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- Proporcionar aos alunos a possibilidade de interação entre os conhecimentos teóricos e a prática do 

cotidiano escolar ou educacional. 

 

 

 

Orientar os estudantes para a prática docente. 

 

 

 

A) ESTÁGIO FORMAL 
 

1) Atividades de Observação 

o projeto político-pedagógico; condições de trabalho dos funcionários; a estrutura física da escola; a relação 

da escola com a comunidade; o Conselho de Escola; os diários de aula; estatuto do magistério. 
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OBJETIVOS  

EMENTA 

PROGRAMA 



 

 

2) Atividades de Participação 

observação de aulas; plantões; reforço escolar; planejamento e execução de mini-cursos; participação ou 

desenvolvimento de projetos na escola; laboratórios de filosofia; orientação em exposições, painéis e outras 

atividades extra-classe escolares. 

 

3) Atividades de Regência 

elaboração do plano de aula; ministério de aulas; aplicação e correção de avaliações; utilização de recursos 

didáticos de apoio. 

 

B) ESTÁGIO INFORMAL 
 

1) Elaboração e desenvolvimento do mini-curso de Filosofia do IFILO e CAFIL. 
2) Organização e desenvolvimento de eventos educacionais em locais abertos, como praças, parques ou 

outros como teatros, museus, exposições, comunidades de bairro, ONG’s etc.  
 

C) RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

1) objetivos; 
2) justificativa; 
3) desenvolvimento; 
4) conclusão; 
5) anexos; 
6) bibliografia. 
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