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APRESENTAÇÃO 

 

1. O Caderno Temático: 

 

 Este Caderno Temático é uma atividade proposta no Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE. É normatizado pela resolução 4341/2007 e Documento Síntese que  se 

apresentam como Política de Formação Continuada para os professores da Rede Pública de 

Educação do Paraná. Tem como tema de discussão e estudo o “Estágio Supervisionado 

Curricular e não Curricular e Suas Implicações na Formação Humana e Tecnológica”. A  

linha de pesquisa  envolve trabalho, ciência e tecnologia e se trata de um projeto de 

intervenção no processo de ensino aprendizagem na escola. 

O desenvolvimento e a sustentabilidade estão diretamente ligados à condição 

produtiva, fator esse, constantemente questionado pelos setores produtivos quanto á qualidade 

da mão de obra formada em nossas instituições de ensino. A proposta nesse sentido leva em 

consideração as “formas de relação entre” a instituição de ensino e o setor produtivo. Com 

base na legislação que garante o acesso e a permanência na instituição de ensino e as relações 

de estágio supervisionado. 

  Pensar a formação de um profissional que atenda as demandas do trabalho, que seja 

conhecedor das novas tecnologias e sua utilização não basta para o desenvolvimento social e 

econômico. Faz-se necessário, uma reflexão mais aprofundada dos meios de produção, das 

demandas apresentadas e as tecnologias disponíveis. Construir uma formação humana 

promovendo desenvolvimento e sustentabilidade, não apenas da natureza, mas também da 

própria sociedade e reconhecendo individuo como homem e não apenas como força de 

trabalho. 

  Sendo então os fatores de formação profissional, o avanço tecnológico e as demandas 

de trabalho existente de suma importância para o desenvolvimento. Precisamos 

constantemente pensar e planejar os arranjos de forma conjuntural e harmônica, permitindo 

assim, proporcionarmos uma formação que possa ser absorvida pelos mais diversos setores. 

 A sociedade atual apresenta complexidades que se desenvolveram e se enraizaram durante 

gerações. Saviani (2007) aponta o que poderíamos perceber como primeira grande 

transformação ou paradigma, o surgimento da dualidade no pensamento do trabalho com a 

apropriação privada da terra. 

 Segundo Santos (apud Meszáros, 1981) percebemos a educação como prática social, ou 

seja  articulada com economia, política ou cultura:  
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Além da reprodução, numa escala ampliada, das múltiplas habilidades sem as quais 

a atividade produtiva não poderia ser realizada, o complexo sistema educacional da 

sociedade é também responsável pela produção e reprodução da estrutura de 

valores dentro da qual os indivíduos definem seus próprios objetivos e fins 

específicos. As relações sociais de produção capitalistas não se perpetuam 

automaticamente. (MÉSZÁROS, 1981, p. 260) 

 

  Para Saviani (2007) a Revolução Industrial incorpora as funções intelectuais a 

atividade produtiva. Neste contexto a escola básica volta-se primeiramente para a formação 

para o trabalho. Posteriormente observamos o surgimento de escolas técnicas que vem com o 

objetivo de promover a melhoria qualitativa e quantitativa de mão de obra disposta no 

mercado.  

  Assim afirma-se o que poderia ser um grande engano a separação da educação para a 

ciência e da educação para o trabalho. 

  Ainda sob o ponto de vista de Santos (apud Ramos, 2005) o conhecimento deve ou 

pode ser tomado na sua totalidade impossibilitando assim sua fragmentação, 

 

[...] desenvolver os fundamentos das diferentes ciências que facultem aos jovens a 

capacidade analítica tanto dos processos técnicos que engendram o sistema 

produtivo quanto das relações sociais que regulam a quem e a quantos se destina a 

riqueza produzida. Como lembrava Gramsci, na década de 1920: uma formação que 

permita o domínio das técnicas, as leis científicas e a serviço de quem e de quantos 

está a ciência e a técnica. Trata-se de uma formação humana que rompe com as 

dicotomias gerais e específicas, político e técnico ou educação básica e técnica, 

heranças de uma concepção fragmentária e positivista da realidade humana 

(RAMOS, 2005, p. 74). 

 

Diante das transformações que se apresentam, e dos riscos que rodeiam a humanidade, 

é necessário reflexão aprofundada dos fatores limitantes e dos paradigmas que direcionam o 

homem sentido ao desenvolvimento. 

Em âmbito federal a educação profissional vem sendo convocada a promover o resgate 

do individuo perante a sociedade. Também vem desenvolvendo uma proximidade entre a 

relação educação e trabalho de forma muito consistente.  

Admitir o trabalho como princípio educativo, pode ser considerado, como fator de 

transformação social. Da mesma forma que o desenvolvimento se da pelo aumento da 

produtividade também é preciso considerar que a permanente formação do individuo para o 

trabalho é fator primordial se considerarmos a escassez dos meios de produção. 

A educação profissional e tecnológica assume valor estratégico para o 

desenvolvimento a partir da necessidade de inovação. Basta ressaltar que a Lei de Diretrizes e 
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Bases (Lei Nº 9.394/96) em seu texto contempla a formação de técnicos sob regime de 

urgência. 

Neste sentido a diferença, para municípios que tomaram para si a responsabilidade do 

desenvolvimento, é que deixaram de serem objetos de um processo de globalização e 

passaram a direcionar a sua inserção segundo os seus interesses. 

 Promover o desenvolvimento local não significa ignorar os processos mais amplos, 

inclusive planetários: significa utilizar as múltiplas dimensões territoriais segundo os 

interesses da comunidade.  

Boa parte da atitude passiva de “espera” do desenvolvimento se deve ao fato da nossa 

urbanização ainda ser muito recente. Saímos da década de 1950, com dois terços de 

população rural, hoje temos 82% de população como urbana.  

A urbanização transforma profundamente a forma de organização da sociedade em 

torno às suas necessidades. Torna-se inviável o governo federal, ou mesmo o governo 

estadual, conhecer as especificidades de cada localidade, pois estamos tratando de 

aproximadamente 5600 municípios. Menos provável ainda é que as grandes empresas venham 

a solucionar problemas locais no interior do país. 

Poderíamos então visualizar os municípios como “blocos” que em cada uma de suas 

condições, dede que bem planejadas, possam intervir no desenvolvimento local fortalecendo 

assim toda uma economia mais globalizada. 

Saímos então de um ângulo de visão dicotômica, onde a iniciativa individual pertence 

às grandes organizações, para uma visão de iniciativas colaborativas, regionais.  

Os limites da educação devem ir além de constituir para cada aluno um tipo de 

bagagem de conhecimentos. As pessoas que convivem em uma região têm que passar a 

conhecer os problemas comuns, as variáveis e os potenciais que juntas podem desenvolver. 

Vemos então a escola como articuladora entre as necessidades de desenvolvimento 

local, os conhecimentos correspondentes, as tecnologias disponíveis e as demandas para o 

trabalho. 

Par entender o processo de aprendizagem pelo estágio verificamos que de acordo com 

Pimenta (2006), enquanto as disciplinas são consideradas teóricas, o estágio curricular pode 

ser entendido como atividades que alunos realizam junto as instituições ao longo do curso, 

sendo assim parte prática do curso.  
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No período e após 1930 as discussões a propósito do estágio ficaram em torno do 

curso de formação de docentes e com o golpe de 1964 as questões educacionais deixadas de 

lado. 

Diversas leis buscaram regulamentar o estágio no Brasil. O Decreto-Lei no 

4.073/1942, Lei Orgânica do Ensino Industrial, estabelecia as bases de organização e de 

regime do ensino industrial (de grau secundário). Segundo o seu art. 47, o estágio consistia 

em um período de trabalho realizado pelo aluno, sob o controle da competente autoridade 

docente, em estabelecimento industrial. 

A direção do estabelecimento de ensino se articularia com as indústrias cujo ramo de 

atuação se relacionasse com seus cursos, a fim de assegurar aos alunos a possibilidade de 

realizar estágios, obrigatórios ou não. Em 1967, o Ministério do Trabalho e Previdência 

Social sancionou a Portaria no 1.002, que instituiu a categoria de estagiários, oriundos das 

faculdades ou escolas técnicas, nas empresas e a Bolsa de Complementação Educacional. 

Vem  a percepção da importância do estágio para o aperfeiçoamento do ensino com a 

associação teoria e prática.  A portaria procurava criar condições favoráveis ao entrosamento 

escola–empresa visando à formação e ao aperfeiçoamento técnico-profissional dos estudantes. 

A Portaria no 1.002/1967 também determinou que os estágios devessem ser firmados em um 

contrato contendo duração e carga horária, o valor da bolsa de complementação educacional e 

o Seguro contra Acidentes Pessoais. Estabeleceu, ainda, a dispensa da vinculação 

empregatícia, dos encargos sociais, do pagamento de férias e do 13o salário. 

Na década de 70 tivemos sancionados outros documentos para a regulamentação do 

estágio em condições específicas: Decreto no 66.546/1970 – previu o estágio de estudantes de 

ensino superior de áreas prioritárias, especialmente, as de engenharia, de tecnologia, 

economia e administração em órgãos públicos e privados. 

A Lei 5.692/1971 – estabeleceu as diretrizes e bases para o ensino de 1o e 2º graus e 

previu o estágio como forma de cooperação entre empresas e escolas. O Decreto 69.927/1972 

– instituiu a Bolsa de Trabalho, cujos beneficiários eram considerados estagiários. Decreto no 

75.778/1975 – disciplinou o estágio no serviço público federal. Em 1977, foi editada a Lei n° 

6.494 (regulamentada pelo Decreto no 87.497/1982), que definiu quem poderia ser estagiário 

e quais os papéis dos segmentos envolvidos no estágio. Também foi incentivada a criação dos 

agentes de integração, isto é, entidades responsáveis pelo processo de intermediar a relação 

escola–empresa. No decorrer do tempo, o cenário brasileiro sofreu profundas modificações: as 

novas tendências do mercado de trabalho; o aumento da oferta de cursos de educação 
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profissional e superior; a abertura de estágio para alunos do ensino médio regular; e a 

crescente importância do papel social do estágio. 

Fazendo-se necessário a readequação da lei as novas condições e realidades apresentadas. Em 

25 de setembro de 2008, foi sancionada a Lei no 11.788 – publicada no Diário Oficial da 

União (DOU), de 26 setembro de 2008. 

Neste sentido e verificando os aspectos históricos no século passado e no século 

presente os desafios na formação são muitos e quando se trata do estágio são maiores ainda, 

pois envolvem questões sociais, trabalhistas, o mercado de trabalho e a escola.  Para tanto a 

proposta que apresentamos tem como objetivo principal: Analisar as contribuições do estágio 

supervisionado para aprendizagem técnica e humana do aluno, e as relações entre a escola e o 

mercado de trabalho. 

Para tanto, em nossas discussões e estudos, que em no programa esta prevista como 

intervenção, terão a finalidade de: 

 Identificar a legalidade do estágio supervisionado curricular e não curricular na LDB 

(Lei de Diretrizes e Base) e na Legislação Trabalhista; 

 Verificar nos Planos de Cursos, no PPP (Projeto Político Pedagógico) e no Regimento 

Escolar como estão dispostas as relações de Estágio Supervisionado ; 

 Conhecer a documentação necessária que envolve o processo de estágio; 

 Verificar as formas de acompanhamento do estágio supervisionado por parte das 

instituições envolvidas; 

 Verificar quais as formas de participação do setor produtivo na formação do aluno 

quando estagiário e se o professor se utiliza desses conhecimentos em sala de aula; 

  As atividades de intervenção vão acontecer em três momentos distintos no decorrer do 

ano de construção do caderno temático e no ano de intervenção na instituição. 

  No momento da construção do caderno temático estabeleceremos quais os documentos 

serão analisados, delimitando os conteúdos, os artigos, as leis e os documentos como Projeto 

Político Pedagógico e Regimento Escolar.  Também aplicaremos paralelamente um 

questionário para coleta de dados com alunos, professores e empresários.  

  Assim nossa metodologia é bibliográfica, pesquisa de campo, documental e de 

intervenção, o que chamamos de pesquisa – ação, pois terá como finalidade a construção de 
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um documento orientado quanto aos processos de estágio supervisionado onde o pesquisador 

faz parte do processo. 

 No segundo momento, já no ano de implantação faremos análise de forma conjunta entre 

professores e comunidade. Os trabalhos serão desenvolvidos em um curso de extensão tendo 

como proposta a informação, formação e capacitação. Terá duração total de 32 horas aula. 

Cada encontro com quatro horas aula, em turno e locais, a serem estabelecidos de acordo com 

o grupo de professores e direção da instituição de ensino. Seu formato será criteriosamente 

definido no caderno temático. 

 O material como questionário, legislação, cartilhas e artigos a respeito do tema serão 

selecionados previamente em conjunto com o professor orientador. Participarão do curso os 

professores da Educação Profissional, de Formação de Docentes e do Ensino Médio Regular 

que se inscreverem. Teremos como convidados para as discutições, alunos, pedagogos, 

diretores e empresários de forma que para cada encontro possamos destinar tempo para ouvir 

todos os envolvidos no processo.  

 Os temas de debate serão pré-estabelecidos e irão compor um relatório de constatações a 

cerca de cada um. 

 Os encontros serão Certificados pela Instituição de Ensino Vinculada para todos os 

participantes. Sendo que os materiais de apoio e pesquisas também serão discutidos no GTR 

(Grupo de Trabalho em Rede) Com a finalidade de ampliar os processos de discussão e 

angariar idéia e temas de debates durante o processo. 

 No terceiro momento utilizaremos dos relatórios e analises dos debates para elaborar 

documento orientador do professor, do aluno, da equipe pedagógica, da direção e da 

comunidade quanto aos processos de estagio supervisionado. 

 Deverá conter uma proposta de relação teoria e prática, abordar as questões como evasão 

escolar, aprendizagem, tecnologias, ciência e trabalho. Possibilitar o despertar da comunidade 

estudantil nas relações do conhecimento com a vida profissional.  

Ter como princípio o direito e o dever que norteiam os processos legais e pedagógicos 

quanto a finalidade do estágio supervisionado. 

O Processo de avaliação será contínuo, para cada encontro e estará no relatório de 

atividades. Serão avaliados pelos participantes no final de cada encontro: a metodologia 

utilizada, o material disposto aos participantes para os estudos, a organização do processo, a 

participação dos inscritos, as contribuições dos convidados, o mediador, quanto ao seu 

conhecimento e envolvimento como assunto exposto, a estrutura oferecida para o curso.  
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 Os critérios serão avaliados levando em consideração as alternativas: Ruim, regular, 

bom, ótimo. 

A equipe executora fará avaliação após o termino de cada encontro, relendo o texto 

produzido pelo grupo, seus apontamentos e levara em consideração a avaliação feita pelo 

participantes. 

 

 

2. Cronograma das Atividades: 

 

ATIVIDADES CARGA HORARIA 
PERÍODO: meses e ano 

 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 

1. Apresentação do material, 

procedimentos de avaliação e execução 

do curso. Inicio com leitura do projeto 

de intervenção do PDE. Proposição do 

tema. Leitura de artigos sobre o tema 

proposto. Analise da Pesquisa feita na 

instituição quanto ao tema. Fala de um 

representante empresário convidado 

para expor o processo de estágio na 

pratica dentro das organizações.  

S 
E 
T 
E 
M 
B 
R 
O 
 

2 
0 
1 
5 

S 
E 
T 
E 
M 
B 
R 
O 
 

2 
0 
1 
5 

S 
E 
T 
E 
M 
B 
R 
O 
 

2 
0 
1 
5 

     

2. Leitura e analise do Projeto 

Político Pedagógico da Escola. Leitura 

e analise da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Brasileira. Fala de um 

Diretor de departamento público em 

ralação ao tema proposto. Fala de um 

convidado interveniente de estágio. 

Fala de um Diretor de Escola. 

   S 
E 
T 
E 
M 
B 
R 
O 
 
2 
0 
1 
5 

O 
U 
T 
U 
B 
R 
O 
 
 
2 
0 
1 
5 

O 
U 
T 
U 
B 
R 
O 
 
 
2 
0 
1 
5 

  

3. Leitura e analise de apanhado de 

artigos sobre o tema e apresentação 

dos participantes do grupo por equipe. 

Construção de Relatório de orientações 

sobre o estagio supervisionado para as 

escolas e instituições envolvidas. 

Apresentação e debate final sobre o 

programa de estudo realizados e  

composição do relatório final.  

      O 
U 
T 
U 
B 
R 
O 
 
 
2 
0 
1 
5 

O 
U 
T 
U 
B 
R 
O 
 
 
2 
0 
1 
5 
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3. Aplicação das atividades. 

 

 

3.1 Primeiro encontro. 

 

Apresentação do material, procedimentos de avaliação e execução do curso. Inicio com 

leitura do projeto de intervenção do PDE. Proposição do tema. Seleção do material a ser 

discutido, e que deve ser lido previamente pelos participantes conforme cronograma. O 

material, os vídeos e a legislação deve ser toda entregue no primeiro dia.  A proposta do 

primeiro  encontro que se define na unidade um, é provocar a inquietação quanto as políticas 

educacionais, sejam elas sociais ou neo liberais. Serão produzidos esquemas e resumos a 

cerca do tema tratado nos artigos. 

 

Artigos propostos: 

 

As “Políticas neoliberais para a educação profissional: analisando o governo Fernando 

Henrique Cardoso e Luis Inácio Lula da Silva” Texto produzido por Jussara de Fátima Alves 

Campos Oliveira e por Maria Esperança Fernandes Carneiro. O artigo em questão se propõe a 

discutir as políticas públicas com relação a educação profissional no Brasil, faz um resgate 

histórico e documental sobre o tema.  

 

O artigo “Política de educação profissional no governo Lula: um percurso histórico 

controvertido” por Gaudêncio Frigoto, Maria Ciavata e Marise Ramos que trata também das 

políticas de educação, suas legislações e uma luta de classes travada no campo da formação 

do individuo. Este resgate tanto documental como de leis e procedimentos nos remete a escola 

de hoje. 

 

O artigo “As políticas públicas para a educação profissional e tecnológica: sucessivas 

reformas para atender a quem?” Este nos remete as continuidades e descontinuidades 

promovidas na formação do trabalhador. Essas mudanças nas matrizes para a educação que 

afetam a escola como promotora do processo e de formação e o mercado de trabalho, como 

agente econômico que absorve o trabalhador.  

 

 

3.2 Segundo encontro. 

 

 Produção de esquemas e resumos a respeito das falas apresentadas nos vídeos. Debate 

e construção de indagações sobre o tema.  

 

Vídeos  a serem  apresentados: CIEE, estágio e ensino médio – Eduardo Oliveira. 

https://www.youtube.com/watch?v=jj6KtOqzxqE 

TV Nube- Minuto Carreira – O que é o estágio? 

https://www.youtube.com/watch?v=9XIvdTS-D6c 

 

Estágio Prematuro. 

https://www.youtube.com/watch?v=GwKZDqObwZw 

 

 

3.3 Terceiro encontro. 

https://www.youtube.com/watch?v=jj6KtOqzxqE
https://www.youtube.com/watch?v=9XIvdTS-D6c
https://www.youtube.com/watch?v=GwKZDqObwZw
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Analise e interpretação da pesquisa feita na instituição quanto ao estágio 

supervisionado. 

Participação de um empresário convidado para expor o processo de estágio na pratica 

dentro das organizações. 

 

3.4 Quarto encontro. 

 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação: Momento de reflexão e discussão no 

constante na LDB, a respeito da educação profissional 

PNE – Plano Nacional de Educação: Apontar como o PNE trata da educação 

profissional e as possíveis praticas que a escola pode desenvolver.  

Documentos do Colégio Estadual de Pato Branco – Projeto Político Pedagógico e 

Regimento Escolar: 

http://www.pbpatobranco.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=7 

 Leitura do documento e analise sobre o tema de estágios, incluindo procedimentos a 

serem adotados e documentos. 

Documentos do Colégio Estadual de Pato Branco – Planos de Cursos: 

http://www.pbpatobranco.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=25 

 Leitura em grupo de um plano de curso e apontamento do constante no currículo 

quanto ao processo de relação entre educação e trabalho. Os procedimentos de estágio e a 

liberdade da escola em normatizar o processo.  

 

 

3.5 Quinto encontro. 

 

Leitura e discussão da dissertação: “Educação profissional: história e ensino de 

história”  de Franciane Calegari de Souza. O texto coloca em discussão a formação cidadã e a 

formação para o trabalho.  

 

Leitura e discussão da dissertação: “Do trabalho para a escola: olhares de 

trabalhadores, estudantes e professores sobre as relações entre o saber da prática e o saber da 

escola” por Guilherme André Dal Moro. Resultado de investigação em uma escola PROEJA, 

sobre o que se aprende com a prática no trabalho e o que se aprende com a escola.  

 

 

3.6 Sexto encontro. 

 

Participação de um diretor de departamento público em ralação ao tema proposto. 

Participação de um convidado interveniente de estágio.  

Participação da diretora da Escola. 

Os convidados vão opinar, descrever fatos e procedimentos quanto as instituições na 

relação de estágio supervisionado. Uma mesa redonda em que o tema é a melhoria da 

formação para o trabalho a partir das práticas das instituições envolvidas.  

 

 

3.7 Sétimo encontro. 

 

http://www.pbpatobranco.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=7
http://www.pbpatobranco.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=25
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Leitura e analise de apanhado de artigos sobre o tema e apresentação dos participantes 

do grupo por equipe. O trabalho que foi desenvolvido nas leituras anteriores será retomada 

para construção de um documento orientador. 

 

 

3.8 Oitavo encontro. 

 

Construção de Relatório de orientações sobre o estagio supervisionado para as escolas e 

instituições envolvidas. O texto deve ser pontual em normas e procedimentos a serem 

norteadores, visando um melhor aproveitamento do estágio como fonte de aprendizado.  

Apresentação e debate final sobre o programa de estudo realizados e  composição do 

relatório final, avaliação do curso e considerações finais. 
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