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GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA

SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES
CONSELHO UNIVERSITÁRIO - CONUNI

RESOLUÇÃO Nº. 004 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2010

“Dispõe  sobre  normatização  dos  procedimentos  para 
formalização e conclusão do Estágio Supervisionado no  
Curso de Licenciatura em Pedagogia para os acadêmicos  
pertencentes à Matriz Curricular”.

O  PRESIDENTE  DO  CONSELHO  UNIVERSITÁRIO  E  REITOR  DA  UNIVERSIDADE 
ESTADUAL  DE  RORAIMA, no  uso  das  atribuições  de  seu  cargo  em  conformidade  com  a  Lei 
Complementar nº. 91, de 10 de novembro de 2005, com o Estatuto, aprovado pelo Decreto Estadual nº. 
7628-E, de 16 de janeiro de 2007, e em cumprimento à decisão do Egrégio Conselho em Sessão 
Extraordinária realizada em 7 de outubro de 2009, e 

CONSIDERANDO  o Projeto Pedagógico Institucional e o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura 
em Pedagogia.

CONSIDERANDO que o Componente Curricular Estágio Supervisionado é requisito obrigatório para a 
integralização da matriz curricular do curso.

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação do Estágio Supervisionado para os acadêmicos 
do Curso de Licenciatura em Pedagogia.

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar as normas que regulamenta o Estágio Supervisionado para os acadêmicos do Curso 
de Licenciatura em Pedagogia, conforme Regulamento em anexo. 

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Boa Vista-RR, 10 de fevereiro de 2010.

Prof. Luis Fernando dos Reis Guterres 
Pró-reitor de Pesquisa em exercício da Reitoria
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REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE PEDAGOGIA

CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES E OBJETIVOS

Art. 1º   Regulamentar os procedimentos para formalização do Estágio Curricular Supervisionado no 
curso de Licenciatura em Pedagogia.

Art.  2º   O Estágio  Curricular  Supervisionado atende a  necessidade de uma formação em que o 
professor esteja consciente de que sua prática envolve um comportamento de observação, reflexão 
crítica e construção desta prática, pois aliada a esta postura indagativa encontra-se a compreensão do 
processo pedagógico e suas multifaces.

Art. 3º   O Estágio Curricular Supervisionado é de cunho obrigatório aos acadêmicos do curso de 
Licenciatura em Pedagogia, de acordo com o Projeto Pedagógico Institucional e tem por finalidades:

I - complementar a formação acadêmica, possibilitando o confronto entre teoria e prática, por meio do 
contato do aluno com a vida profissional em espaços escolares e não escolares;
II  -  possibilitar  ao  acadêmico,  uma  experiência  profissional  mínima  em  situações  práticas,  sob 
acompanhamento simultâneo do professor orientador;
III  -  promover  a  inserção  dos  acadêmicos  no  mercado  de  trabalho,  em  áreas  de  interesse, 
acompanhadas e supervisionadas por um docente;
IV - promover a integração e conhecimento do acadêmico com a realidade social, cultural, econômica 
da atividade profissional. 

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA E CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO

Art. 4º   O Estágio Curricular Supervisionado tem duração mínima de 300 horas, de acordo com o 
estabelecido  pelas  Diretrizes  Curriculares  do  Curso  de  Pedagogia,  efetuando-se  em  três  etapas, 
distribuídas ao longo do curso da seguinte forma:

I - Estágio Supervisionado I - Atividades de observação, diagnóstico e docência na Educação Infantil – 
realizado no 4° semestre do curso;
II  -  Estágio  Supervisionado  II  -  Atividades  de  observação,  diagnóstico  e  docência  no  Ensino 
Fundamental – realizado no 5° semestre;
III  - Estágio Supervisionado III  - Atividades de formação continuada transformando e propiciando a 
prática pedagógica nos espaços escolares e não escolares- realizado no 6º semestre.

Art. 5º   A orientação do Estágio Supervisionado deve seguir o planejamento de ensino  baseado no 
diagnóstico do espaço escolar, ou não escolar, constando do levantamento e da análise dos dados 
referentes  a  etapa  do  estágio  a  ser  desenvolvida.  A  etapa do diagnóstico  compreende três  fases 
distintas:
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I - Levantamento de dados;
II - Análise dos dados levantados;
III - Elaboração da Proposta de Estágio.

Art. 6º   Para a realização dos Estágios Supervisionados I, II e III, o acadêmico deverá elaborar uma 
Proposta de Estágio que compreende os seguintes elementos:

I - tema gerador;
II - justificativa;
III - objetivos;
IV - fundamentação teórica;
V - procedimentos Metodológicos;
VI - cronograma de Atividades;
VII - avaliação;
VIII - para realizar a docência o acadêmico ainda deve elaborar:

a) Planos de Aulas de acordo com a proposta de estágio.

Art. 7º   Para a realização do Estágio Supervisionado I e II, que compreende 100 horas cada um, e os 
estagiários realizarão as seguintes etapas: 

I - observação e diagnóstico da realidade do processo ensino/aprendizagem da sala de aula, seguindo 
o  roteiro  de  observação  em anexo,  para  levantamento  de  dados  e  subsídios  para  elaboração  da 
Proposta de Estágio, que compreende 12 horas;
II - elaboração da Proposta de Estágio, que compreende 8 horas;
III - Execução da Proposta de Estágio, que compreende 20 horas, que deverá ser especificada através 
de um cronograma de atividades, acompanhado e assinado pelo professor orientador; 
IV - elaboração do Relatório Final, que compreende 20 horas;
V - orientação e acompanhamento do Estágio Supervisionado na Instituição e in loco, que compreende 
40 horas.

Art. 8º   Considerando que o estágio não se resume à aplicação imediata, mecânica e instrumental de 
técnicas e normas aprendidas na teoria, são sugestões de atividades de docência:

a) planejar e desenvolver projetos interdisciplinares de atividades educacionais a partir de diagnósticos 
realizados da realidade escolar sobre temas sugeridos pelo contexto da escola, de sala de aula, da 
comunidade por alunos ou pelo docente da classe nos seus mais diferentes aspectos, garantindo e 
permitindo a interação teoria-prática;
b) planejar e operacionalizar projetos de produção de materiais didáticos, avaliativos ou instrucionais 
como jogos, textos, cartazes, álbuns seriados, portfólios etc.;
c) planejar e realizar aulas de reforço, de recuperação dos conteúdos curriculares de Pedagogia; 
d) planejar e ministrar aulas solicitadas ou sugeridas pelo professor da classe com acompanhamento 
do mesmo; 
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e) planejar e desenvolver oficinas pedagógicas ou outras atividades que permitam o aluno-estagiário 
vivenciar o exercício da docência em um trabalho que propicie a articulação e o envolvimento das 
diferentes áreas do conhecimento ou das disciplinas envolvidas no curso de formação;
f) a prática de estágio deve propiciar ao aluno-estagiário não apenas a vivência em sala de aula, como 
também o contato com a dinâmica escolar nos seus mais diferentes aspectos garantindo a interação 
teórico-prática. 

Art. 9º   Para realização do Estágio Supervisionado III – Prática Pedagógica em espaço escolar e não 
escolar, que compreende 100 horas, os estagiários realizarão em duas etapas:

I - a primeira etapa será realizada no espaço escolar com 40 horas que fica distribuído da seguinte 
forma:

a) Realização de um diagnóstico pedagógico, conforme roteiro em anexo, junto à comunidade escolar 
e a gestão da escola campo, com carga/horária de 2 horas;

b) elaboração da Proposta de Estágio para o desenvolvimento de oficinas pedagógicas, grupos de 
estudos, palestras, atividades envolvendo pais e mestres, com carga/horária de 6 horas;

c) execução da proposta didático-pedagógica, com carga/horária de 12 horas;
d) elaboração do Relatório da I etapa do estágio com carga/horária de 10 horas;
e) orientação em sala de aula, com carga/horária de 10 horas.

II  -  a  segunda etapa será realizada no espaço não escolar  com 60 horas  que fica  distribuído da 
seguinte forma: 

a) realização de um diagnóstico para subsidiar o planejamento e a execução de atividades educativas 
intencionais no ambiente não escolar, com carga/horária de 4 horas, conforme roteiro em anexo,
b)  elaboração da Proposta de Estágio para o desenvolvimento de oficinas pedagógicas, palestras, 
fórum, exposições e mostras educativas, Workshop, minicurso, com carga/horária de 10 horas;
c) execução da Proposta Didático-Pedagógica, com carga/horária de 20 horas;
d) elaboração do Relatório da II etapa do Estágio com carga/horária de 10 horas;
e) orientação da II etapa do Estágio com carga/horária de 16 horas.

III - o Estágio Supervisionado III será desenvolvido e executado em grupo de no máximo 4 (quatro) 
componentes, cujos acadêmicos deverão participar ativamente de todas as ações. 

Art. 10   A Proposta do Estágio Supervisionado e Relatório Final deverão ser elaboradas de acordo 
com normas atuais da ABNT.   

§ 1°   Constituem exigências mínimas para a apresentação formal do Relatório de Estágio Curricular 
Supervisionado:

a) caracterização do contexto do espaço campo de estágio, compreendendo o diagnóstico do espaço 
escolar e não escolar, e do perfil de atuação da área de estágio (instalações físicas e pedagógicas);
b) relato das observações, participações em projetos desenvolvidos dos encaminhamentos efetivados 
com análise crítica fundamentada em referenciais teóricos;

         Rua Sete de Setembro, nº231-Bairro Canarinho.
Tel. (095) 2121 0913 //  socs.conuni@uerr.edu.br

CEP 69.306-530 - Boa Vista - RR

4



Publicada no DOE Nº. 1241
de 10 de fevereiro de 2010

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA

SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES
CONSELHO UNIVERSITÁRIO - CONUNI

RESOLUÇÃO Nº. 004 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2010
c) apresentação de ações envolvendo a prática pedagógica docência supervisionada, desenvolvimento 
de projetos e investigações, bem como aqueles resultantes da própria experiência docente;
d)  avaliação  da  própria  atuação  como  estagiário,  das  experiências  vividas,  das  aprendizagens 
construídas e das contribuições do estágio para sua formação profissional.

CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFESSORES ORIENTADORES

Art. 11   Os Professores Orientadores do Estágio Supervisionado deverão ser docentes pertencentes 
ao quadro da UERR, com formação e experiência em Pedagogia.

Art. 12   São atribuições do professor-orientador da Prática de Estágio Supervisionado:

I - fornecer aos alunos- estagiários as informações sobre a regulamentação e sobre a documentação 
do estágio;
II  -  orientar  os  alunos-estagiários  em relação  às  atividades  a  serem desenvolvidas  no  campo de 
estágio;
III - desenvolver no aluno-estagiário uma postura ética em relação à prática profissional;
IV - aprovar o plano de estágio curricular obrigatório dos alunos-estagiários sob sua responsabilidade;
 V - orientar o aluno-estagiário no desempenho de suas atividades quanto:

a) aos procedimentos de observação, participação, formas de registro, investigação, planejamento e 
desenvolvimento de aulas e/ou projetos de trabalho a serem realizados nos espaços escolares ou não 
escolares;
b) a análise periódica dos registros para a elaboração do Relatório de Estágio.

VI - orientar formas de análise das informações coletadas, estabelecendo um diálogo entre as fontes 
teóricas do conhecimento e a realidade observada, favorecendo a articulação e a reflexão entre as 
dimensões teóricas e as práticas;
VII - promover momentos de discussão coletiva e análise de práticas vivenciadas na realização do 
estágio;
VIII  -  oportunizar experiências ao estagiário por  meio de tarefas específicas do campo de atuação 
profissional;
IX - orientar o estagiário na utilização dos instrumentos técnicos necessários ao desenvolvimento de 
suas funções;
X - acompanhar o cumprimento do planejamento de estágio através de fichas de avaliação;
XI  –  encaminhar  os  alunos-estagiários  mediante  documento  de  apresentação  emitido  pela 
Coordenação do Curso.;
XII - elaborar os formulários de avaliação do estágio;
XIII - comparecer as reuniões e demais promoções relacionadas ao estágio, sempre que convocado 
por qualquer das partes envolvidas com o estágio;
XIV - orientar o estagiário na elaboração do relatório final;
XV - responsabilizar-se pela avaliação final do estagiário, encaminhando os resultados a Coordenação 
do Curso. 
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CAPÍTULO IV

DAS ATRIBUIÇÕES DOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS

Art.13   São responsabilidades do aluno estagiário:

I -  frequentar as atividades de estágio zelando pelo cumprimento integral da carga horária total da 
prática de estágio;
II  -  desenvolver  as  atividades  programadas  com  o  professor-orientador,  respeitando  os  prazos 
estabelecidos;
III  -  registrar  sistematicamente  as  atividades  desenvolvidas  no  campo  de  estágio,  conforme  as 
orientações constantes deste Regulamento e propostas apresentadas pelo professor-orientador;
IV  -  apresentar  periodicamente  os  registros  ao  professor-orientador,  mantendo-o  informado  do 
andamento das atividades inerentes a prática de estágio;
V - apresentar os documentos necessários à apresentação formal do Relatório de Estágio dentro dos 
prazos estabelecidos, para apreciação do professor orientador; 
VI  –  cumprir  de  forma  rigorosa  e  satisfatória  as  providências  administrativas  que  antecedem  a 
realização das práticas de Estágio:

a) selecionar e comparecer ao Campo de Estágio pretendido para estabelecimento de contato prévio e 
solicitar autorização para realizar o estágio;
b) encaminhar ao professor (es) orientador (es) dados do dirigente ou responsável pelo local do estágio 
para preenchimento da Carta de apresentação do Aluno Estagiário;
c) retirar Ficha Cadastral de Estagiário e Folha de Frequência com o Professor(es) Orientador (es) de 
Estágio, que vai autorizar o início de sua realização (abertura);
d) retirar a Carta de Apresentação de Aluno Estagiário para apresentação ao local de estágio;
e) estudar de forma sistemática as bibliografias fundamentais a formação docente.

Art. 14   A supervisão do estágio é considerada atividade de ensino, devendo ser computada na carga 
horária dos professores-orientadores.

Art. 15   O número de alunos-estagiários por professor-orientador será no mínimo de 10 alunos e no 
máximo de 15 alunos, e as horas destinadas ao planejamento, desenvolvimento e execução do estágio 
serão equivalentes 06 horas semanais, na lotação do professor, devido à proposta do estágio em cada 
semestre letivo ser superior a (72) setenta e duas horas aulas e em observância ao Projeto Político 
Pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia.  

Art. 16   Após o encerramento do estágio, no prazo de quinze dias, o aluno deve apresentar o relatório 
das atividades desenvolvidas, para análise e avaliação pelo professor-orientador.
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ANEXO I

ROTEIRO PARA COLETA DE DADOS NA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL

1. Escola:______________________________________________________________
2. Endereço:____________________________________________________________
3. Diretor(a):____________________________________________________________
4. Coordenador(a) Pedagógico:_____________________________________________
5. Níveis de Ensino:______________________________________________________
6. Modalidades de Ensino:_________________________________________________
7. Data  de Função,  história  da  escola  (por  que  foi  criada?  Qual  o  objetivo  de sua 

criação?):____________________________________________________________
____________________________________________________________________

8. Documentos legais (regimento interno e/ou outros):___________________________
____________________________________________________________________

9. Turnos de funcionamento:_______________________________________________
10. Número de alunos, professores e funcionários:______________________________

___________________________________________________________________
11. Proposta  Pedagógica  (selecionar  algumas  idéias,  com  concepção  de  educação, 

filosofia da escola, metodologia, sistema de avaliação)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

12. Projetos desenvolvidos pela escola:______________________________________
___________________________________________________________________ 

13. Rotina da instituição (há alguma rotina especifica?):__________________________
___________________________________________________________________

14. Faixa etária atendida:__________________________________________________
15. Critérios para admissão de alunos. _______________________________________

Outras informações relevantes: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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ANEXO II

INSTRUMENTO PARA ENTREVISTA COM O COORDENADOR PEDAGÓGICO

Escola:_____________________________________________________________
Localidade:__________________________________________________________
1. A Escola possui Projeto Político Pedagógico:_____________________________

_________________________________________________________________
2. Como foi elaborado?________________________________________________
3. Qual a filosofia da escola:____________________________________________
4. O Conselho de Classe acontece de maneira: (   ) tradicional   (   ) participativa
5. Se participativo, quais os seguimentos da escola que dele participam?_________
___________________________________________________________________
6. Há  preparo  prévio  de  seus  integrantes  (professores,  alunos,  funcionários  e 

paius)?
_________________________________________________________________
___________________________________________________________

7. Que  medidas  são  tomadas  pela  coordenação  em  termos  de 
ensino/aprendizagem,  a  partir  dos  resultados  apresentados  no  Conselho  de 
Classe?
_________________________________________________________________
__________________________________________________________

8. Quais os índices de evasão e repetência da escola? Em que série se observa 
maior  incidência?  O  que  é  feito  a  respeito?
_________________________________________________________
________________________________________________________________

9. Os professores elaboram planos de aula? Quais dificuldades apresentadas na 
sua elaboração e operacionalização?___________________________________

___________________________________________________________________
10.  A escola trabalha com Projetos Pedagógicos? É dado destaque ao trabalho 

interdisciplinar? Como ele é feito?______________________________________
___________________________________________________________________
11.É  proporcionado  aos  professores  formação  em  serviço?  Em  caso  positivo, 

porque e como são escolhidos os temas de estudo? Com que freqüência são 
realizadas estas atividades?__________________________________________

___________________________________________________________________
12.Outros registros necessários em relação a :

• Biblioteca/sala de leitura:__________________________________________
• Laboratórios:____________________________________________________
• Organização do horário das aulas/intervalos:__________________________
• Educação Física:________________________________________________
• Atividade extra-classe____________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ANEXO III

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O PROFESSOR DA TURMA

Escola:___________________________________________________________
Localidade:________________________________________________________
Série:____________turma_____________turno___________________________
1.Qual a concepção teórica que embasa sua prática?_______________________
2. Como é feito o planejamento de suas aulas?____________________________
3. Quais as dificuldades apresentadas pelos alunos?________________________
__________________________________________________________________
4.  No  transcorrer  do  processo  de  ensino  você  consegue  a  participação  e  o 
comprometimento dos alunos frente as suas aprendizagens?___________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Como é feito a avaliação de aprendizagem? O que é levado em consideração?
________________________________________________________Porque?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________
6.  Quais  as  atividades  extra-classe  desenvolvidas  em  suas  aulas?
___________________________________________________________________
______________________________________________________________
7.   A escola possui PPP? Você participou da sua construção?__________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8.   De que forma você desenvolve os conteúdos curriculares em suas aulas?______
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9.    Quais as bibliografias utilizadas no desenvolvimento do seu plano de aula?____
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
10.   Outros registros que você considera necessário:_________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ANEXO IV
ASPECTOS CONTEXTUALIZADOS DA SALA DE AULA

1. Data:_________________________________________________________
2. Período:_______________________________________________________
3. Turma:________________________________________________________
4. Professor:______________________________________________________
5. Professor:______________________________________________________
6. Número de alunos:_______________________________________________
7. Faixa etária:____________________________________________________
8. Aspectos físicos da sala de aula:____________________________________
_________________________________________________________________
9. Proposta  de  trabalho  observada  (rotina,  metodologia,  recursos,  atividades 

realizadas):_____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________

10. Interações  do  grupo  (professor/  aluno  e  aluno/ 
aluno):_________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

11. Movimentação dos alunos em sala de aula:___________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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ANEXO V
HABILIDADES DO ESTAGIÁRIO A SEREM OBSERVADAS

ANEXO VI

INSTRUMENTO PARA ENTREVISTA EM AMBIENTE ESCOLAR
         Rua Sete de Setembro, nº231-Bairro Canarinho.
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1 HABILIDADES DE ORGANIZAÇÃO DO 
CONTEXTO DA SALA DE AULA

SIM EM 
PARTE

SIM

a) O estagiário explica os objetivos do estudo?
b) O estagiário usa de artifícios verbais para apontar questões 

fundamentais
c) O estagiário apresenta ou escreve o roteiro da aula?
d) Os conteúdos a serem desenvolvidos são contextualizados
e) Os recursos didáticos utilizados são adequados para o 

desenvolvimento das aulas?
2 HABILIDADES DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DO ALUNO
a) O estagiário formula perguntas (exploratória ou encaminhadora)? 
b) O estagiário estimula o diálogo em sala de aula?
c) O estagiário incentiva o aluno a formular suas próprias perguntas?
d) O estagiário utiliza palavras de reforço positivo?
3 HABILIDADES NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
a) O estagiário domina os conhecimentos desenvolvidos nas aulas?
b) O estagiário estimula a divergência e a criatividade do aluno?
4 RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO 
a) O estagiário apresenta senso de humor no trato com os alunos?
b) Há evidência de amizade entre alunos e professor?
c) O estagiário valoriza as perguntas realizadas pelos alunos?
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1.Escola:____________________________________________________________ 
2.Localidade:________________________________________________________
3. Níveis de 
Ensino:_____________________________________________________________
                             
4. Histórico da escola: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Como a escola se organiza administrativa e pedagogicamente: (PPP, Regimento 
Interno, Colegiados, Conselhos de classe, Conselho Deliberativo, Merenda escolar, 
PDEescola).

6. Gestores: 
___________________________________________________________________
    Formação 
___________________________________________________________________

7. Números de Professores:

(     ) Doutor          (      )Mestre         (      ) Especialista            

(     ) Nível Superior

(     )Atuacao fora da área de formação

8. Proposta Pedagógica ( selecionar algumas idéias, como concepção de educacao, 
filosofia da escola, metodologia, sistema de avaliacao).
___________________________________________________________________
9. Projetos desenvolvidos pela escola: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

10. A interdisciplinaridade tem destaque nesses projetos? ____________________

11. Que ações estão sendo desenvolvidas junto à comunidade? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

12. É proporcionado aos funcionários formação em serviço? 
___________________________________________________________________

13. Se positivo, por que e como são escolhidos os temas de estudo? E com que 
freqüência são realizadas essas atividades? ________________________________
___________________________________________________________________
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Entrevista entre os diversos seguimentos escolares:

14. Quais os desafios enfrentados na sua área de atuação? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

15. Gostaria de receber formação na sua área de atuação? 
___________________________________________________________________

16. Que tipo de atividade gostaria que fosse desenvolvida?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________

17. Outros registras necessários em relação a:

• Biblioteca/Sala de leitura 
______________________________________________________________

• Laboratórios: 
______________________________________________________________

• Educação Física: 
______________________________________________________________

• Atividade extra-classe: 
______________________________________________________________

ANEXO VII
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DIAGNÓSTICO SOBRE O ESPACO NÃO ESCOLAR

1. Roteiro de imersão do espaço.

2. O processo educativo no espaço não escolar (Proposta educativa em espaço não 
escolar)

3. Como ocorre o processo educativo no espaço  X

4. Em empresas, hospitais, museus, nas pracas, shopping, eventos culturais, feiras, 
clubes, área de laser, ONGs e outros espaços.

5. Capacitação do pessoal para o exercício para o exercício da função

6. Estrutura específica para capacitação e formação de pessoal 

7. Relacionamento interpessoal

8. Relacionamento com a clientela – Persuasão 

9. Comunicação interna

10. Orientações a clientela

11. Convivência (formas)

12. Qualidade de vida (oficinas, discussões e outras formas de socializar o conceito)
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