
 
 

COMUNICADO DE ESTÁGIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
 

NORMAS COMPLEMENTARES PARA RELATO DE ESTÁGIOS  
LICIENCIATURA E BACHARELADO 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 
I – Da Entrega de Estágios 
 
Ao terminar os estágios, os alunos de Educação Física Licenciatura ou Bacharelado deverão protocolar, 
nos períodos definidos em Calendário Anual, os seguintes documentos: 
 

A) Licenciatura 
- Fichas de Observação e Regência de EI, EF e EM 
- Relato de Estágio. 

 
B) Bacharelado 

- Fichas de Treinamento, Esporte, Lazer e Saúde. 
- Relato de Estágio. 

 
II – Do Relato de Estágio de Licenciatura 
 
O Relato de Estágio de Licenciatura é um texto obrigatório para a aprovação do Estágio. Trata-se de um 
registro pessoal e crítico sobre o acompanhamento das atividades de Estágio. 
 
Sua elaboração deve respeitar as normas constantes deste Comunicado e seu conteúdo deve ser peça de 
autoria do estagiário, observando os temas obrigatórios. 
 

A) Do Conteúdo 
 
O Relato de Estágio de Educação Física deve conter a reflexão do estagiário a partir dos seguintes 
temas: 1) Caracterização da Escola; 2) Descrição crítica do acompanhamento do Estagiário pela 
Escola e pelos professores de Educação Física; 3) Análise Crítica do Currículo do Docente; 4) 
Análise Crítica da Metodologia do Docente; 5) Registro pessoal das atividades desenvolvidas pelo 
Estagiário; 6) Conclusão com foco em responder quais aspectos foram positivos e quais foram 
negativos durante a realização do estágio. 
 

B) Da Formatação 
 
O Relato deverá ser digitado e impresso em Folha A4, com logo da instituição. Do canto superior 
esquerdo da primeira lauda deverão constar as seguintes informações: Nome do Estagiário, RM, 
Nome da Unidade de Ensino, modalidade de ensino. 
 
O Estagiário deverá entregar um Relato para Educação Infantil, um para Ensino Fundamental e um 
para Ensino Médio. 
 
Segue o texto com numeração de subtítulo, conforme descritivo no Conteúdo acima. 
 
Deverá ser utilizada a fonte Arial, tamanho 11. Negrito para subtítulos. Espaçamento 1,0, margens 
padrão e parágrafo justificado. 
 

III – Do Relato de Estágio de Bacharelado 
 
O Relato de Estágio de Bacharelado é um texto obrigatório para a aprovação do Estágio. Trata-se de um 
registro pessoal e crítico sobre o acompanhamento das atividades de Estágio. 



 
Sua elaboração deve respeitar as normas constantes deste Comunicado e seu conteúdo deve ser peça de 
autoria do estagiário, observando os temas obrigatórios. 
 

A) Do Conteúdo 
 
O Relato de Estágio de Bacharelado em Educação Física deve conter a reflexão do estagiário a 
partir dos seguintes temas: 1) Caracterização do Local de Estágio; 2) Descrição crítica do 
acompanhamento do Estagiário pelo profissional formado; 3) Análise Crítica dos resultados e do 
envolvimento do público atendido; 4) Conclusão com foco em responder quais aspectos foram 
positivos e quais foram negativos durante a realização do estágio. 
 

B) Da Formatação 
 
O Relato deverá ser digitado e impresso em Folha A4, com logo da instituição. Do canto superior 
esquerdo da primeira lauda deverão constar as seguintes informações: Nome do Estagiário, RM, 
Nome do local de realização do Estágio e modalidade relatada. 
 
O Estagiário deverá entregar um Relato para Treinamento de Atividade Física e um para Esporte, 
Saúde e Lazer. 
 
Segue o texto com numeração de subtítulo, conforme descritivo no Conteúdo acima. 
 
Deverá ser utilizada a fonte Arial, tamanho 11. Negrito para subtítulos. Espaçamento 1,0, margens 
padrão e parágrafo justificado. 
 

IV – Da Vigência 
 
As normas e orientações presentes neste comunicado passam a valer para todo estágio entregue a partir 
de abril de 2018, e somente serão alteradas pela Edição de Comunicado substitutivo. 
 

Praia Grande, 03 de abril de 2018 
 
 
 

 
Prof. Fabio Gonçalves Ferreira 

Supervisor de Estágios 
 
 
 

Prof. Vinícius Lauria 
Coordenador 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


