
 
 

CURSO DE PEDAGOGIA – ___º SEMESTRE / 20___ – 5º PERÍODO 
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE FORMAÇÃO DOCENTE – CIÊNCIAS NATURAIS 

AVALIAÇÃO DO ALUNO ______________________________________________________ 

INSTITUIÇÃO: ____________________________________________________________________________ 
 
PROFESSOR REGENTE: ____________________________________________________________________ 
 

I - A partir das relações estabelecidas pelo estagiário em sua sala de aula assinale os itens abaixo. 

ATITUDES ACADÊMICO-PROFISSIONAIS Sim 
Às 

vezes 
Não 

Não 
observado 

Demonstrou senso de responsabilidade e interesse pelo trabalho docente?     

Foi cordial nas relações interpessoais?     

Desempenhou as atividades com autonomia?     

Foi pontual?     

Demonstrou conhecimento teórico do campo da educação?     

Envolveu-se na dinâmica da escola e / ou sala de aula?     

REGÊNCIA SIM  NÃO 

Apresentou e executou satisfatoriamente o planejamento da aula / projeto? 
 
 

 
 

Estabeleceu uma relação interativa com os alunos? 
 
 

 
 

Demonstrou domínio dos conhecimentos / conceitos trabalhados? 
 
 

 
 

II – Quais sugestões você gostaria de fazer à Coordenação de Estágio da FCH- FUMEC para        melhor conduzir a 
orientação e a prática do Estágio Curricular Docente?   

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 Data: _____/_____/_____ 

 

                             

_____________________________________                                             

              Assinatura do professor 

                                                                                                                     Carimbo da Escola 



 
 

CURSO DE PEDAGOGIA – ___º SEMESTRE / 20__ – 5º PERÍODO 
 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE FORMAÇÃO DOCENTE  

FICHA DE AVALIAÇÃO DO ALUNO ESTAGIÁRIO 

INSTITUIÇÃO: _____________________________________________________________________ 

ESTAGIÁRIO: _________________________________________________________________ 

I – Avaliação das atividades de estágio  

1 - As orientações (presenciais ou virtuais) apresentadas para a realização do estágio facilitaram a realização do 
mesmo? Em sua opinião, o que deve permanecer e o que deve mudar?  

 

 

2 – A atividade de socialização das observações e da aula ministrada no estágio possibilitou desenvolver uma 
visão crítica da prática pedagógica? Justifique.  

 

 

 3 - O trabalho escrito produzido contribuiu para sua formação profissional e possibilitou articular as teorias / 
concepções discutidas em sala de aula e a prática pedagógica.  

 

 

4- A escola estagiada foi acolhedora e favoreceu o desenvolvimento da atividade de estágio.  

 

 

II- Autoavaliação 

Avalio meu desempenho como __________________________ (ótimo, bom ou regular), considerando 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

III- Sugestões para aprimorar a realização do Estágio Supervisionado de Formação do Docente. 

 

 

 

                                                                                                                  __________________________________ 

Data ___/____/____                                                                           Assinatura do Estagiário 



 
 

CURSO DE PEDAGOGIA – ___º SEMESTRE / 20__ – 5º PERÍODO 
 

 

 

 
MODELO DECLARAÇÃO 

PAPEL TIMBRADO OU DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO,  
PORTARIA QUE REGULAMENTA SEU FUNCIONAMENTO 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Declaro, junto a Coordenação do Curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências Humanas, Sociais e da 

Saúde da Universidade FUMEC, que o aluno _________________________________ , realizou Estágio de 

Formação Docente no conteúdo de CIÊNCIAS NATURAIS, nesta instituição, cumprindo 20 horas de estágio 

curricular, no período de _____ a ______ de __________. 

 

LOCAL, DATA 

ASSINATURA DO DIRETOR DA INSTITUIÇÃO 

(no caso de instituições públicas, indicar MASP ou BM) 

CARIMBO DA ESCOLA  

 


