
 

 

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO - BACHARELADO EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

PLANO DE TRABALHO 

DISCIPLINA:  ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO ____:___________ 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Estagiário (a): 

Fase: 

Matrícula: 

LOCAL DO ESTÁGIO 

Instituição: 

Endereço: 

Telefone/fax: 

Horário de funcionamento da instituição: 

SUPERVISOR(A) 

Nome: 

Número de registro: 

Telefone comercial: 

E-mail: 
 

INTRODUÇÃO 

Apresentar considerações sobre a pertinência do estágio para sua formação profissional, 

baseando-se em autores que subsidiaram as disciplinas foco do estágio. 

Justificar os motivos que o(a) levaram a escolher determinada instituição de acordo com as 

opções existentes. 

 

OBJETIVOS 

Descrever os objetivos que pretende alcançar no desenvolvimento das atividades no período do 

estágio. OBS: Os verbos devem estar no infinitivo. 



 

 

DIAGNÓSTICO DA INSTITUIÇÃO 

Focar detalhadamente os recursos físicos, materiais, humanos e financeiros. Descrever o local 

de estágio (incluindo a hierarquia da instituição até chegar ao local do estágio propriamente 

dito); seus espaços físicos e utilização; o público atendido; os serviços oferecidos; os tipos de 

materiais disponíveis e sua conservação; a organização e a disposição do material no espaço 

físico; a equipe envolvida nas atividades (número de profissionais com formação universitária, 

número de funcionários de apoio e seu nível de escolarização); as funções ou atividades 

exercidas pelos membros da equipe, etc. 

 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

Apresentar o período de realização (início e término previstos), dias da semana e horários, bem 

como a descrição das atividades a serem desenvolvidas no campo de estágio. 

 

REFERÊNCIAS OU BIBLIOGRAFIA 

Apresentar todas as fontes utilizadas para a elaboração do Plano conforme as normas da ABNT. 

 

DATA  

Informar data de elaboração do Plano de Trabalho. 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO GRÁFICA 

 

O Plano de Trabalho deve ser elaborado e apresentado impresso em duas vias (uma para o CEFID 

e uma para a instituição de estágio), de acordo com as seguintes normas: 

Folha A4, impresso frente e verso, não encadernar; 

Fonte Arial 11, Espaçamento 1,5; Margens: 2 cm de todos os lados e texto justificado. 

 

 

 


