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 Este documento descreve as atividades que os estudantes do curso de Licenciatura em 

História da UFRB precisam desenvolver na atividade de Estágio Supervisionado, modalidade de 

regência. Este é um estágio curricular Obrigatório. 

 A proposta é que os estudantes assumam uma das turmas na escola durante uma unidade. O 

objetivo é realizar uma imersão no papel de professor do ensino básico, o que engloba as seguintes 

atividades: 

 observação da escola e da sala 

 preparação do plano de unidade 

 preparação dos planos de aula 

 efetivação das aulas, nos horários determinados 

 avaliação dos estudantes 

 participação em reuniões pedagógicas estabelecidas pela escola 

 participação em atividades extra-classe ou interdisciplinares ligadas ao ensino, como 

projetos, excursões, etc. 

Antes de assumir a classe, é importante que o estudante realize observação da aula do 

professor, participe de jornadas pedagógicas, reuniões de planejamento e outras mais, para tomar 

contato com o modo de trabalho docente e familiarizar-se com a turma, criando laços de confiança 

importantes para o trabalho a ser desenvolvido. Além disso, a presença dos estagiários 

inevitavelmente altera a dinâmica escolar. Visando impactar o menos possível o cotidiano da 

escola, orientamos os estagiários a conhecer e seguir as normas do estabelecimento. 

 Ao contrário da modalidade de estágio não-obrigatório, na qual há uma substituição dos 

professores, o estágio curricular obrigatório da UFRB se caracteriza pelo aprendizado prático 

supervisionado. Por isso, o acompanhamento do professor de História na escola é parte fundamental 

do processo. Não necessariamente implica a presença contínua em todas as aulas, pois é importante 

que o estudante tenha relativa autonomia para descobrir seu modo de lidar com uma turma. Mas 

significa que o professor tenha plena ciência dos conteúdos / atividades trabalhadas, sobretudo das 

avaliações, e também esteja acessível para orientá-lo nas freqüentes dúvidas e problemas que 

surgem no cotidiano escolar de um professor em formação inicial. 

 Durante o período de regência, em orientação semi-direta, o professor orientador da UFRB 

realizará visitas às escolas, com a finalidade de acompanhar o trabalho dos estagiários em sala, 

junto à direção e aos professores. Todavia, a qualquer momento estará à disposição para sanar, 

presencialmente ou à distância, eventuais dúvidas ou problemas em relação ao estágio. 

 Além deste plano de estágio, os seguintes documentos fazem parte da rotina ao longo do 

semestre, entregues à escola pelos estagiários: 



 Carta de apresentação, contendo nome do estudante e número de matrícula. É 

assinada pelo professor orientador no início do semestre e fica retida na escola. 

 Termo de compromisso, em três vias, assinado pela direção da escola, pelo 

estagiário, pelo coordenador do curso de Licenciatura em história, pelo professor 

supervisor na escola e pelo professor orientador. Uma das vias deve retornar para a 

UFRB 

 Ficha de atividades, preenchida pelo estagiário, rubricada pelo professor da escola e 

assinada pelo responsável na escola no final do semestre, fica arquivada na UFRB.  

O cronograma abaixo proposto foi elaborado em função do calendário da UFRB. Exceto 

pelo início e final de semestre na universidade, todas as outras datas são flexíveis, podendo se 

adequar ao calendário escolar: 

Data Atividade 

 Início do semestre na UFRB 

 Primeiros contatos do estagiário com a escola e 

preenchimento da documentação 

 Período de observação e preparação do plano de unidade 

 Primeira apresentação na UFRB 

 Início da Unidade na escola 

 Período da Regência 

 Segunda apresentação na UFRB 

 Entrega do Relatório Final 

 Encerramento das atividades de estágio na escola 

 Encerramento da disciplina Estágio 

 Final do semestre na UFRB 

Por acompanhar todo o processo, é importante que o professor supervisor no campo também 

participe da avaliação dos estagiários e do orientador da UFRB. Tal avaliação será solicitada em 

formulário próprio, entregue ao supervisor na escola. 

 O colegiado de História agradece à direção e aos professores da escola, e espera que se 

desenvolva uma parceria frutífera para todos os envolvidos, professores, diretores, supervisores, 

estagiários, alunos e comunidade, contribuindo assim para a construção de uma educação de 

qualidade no Recôncavo. 

  

 

Cachoeira, _________ de ______________________________ de 20________ 
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Orientador do curso de Licenciatura em História da UFRB 
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