que possa adotar as providências administrativas cabíveis; 

d) informar de imediato à INSTITUIÇÃO CONCEDENTE qualquer fato que interrompa, suspenda ou 
cancele sua matrícula na INSTITUIÇÃO DE ENSINO (AEB-FBJ); 

e) manter atualizado, junto à INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, seus dados pessoais e escolares. 
f) assinar o presente termo e entregar uma via a cada parte; 
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g) apresentar, no mínimo, um relatório a cada 6 (seis) meses de estágio, em documento próprio fornecido e 
elaborado pela instituição de ensino em conjunto com a unidade concedente, o qual deverá ser avaliado e 
assinado pelo supervisor da parte concedente e pelo professor orientador designado (art. 3º, §1º c/c art. 7º, IV 
da Lei 11.788/08). 

 

Cláusula 13ª: São obrigações da INSTITUIÇÃO CONCEDENTE: 

a) ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, 

profissional e cultural; 

b) indicar um funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional compatível com 

a área de conhecimento do estagiário, que deve atuar de forma integrada com o orientador da AEB-FBJ; 

c) entregar, ao final de realização do estágio, relatório das atividades desenvolvidas e a avaliação de 

desempenho; 

d) garantir que as atividades do estagiário ficarão circunscritas às descritas no Plano de Atividades, devendo 

ocorrer rodízio de atividades e progressividade na complexidade das atribuições, de acordo com as 

disciplinas cursadas pelo estudante, em cada período ou semestre; 

e) conceder recesso remunerado de 30 (trinta) dias, desde que a duração do estágio seja igual ou superior a 1 

(um) ano, a ser gozado, preferencialmente, durante suas férias escolares, conforme artigo 13, da Lei nº 

11.788/08. 

 

Cláusula 14ª - O presente Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório e o Plano de Atividades de 

Estágio (Anexo 1) somente poderão ser prorrogados ou alterados mediante assinatura de termo aditivo, 

podendo, no entanto, ser: 
f) extinto automaticamente ao término do estágio; 
g) rescindido por deliberação da INSTITUIÇÃO CONCEDENTE ou do Estagiário; 
h) rescindido por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo estagiário; 
i) rescindido, caso se verifique o desvirtuamento da finalidade ou o descumprimento das normas referentes ao 

estágio. 

 

     Cláusula 15ª – A INSTITUIÇÃO DE ENSINO, a INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, e o ESTAGIÁRIO, 

signatários do presente Termo de Estágio, de comum acordo com os termos ora ajustados, bem como com o Plano de 

Atividades de Estágio (Anexo 1) e para os efeitos da Lei n° 11.788/08, assinam o presente instrumento, em três vias de 

igual teor e forma, para que surta seus efeitos jurídicos e legais. 

 

 

 

 

 _________   ,          de    ______________ 

 
 

 

  

ESTAGIÁRIO 

 

  

INSTITUIÇÃO DE ENSINO – AEB-FBJ 

(assinatura e carimbo) 

 

  

INSTITUIÇÃO 

CONCEDENTE 

(assinatura e carimbo) 

 

 
 

Professor(a) Supervisor da AEB/FBJ 
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TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO (Via Orientador) 

 

As partes abaixo qualificadas celebram neste ato Termo de Compromisso de Estágio, conforme a Lei nº. 

11.788/08. 

 
DADOS DA INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO 
Instituição de Ensino: Autarquia Educacional do Belo Jardim –AEB 

/Faculdade de Belo Jardim- FBJ 
CNPJ: 11.464.153/0001-06 
Telefones: (81) 3726-1929/ (81) 3726-1800 
Endereço: Rodovia-PE, Km 05 
Cidade: Belo Jardim-PE 

 
DADOS DO 

ESTAGIÁRIO 
Estagiário (a):  
Curso:  Matrícula:  Bacharel  
Turno/Curso:  Semestre:  Telefones:  
Endereço:  
Cidade:  CEP:  
Data de Nascimento:   
CPF:  RG: SDS - PE 

 
Orientador na AEB-FBJ:  
Telefones:  
E-mail:  

 

 
Local de realização do Estágio:  
CNPJ:   
Telefones:  FAX: 
Endereço:  
Cidade:  CEP: 
Responsável pelo estágio:  
Telefones:  
E-mail:  

 

Cláusula 1ª: O presente termo de compromisso formaliza a realização de estágio curricular, de caráter 

obrigatório, conforme a legislação vigente, sem caracterização de vínculo empregatício, visando à realização de 

atividades compatíveis com a programação curricular e projeto pedagógico do curso, devendo permitir ao 

estagiário, regularmente matriculado, a prática complementar do aprendizado. 

 

Cláusula 2ª: O estágio extracurricular, sem assinatura de representante da instituição em termo de 

compromisso, não tem validade para fins acadêmicos, configurando-se relação de emprego e possível exercício 

ilegal da profissão. 

 

     Cláusula 3ª: A contratação de seguro contra acidentes pessoais em favor do ESTAGIÁRIO ficará a 

cargo da CONCEDENTE. As partes poderão convencionar que a instituição contratará o seguro, 

especialmente quando o estágio for obrigatório. 
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   Cláusula 4ª: No estágio não obrigatório a CONCEDENTE concederá compulsoriamente ao 

ESTAGIÁRIO, mensalmente, um auxílio financeiro, a título de bolsa bolsa-auxílio, no valor a ser acordado e 

explicitado no Termo de Compromisso, bem como auxílio-transporte em conformidade com o deslocamento do 

aluno até o local de estágio, nos termos do art. 7, V e 12 da Lei nº 11.788/2008. Exceto no estágio obrigatório. 

    Cláusula 5ª: A redução da carga horária pelo menos a metade, por ocasião das verificações de 

aprendizagem periódicas ou finais, nos períodos de avaliação, conforme o disposto no § 2º, do art. 10, da Lei nº 

11.788/08, e efetivamente proceda à redução da carga horária na hipótese mencionada. 

    Cláusula 6ª: A AEB vai indicar um professor, que deverá ser da área a ser desenvolvida no estágio, como 

responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário e exigirá da parte concedente 

indicação de funcionário do quadro de pessoal, com formação (profissões regulamentadas) ou experiência 

(profissões não regulamentadas ou ensino médio) profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do 

estágio, para orienta-lo e supervisioná-lo (aet. 3 § 1º 9º da Lei nº 11.788/08); 

Cláusula 7ª: O estagiário desenvolverá as suas atividades na área de 

       da         (INSTITUIÇÃO 

CONCEDENTE) sendo o Plano de Atividades de Estágio, em anexo, aprovado de comum acordo entre as 

partes, conforme o projeto pedagógico da Unidade de Ensino, a etapa e a modalidade da formação escolar do 

estagiário. Caso, haja rodízio de atividades e progressividade na complexidade das atribuições, em cada período 

ou semestre, tais alterações deverão ser incluídas no termo de compromisso, mediante aditivos; 

 

Cláusula 8ª: O estágio será realizado no período de ____________   a  ___________. 

 

Cláusula 9ª:  O estágio terá uma jornada de   atividade de         horas semanais, no horário das 

 _____ às ______ e das ______ às ______, no local de atuação. 

 

Cláusula 10ª: Na vigência regular do presente Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório, o Estagiário 

estará segurado contra acidentes pessoais ocorridos no local do estágio ou em razão dele, através   da   Apólice de 

Seguros         da                        , sendo de inteira responsabilidade da INSTITUIÇÃO CONCEDENTE a 

formalização do seguro contra acidentes pessoais a favor do Estagiário. 

Cláusula 11ª: São obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO (AEB-FBJ): 

j) avaliar as instalações do local de realização do estágio, bem como a sua adequação à formação cultural e 

profissional do estagiário, à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do 

estagiário, assim como ao horário e calendário escolar; 

k) notificar a INSTITUIÇÃO CONCEDENTE quando ocorrer a transferência, trancamento de curso, 

abandono ou outro fato impeditivo da continuidade do estágio; 

l) indicar orientador da área a ser desenvolvida no estágio para acompanhar e avaliar as atividades do 

estagiário; 

m) comunicar a INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, no início do período letivo, as datas de realização de 

avaliações escolares ou acadêmicas, para que os alunos sejam liberados, conforme previsto na lei; 

 

Cláusula 12ª: São obrigações do ESTAGIÁRIO: 

n) cumprir com empenho e interesse toda a programação estabelecida para seu estágio; 

o) observar e cumprir as normas internas da INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, inclusive as relativas ao sigilo e 

confidencialidade das informações a que tiver acesso; 
p) informar, imediatamente, à INSTITUIÇÃO DE ENSINO (AEB-FBJ) a rescisão antecipada do presente 

termo para que possa adotar as providências administrativas cabíveis; 

q) informar de imediato à INSTITUIÇÃO CONCEDENTE qualquer fato que interrompa, suspenda ou cancele 
sua matrícula na INSTITUIÇÃO DE ENSINO (AEB-FBJ); 
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r) manter atualizado, junto à INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, seus dados pessoais e escolares. 
s) assinar o presente termo e entregar uma via a cada parte; 

 

Cláusula 13ª: São obrigações da INSTITUIÇÃO CONCEDENTE: 

t) ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, 

profissional e cultural; 

u) indicar um funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional compatível com 

a área de conhecimento do estagiário, que deve atuar de forma integrada com o orientador da AEB-FBJ; 

v) entregar, ao final de realização do estágio, relatório das atividades desenvolvidas e a avaliação de 

desempenho. 

 

Cláusula 14ª - O presente Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório e o Plano de Atividades de 

Estágio (Anexo 1) somente poderão ser prorrogados ou alterados mediante assinatura de termo aditivo, 

podendo, no entanto, ser: 
w)extinto automaticamente ao término do estágio; 
x) rescindido por deliberação da INSTITUIÇÃO CONCEDENTE ou do Estagiário; 
y) rescindido por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo estagiário. 

 

     Cláusula 15ª – A INSTITUIÇÃO DE ENSINO, a INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, e o ESTAGIÁRIO, 

signatários do presente Termo de Estágio, de comum acordo com os termos ora ajustados, bem como com o Plano de 

Atividades de Estágio (Anexo 1) e para os efeitos da Lei n° 11.788/08, assinam o presente instrumento, em três vias de 

igual teor e forma, para que surta seus efeitos jurídicos e legais. 

 

 

 

 

 _________   ,          de    ______________ 

 
 

 

  

ESTAGIÁRIO 

 

  

INSTITUIÇÃO DE ENSINO – AEB-FBJ 

(Assinatura e carimbo) 

 

  

INSTITUIÇÃO 

CONCEDENTE 

(Assinatura e carimbo) 

 

 
 

Professor(a) Supervisor da AEB/FBJ 
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Plano de atividades 
(Anexo ao Termo de Compromisso de Estágio – TCE) 

            Aluno:  

Matrícula: 

Curso:                                  Semestre: 

E-mail: 

Celular: 

Concedente: 

Plano de Atividade para o período de: 

 

Proposta da Concedente: 

Supervisor do Estágio na Escola:  

Telefone:  

E-mail:  

 

Descrição das atividades a serem realizadas no estágio: 

    

 

 

Assinatura e carimbo do Supervisor: 

 

Dados do Orientador/Coordenador na AEB-FBJ: 

Nome:  

Matrícula:  

Telefone: 

E-mail:  

Parecer do orientador sobre o Plano de Atividades (ou sugestão de mudanças no Plano de Atividades): 

 

Assinatura e carimbo: 

 

Belo Jardim,   _ ___/ _/_______ 

(Data igual ao Termo de Compromisso) 

 

 

ESTUDANTE  _________                     CONCEDENTE   __________ 

Assinatura                                                                     Escola 

(Assinatura e carimbo) 

CONVENENTE   INTEGRADORA    

AEB-FBJ Professor da Escola 

                     Coordenador de Estágios                                                                   (Assinatura e carimbo) 
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Turno da Manhã 

 

 segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira 

1º aula      

2º aula      

3º aula      

4º aula      

5º aula      

 

Turno da Tarde 

 

 segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira 

1º aula      

2º aula      

3º aula      

4º aula      

5º aula      
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REGISTRO DE ATIVIDADES- ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

ESCOLA CAMPO DE ESTÁGIO: ___________________________________MUNICÍPIO:________________ 

PROFESSOR(A)ORIENTADOR(A):___________________________________________________________ 

ALUNO(A): ______________________________________________________________________________ 

CURSO: ______________________                                       PERÍODO:______________________________ 

 

Planejamento das aulas  

                                                              

DATA 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS HORAS 

ASSINATURA DO 

PROFESSOR(A) 
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Total    

 

 

 

 

Observação, Observação Participativa e Regência 

                                                              

DATA 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS HORAS 

ASSINATURA DO 

PROFESSOR(A) 
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 Elaboração do relatório e preenchimento 

do Portfólio 

15h  

Total    

 

MODELO DE RELATÓRIO PARA ALUNOS DO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 2022.1 

1. INTRODUÇÃO  

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

2.1. ATIVIDADE (Orientações Gerais e Formação)  

2.1.1. O que foi feito  

2.1.2. Como foi feito 

2.1.3. Qual a aprendizagem com a atividade 

2.2. ATIVIDADE (Planejamento das Aulas)  

2.2.1. O que foi feito  

2.2.2. Como foi feito 

2.2.3. Qual a aprendizagem com a atividade 

2.3. ATIVIDADE (Observação, Observação Participativa e Regência)  

2.3.1. O que foi feito  

 

2.3.2. Como foi feito 

2.3.3. Qual a aprendizagem com a atividade 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

4. REFERÊNCIAS  
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Modelo de Declaração para alunos que já exercem a Prática Docente na área específica que 

está realizando o estágio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIMBRE OU CARIMBO DA ESCOLA 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro para os devidos fins que ____________________________________ 

__________________________________________ é professor(a) regente nesta instituição de Ensino 

desde ____________________________ e exerce sua prática em uma turma de 

_____________________ na disciplina de _____________________ no horário ________________. 

 

 

___________________________________________ 

Gestor (a) 

(Assinatura e carimbo) 
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TIMBRE OU CARIMBO DA ESCOLA 

 

MODELO 

CERTIFICADO DE ESTÁGIO 

    

            Certificamos que _______________________________________ alunos(as) do ________ 

período do Curso de Licenciatura Plena em ________________________ da Faculdade do Belo Jardim, 

realizou estágio nesta unidade Escolar no período de __________ a ___________ perfazendo um total de 

___________ horas. O estágio desenvolveu-se na área de _________________________ do ensino 

(Educação Infantil / Fundamental / Médio / EJA / Gestão) na disciplina 

___________________________________. 

 

 

________________________________________________ 

Local e Data 

 

________________________________________________ 

Gestor (a) 

(assinatura e carimbo) 
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Professor (a) colaborador (a):____________________________________ 

 

         Solicitamos atribuir conceito para cada item, conforme tabela abaixo, com o intuito de avaliar a 

regência ministrada pelos(as) alunos(as) estagiários(as).  

       Dessa forma, você nos auxilia a ter um melhor encaminhamento dos nossos trabalhos docentes.  

 

Alunos(As):_____________________________________ Curso/Período:____________ Escola 

Campo de Estágio: __________________________________Ano/ Fase: ___________________ 

Turno:__________________ 

FICHA DE AVALIAÇÃO DA REGÊNCIA 

     

 

 R B O 

1. ATITUDES E COMPORTAMENTO    

1.1 Assiduidade / Pontualidade    

1.2 Responsabilidade    

1.3 Relacionamento com o(a) professor(a) colaborador(a)    

1.4 Relacionamento e cordialidade com os discentes    

1.5 Organização    

1.6 Iniciativa (procura solucionar problemas no seu campo de atuação)    

2. PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS    

2.1 Planejamento de aula    

2.2 Recursos Pedagógicos (materiais utilizados)    

2.3 Preocupação com as atividades e participação dos alunos.    

2.4 Articula a teoria e a prática    

2.5 Expõe o conteúdo com clareza e objetividade, tendo segurança 
sobre ele  

   

PARECER FINAL: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

LEGENDA: R = REGULAR; B = BOM; O = ÓTIMO 
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    Apêndice 1. Registros das observações, observações participativas e das regências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anexos (material que foi utilizado como consulta para a elaboração do Estágio). 
 

 

 

 

 

 

 


