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Introdução 

Neste item escreva a introdução do seu relatório de estágio. 

Inicialmente pode falar sobre você, enquanto estudante do ensino médio, suas 

experiências com o ensino na universidade, de suas relações com seus 

professores, principalmente os de Física. Descreva o que o levou a escolher o curso 

de Licenciatura em Física, como ocorreu sua entrada na universidade, suas 

expectativas, frustrações, conquistas. Fale das mudanças ocorridas relacionadas 

ao seu comportamento tanto cognitivo quanto comportamental durante o curso. 

Encerre a introdução descrevendo como foi estar novamente em uma escola do 

ensino médio em relação as mudanças ocorridas, o ensino do ponto de vista do ser 

professor, os desafios observados e as propostas para superar os desafios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 -  ATIVIDADES DE OBSERVAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

 

1.1 -  CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

Dados gerais sobre a escola, a data de fundação, localização, caracterização 

das dependências físicas, número de turnos e turmas por turnos, número de 

funcionários por área e de professores e seus respectivos níveis de escolaridade, 

caracterização da clientela atendida, nível socioeconômico, e outros que julgar 

necessários; 

 

1.2 -  MODELO DE GESTÃO DA ESCOLA 

        1.2.1 - O projeto pedagógico e os PCN + 

A partir de entrevista com a direção, a coordenação da escola e os 

professores você poderá obter respostas para os questionamentos:  

a) O ensino de Física segue o Projeto Político Pedagógico e esse tem base 

nos PCN +? 

b) O trabalho pedagógico realizado pelo professor na sala de aula é condizente 

com tais propostas? 

c)  Como a direção e a coordenação acompanha o andamento do trabalho 

pedagógico realizada na escola relacionado ao ensino de Física? 

d) Existe uma coordenação específica da disciplina Física? 

 

         1.2.2 -  Quanto ao ensino na sala de aula 

Durante o acompanhamento das aulas de Física, poderão ser levantadas as informações.  

               a)  O professor tem um programa ou projeto? Como o elabora e o desenvolve? 

b) Quais abordagens e estratégias de ensino orientam o planejamento e a 

prática docente? 

c) O professor recebe auxilio institucional como: reuniões, assessorias, cursos, 

bibliografias, equipamentos? 

d)  Quais materiais didáticos- pedagógicos e tipo de leitura o professor utiliza?  



 

 

e) Como o professor se relaciona com os estudantes? Como aborda os 

conceitos físicos e realiza as avaliações? Como transpõe as dificuldades de 

aprendizagem e lida com a indisciplina dos estudantes? O que considera indisciplina? 

 

   1.2.3- Quanto à aprendizagem dos estudantes  

        A partir da observação durante as aulas de Física em uma classe e do contato 

com os estudantes, coletar dados relativos a: 

 Participação dos estudantes nas aulas; 

 Reação ao trabalho proposto; 

 Tipos de dificuldades que apresentam e como as manifestam; 

 Tipo de registro utilizado pelos estudantes nas atividades propostas pelo 

professor; 

 Relacionamento entre os estudantes na aula de Física. 

 

2- ATIVIDADES DE REGÊNCIA 

2.1-  QUANTO AO PLANEJAMENTO DE AULA 

         Perguntas que devem ser feitas ao professor: 

 Quais as fontes de consultas utilizadas para preparar as aulas? 

 Quais as principais preocupações ao preparar as aulas? 

 Quais as principais dificuldades enfrentadas ao preparar as aulas? 

 Qual a participação que terá no planejamento de aula do estagiário?  

 Quais orientações pretende passar ao estagiário? 

 

 

Obs. As mesmas perguntas deverão ser respondidas pelo estagiário quanto a sua 

regência. 

 

2.2 – QUANTO A ATIVIDADE DE DOCÊNCIA 



 

 

            Os questionamentos a seguir devem ser feitos ao professor e ao estagiário: 

 O planejamento teve que sofrer alterações? Descreva-as. 

 Quais as principais dificuldades enfrentadas no ato de docência?  

 Quais estratégias foram usadas para despertar a atenção dos 

educandos em relação aos temas desenvolvidos? 

 Como mantém a motivação durante as aulas? 

 Como incentiva a participação dos estudantes nas aulas? 

 Qual a postura adotada diante das perguntas dos educandos e 

quais estratégias foram usadas para superar as dificuldades de compreensão 

deles?  

 Quais processos avaliativos de ensino e aprendizagem foram utilizados nas 

aulas?           

 

Conclusão 

Escreva as conclusões do seu estágio. Destacando os pontos 

positivos e os negativos. Se suas expectativas foram alcançadas ou se 

transcenderam. Se a escola cooperou para a obtenção das informações requeridas, 

etc. 

 

 

Referências 

Coloque aqui as referências bibliográficas usadas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anexos 

 

Cópias dos documentos de estágio, fotos, planos de aula, projetos desenvolvidos, 

etc.  Ficha de Controle Geral do Estágio Supervisionado, na qual é especificado o 

tipo do estágio realizado (regência, participação e observação), informando dia e 

horário e assinatura do professor. 

 

 

 

 

 

 

 


