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Resumo O Estágio Supervisionado na Educação Profissional oferece aos educandos a oportunidade de 
confrontar teoria e prática, de adquirir novos conhecimentos e observar quais características são 
relevantes e valorizadas no mundo do trabalho. Porém, percebe-se que aos poucos esta 
disciplina vem perdendo sua função, pois há uma grande dificuldade de entendimento, 
principalmente por parte dos alunos, sobre a real importância do Estágio. Desta forma, elaborou-
se este caderno pedagógico que será utilizado nas aulas da disciplina de Estágio 
Supervisionado do Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola da Lapa. Tem por 
objetivo, propor atividades que despertem um maior interesse dos educandos pelo estágio, 
melhorando o aproveitamento deste período e tornando-o indispensável para a formação do 
Técnico em Agropecuária. 
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O ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO COMO PRÁTICA 

PEDAGÓGICA NA FORMAÇÃO DO 

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 

 



Caro Leitor: 

O presente caderno é uma produção didático-pedagógica resultante da participação no PDE – Programa de 

Desenvolvimento Educacional, do ano de 2014. Tem como principal objetivo, propor atividades que despertem um maior interesse 

dos educandos pelo estágio, melhorando o aproveitamento deste período e tornando-o indispensável para a formação do Técnico 

em Agropecuária. Servirá como suporte para o projeto de intervenção pedagógica na escola, ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO: DESAFIOS DA INTEGRAÇÃO ESCOLA, ALUNOS E CONCEDENTES DE ESTÁGIO NO CURSO TÉCNICO 

EM AGROPECUÁRIA, o qual será implantado no Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola da Lapa. 

É composto por 3 unidades: 

 Unidade 1: O Estágio Curricular Supervisionado, que engloba o histórico, definições de estágio e legislações pertinentes. 

 Unidade 2: Desenvolvimento do Estágio no curso Técnico em Agropecuária, trazendo detalhes de como é organizado o 

Estágio Supervisionado no CEEP – AL. 

 Unidade 3: A integração escola, aluno e concedentes de Estágio no curso Técnico em Agropecuária que destaca as 

dificuldades de integração entre alunos, escola e concedentes de estágio 

O Estágio Supervisionado como prática escolar consiste na complementação do ensino e da aprendizagem em 

conformidade com o conteúdo das disciplinas. Se bem conduzido, trará boas contribuições para todas as partes envolvidas, 

proporcionando ao educando uma formação mais sólida para enfrentar as mudanças que ocorrem constantemente no mundo do 

trabalho. Bons Estudos! 

Graciane Tuchinski Diogo Cit 

Professora PDE 2014  



                                                             

                                                             

 

 

O Estágio Supervisionado é um componente curricular direcionado a consolidar o processo de ensino e aprendizagem, 

inserindo o educando no real contexto do mundo trabalho. É através dele que o aluno pode esclarecer suas dúvidas, identificar e 

corrigir falhas existentes e conhecer o que as concedentes esperam de um estagiário e profissional, podendo abrir portas para 

que o estágio se transforme em seu futuro emprego.  

Porém, percebe-se que aos poucos esta disciplina vem perdendo sua função, pois há uma grande dificuldade de 

entendimento das partes envolvidas, ou seja, alunos, concedentes de estágio e comunidade escolar em geral, sobre a real 

importância do estágio. Gisi, et al. (2000, p. 3), ressalta que “tais dificuldades podem ser atribuídas tanto à organização e ao 

planejamento como ao próprio desenvolvimento, o que decorre principalmente da falta de aprofundamento das discussões sobre o 

estágio no contexto do curso no qual se insere.” 

Para os alunos, acaba sendo apenas uma tarefa burocrática, um mero cumprimento de horas para obter a aprovação no 

curso. Já as concedentes de estágio, veem uma oportunidade para garantir mão de obra barata e qualificada, ou, devido ao 

desconhecimento das legislações, não oferecem estágio com receio de gerar vínculo empregatício com o estagiário. 

 A instituição de ensino, por sua vez, encontra dificuldades em formar parcerias com as concedentes, pois muitas ainda 

não perceberam a oportunidade de desenvolvimento que o estágio proporciona; sofre com a visão distorcida dos alunos e 

comunidade escolar em geral, em relação ao papel do estágio no processo de ensino e aprendizagem e com os problemas 

relacionados à carga horária da disciplina e sua supervisão. Além disso, não possui um meio efetivo para avaliação das 

contribuições do estágio para a formação profissional dos educandos. 

 



A dificuldade de integração entre escola, alunos e concedentes de estágio acaba trazendo prejuízos para todas as partes.  

Mesquita e França (2011, p. 9), ressaltam que, com o estágio “[…] os futuros profissionais sairão muito mais preparados para o 

mercado de trabalho, e as empresas terão muito mais chances de desenvolvimento e inovação no mercado competitivo do mundo 

capitalista e globalizado atual”. Se bem conduzida, a disciplina de Estágio Supervisionado trará boas contribuições para todas as 

partes envolvidas, proporcionando ao educando uma formação mais sólida para enfrentar as mudanças que ocorrem 

constantemente no mundo do trabalho. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                         

                   

                                       

                         

                              

                    

    

FONTE: http://www.facool.com.br/noticia/view/2634. 

 

Definições  

 

O Decreto nº 87.497/82, que regulamenta a Lei nº 6.494/77 considera o estágio curricular como: 

[...] as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais 
de vida e trabalho de seu meio, sendo realizada na comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, sob a responsabilidade e coordenação da instituição de ensino.  
 

Já a Lei 11.788/08, traz a seguinte definição: 

Art. 1º Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o 
trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação 
profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 
educação de jovens e adultos.  
§ 2º O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando 
o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.  
 



Marinho (2008, p. 17), define estágio como “[…] uma atividade pedagógica que tem como objetivo desenvolver a 

interdisciplinaridade, promover a relação teoria e prática e gerar oportunidades de avaliação curricular e desenvolvimento 

profissional dos alunos.” 

Através destas definições, pode-se constatar que o Estágio é um meio que o educando possui para ampliar seus 

horizontes, aumentando suas expectativas de futuro, possibilitando uma importante contribuição para a formação dos estudantes. 

(RASSELE, 2011, p. 22).  

 

Histórico do Estágio e sua Legislação 

 

De acordo com Faria (2009, p. 18), “o estágio, nos seus primórdios, funcionava como um aporte para a melhor formação 

da mão de obra industrial e comercial, e não como uma ação pedagógica complementar para a qualificação profissional, como 

acontece hoje.” Esta afirmação, vem de encontro com o que descreve Niskier e Nathanael (2006, p. 132):  

 

É curioso observar que, nos seus primórdios, o estágio no Brasil foi praticado, contrariamente do que acontece hoje, não como 
ação pedagógica complementar, destinada a alunos de variados cursos, mas sim inversamente, como um aporte de adestramento 
para a melhor formação da mão de obra industrial e comercial aberta a jovens empregados das fábricas, dos bancos e dos 
escritórios. Em vez de os estudantes serem treinados diretamente para o trabalho, trabalhadores recebiam no Senai e no Senac 
um verniz de estudos, por meio de uma série metódica ocupacional, formada por operações, tarefas e tecnologia.  
 

Foi entre os anos de 1942 e 1946 através do conjunto de Leis Orgânicas da Educação Profissional que a ideia de Estágio 

foi consolidada. Rios (2010, p. 13), comenta que a partir destas leis “[…] o conceito de Estágio consolidou-se como uma passarela 

construída entre a teoria e a prática dentro do processo de formação profissional, basicamente voltado à classe trabalhadora, por 

ser considerado como preparação para os postos de trabalho.” 

 



Os estágios supervisionados na década de 40 do século passado, representavam oportunidades aos estudantes da formação 
profissional nos ramos industrial, comercial e agrícola de conhecerem em seus futuros locais de trabalho aquilo que de forma 
teórica era ensinado nas chamadas escolas técnicas. Os estágios então constituíam a grande oportunidade para que os 
estudantes tivessem um contato direto com as tarefas e práticas organizacionais no ambiente real das instituições/empresas, uma 
vez que no próprio ambiente escolar, nos laboratórios e salas-ambiente especializadas, a prática profissional era muito incipiente. 
(RASSELE, 2011, p. 21). 

 

Em 1967, com a publicação da Portaria nº 1.002 de 29 de setembro do Ministério dos Negócios do Trabalho e de 

Previdência Social, surgiu o termo Estágio Curricular Supervisionado, criando oficialmente a figura do estagiário. Essa portaria 

representa uma importância histórica, pois dá início a implantação de mecanismos que regulamentavam as atividades dos 

estudantes dentro das empresas, sem deixar de lado o processo de ensino e aprendizagem (FARIA, 2009, p. 18). 

Dez anos mais tarde, foi promulgada em 7 de dezembro de 1977 a Lei nº 6.494 que, segundo Niskier e Nathanael (2006, 

p. 136-137) “[…] marca na história da educação brasileira a consagração do instituto do estágio.” Em 18 de agosto de 1982 surgiu 

o decreto regulador dessa Lei (Decreto Federal nº 87.497) considerando, de acordo com Rios (2009, p.13) “[…] não tão somente 

“estágio curricular”, mas uma atividade de aprendizagem social, profissional e cultural”, colocando o educando em contato com 

experiências reais de vida e trabalho. 

Em atendimento ao prescrito no art. 82 da LDB, foi promulgada a Resolução CNE/CEB nº 1, de 21 de janeiro de 2004, a 

qual definiu as Diretrizes Nacionais para a organização e a realização de Estágio de alunos da Educação Profissional e do Ensino 

Médio, incluindo a Educação Especial e de Jovens e Adultos. Esta orienta que o estágio será sempre curricular e supervisionado, 

assumido de forma intencional pela instituição de ensino sendo um ato educativo. Para tanto, deverá integrar a proposta 

pedagógica da escola e o planejamento curricular do curso devendo ser executado e avaliado sob orientação e supervisão 

(BRASIL, 2004). 

Já a partir de 25 de setembro de 2008, o estágio passou a ser regulado pela Lei nº 11.788 trazendo um novo enfoque que, 

segundo Faria (2009, p. 20), “possibilita que o educando exercite, no mundo do trabalho, as matérias que estuda, as habilidades 



que desenvolve e os comportamentos sociais que se espera dele.” Além disso, define as obrigações de cada uma das três partes 

envolvidas no processo de estágio (instituição de ensino, concedente de estágio e aluno estagiário), deixando claro para o 

estudante seus direitos e formas de proteção.  

Por fim, em 20 de setembro de 2012, foi regulamentada a Resolução nº 6, definindo diretrizes nacionais curriculares para 

a Educação Profissional e reforçando a Lei 11.788/08. Nesta resolução, o estágio é entendido como prática profissional em 

situação real de trabalho e, como é ato educativo assumido pela instituição educacional, deve ser explicitado na organização 

curricular e no plano de curso (BRASIL, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATIVIDADE 1: 

 

 

Faça a leitura da lei 11.788/08 disponível em http://portal.mec.gov.br/index.php?option=comcontent&task=view&id=11320 

e preencha o quadro abaixo, fazendo um resumo sobre os principais aspectos dessa Lei.  

 

Assunto Como trata a Lei nº 11.788/2008 
 

Estágio no Projeto Pedagógico do Curso 
 
 
 

Avaliação das instalações da parte concedente 
do estágio 

 
 
 

Indicação de professor orientador pela 
instituição de ensino 

 
 
 

Indicação de supervisor técnico pela 
concedente 

 
 
 

 
Jornada de atividade de estágio 

 
 
 

 
Saúde e Segurança do estagiário 

 

 
 
 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=comcontent&task=view&id=11320


Assunto Como trata a lei 11.788/08 
 
 

Bolsa auxílio 

 
 
 

 
Proporção de estagiários nas concedentes da 

educação superior, profissional e especial 

 
 
 

 
 

Penalidades para o descumprimento da Lei 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

    DICA: 

Procure conhecer mais sobre as normas de realização do Estágio Supervisionado de sua escola, como a carga horária, 

período de realização, seguro de vida, supervisão, avaliação e verifique se está de acordo com a Lei 11.788/08. 

 
 

 



 

ATIVIDADE 2: 

 

 

Apresente a figura abaixo aos alunos e peça para que façam uma análise, levando em consideração as seguintes 

questões: 

a) Ter um vasto conhecimento na área de formação é a única exigência para conseguir um bom estágio? 

b) Atualmente, quais características as concedentes de estágio valorizam no momento da contratação de um estagiário? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: http://conhecendoaeducacaoo.blogspot.com.br/2014/07/nacao-digital-multitarefa-era-digital.html 



Em duplas, os alunos devem escrever seus comentários em no máximo 10 linhas e, após, compartilhar com o restante da 

turma através da técnica de “Mesa Redonda”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARA REFLETIR: 

 

Após a realização da atividade 2, faça uma reflexão com os alunos a partir da citação abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: http://www.citador.pt/imagens/escolhe-um-trabalho-de-que-gostes-confucio. 

 

http://www.citador.pt/imagens/escolhe-um-trabalho-de-que-gostes-confucio


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

                       

                    SAIBA MAIS: 

O mercado de trabalho está em constante mudança, exigindo cada vez mais dos profissionais. Diante disso, é necessário 

adaptar-se e desenvolver novas características. De acordo com o texto O profissional do século XXI, algumas dessas 

características são: empreendedorismo, resiliência, pró-atividade, liderança energizadora, percepção, comunicação, persuasão, 

assertividade, criatividade, cultura, humanismo. 

Para ler o texto na íntegra, acesse o endereço http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/o-profissional-do-

seculo-xxi/13236/ e bons estudos! 

 

http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/o-profissional-do-seculo-xxi/13236/
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/o-profissional-do-seculo-xxi/13236/


           

 LEITURAS COMPLEMENTARES: 

                                         
      
    NISKIER, Arnaldo; NATHANAEL, Paulo. Educação, estágio e trabalho. São Paulo: Integrare      
    Editora, 2006.               
 

    Este livro é dividido em duas partes, sendo a primeira escrita por Arnaldo Niskier que trata do tema     

    educação e a segunda, escrita por Paulo Nathanael, que aborda os aspectos conceituais e legais do     

    estágio, analisando o desafio da nossa política educacional e a dramática falta de oportunidade de   

    emprego para nossos jovens. 

 

 

FONTE: http://www.livrariacultura.com.br/scripts/resenha/resenha.asp?nitem=11006231 

 

      

     MARINHO, Ricardo. Estágio: a senha do sucesso profissional de estudantes. Rio de Janeiro: MK  
    Ed., 2008. 

     Esta obra descreve a importância dos programas de estágio para a formação de cidadãos e para a   

    promoção do desenvolvimento socioeconômico do país. Traz importantes dicas para os estudantes 

    sobre planejamento de carreira, elaboração de currículo, entrevistas para estagiários, além de fazer    

    uma abordagem sobre as novas exigências do mercado de trabalho. 

 

FONTE: http://www.saraiva.com.br/estagio-a-senha-do-sucesso-profissional-dos-estudantes-2525087.html  

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/resenha/resenha.asp?nitem=11006231
http://www.saraiva.com.br/estagio-a-senha-do-sucesso-profissional-dos-estudantes-2525087.html


 

 

 

 

 

 

FONTE: http://www.mundodastribos.com/curso-de-agropecuaria-a-distancia-gratis.html 

 

O egresso do curso de Técnico em Agropecuária Integrado é o profissional capaz de atuar em todas as etapas da cadeia 

produtiva agropecuária e agroindustrial. Esta profissão foi regulamentada pela Lei nº 5.524 de 05 de novembro de 1968 e pelo 

Decreto Federal nº 90.922 de 06 de fevereiro de 1985 e, atualmente, é regida pelo Decreto Federal nº 4.560 de 30 de dezembro 

de 2002 (VIEIRA, 2010, p. 48).  

 

O curso Técnico em Agropecuária habilita o aluno para agir como elo entre o órgão de ensino e o setor produtivo rural, unindo 
aprendizado ao conhecimento prático, realiza atividades de planejamento, execução, acompanhamento e fiscalização dos projetos 
agropecuários. Administra propriedades rurais; elabora, aplica e monitora programas preventivos de sanitização na produção 
animal, vegetal e agroindustrial; fiscaliza produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial; realiza medição, demarcação e 
levantamentos topográficos rurais; atua em programas de assistência técnica, extensão rural e pesquisa. (VIEIRA, 2010, p. 47).  

 



A formação do Técnico em Agropecuária deve, segundo Vieira (2010, p. 48), ser “pautada em atividades teóricas práticas, 

para tanto faz necessário a realização do Estágio Supervisionado a fim de complementar suas atividades pedagógicas 

consolidando o curso e se habilitando para o exercício profissional.”  

O Estágio Curricular Supervisionado no CEEP – AL tem caráter obrigatório e ocorre em consonância com o regulamento 

interno da escola em cumprimento às Leis nº 9.394/1996 e nº 11.788/2008. Este pode ser realizado em instituições públicas ou 

privadas, propriedades rurais ou, até mesmo, com profissionais liberais devidamente registrados no seu órgão de classe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 OS QUATORZE PASSOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO NO CEEP – AL: 

 

O QUE? QUEM? COMO? 

1- Estudo da legislação 
vigente e conhecimento 
sobre as normas da escola. 

Aluno do segundo 
ou terceiro ano do 
curso Técnico em 
Agropecuária. 

Em sala de aula com orientações do coordenador de estágios e do 
professor orientador e estudo de materiais específicos. 

2- Escolha do local de 
estágio. 

Aluno. Verificar lista de concedentes disponibilizada pela Coordenação de 
Estágios ou por conta própria. 

3- Efetivação de termo de 
convênio escola-empresa (se 
necessário). 

Coordenação de 
Estágios. 

Reunião com a concedente para esclarecimento das normas de estágio e 
assinatura do convênio. 

4- Confirmação do estágio 
através de carta de 
apresentação. 

Coordenação de 
Estágios e Aluno. 

A Coordenação elabora a carta, entrega duas vias ao aluno e este 
encaminha para a concedente para assinatura pelo responsável. Uma via 
permanece na concedente e outra volta para a escola. 

5- Elaboração do plano 
individual de estágio. 

Aluno e supervisor 
técnico da 
concedente. 

Elaborar um planejamento das principais atividades que serão realizadas 
durante o período de estágio de acordo com as normas da ABNT e sob a 
orientação do professor orientador. Deverá estar estruturado da seguinte 
forma: 

 Introdução; 

 Objetivo geral; 

 Objetivos específicos; 

 Revisão de literatura; 

 Cronograma das atividades; 

 Referências. 
Haverá um modelo disponibilizado pela Coordenação. 



O QUE? QUEM? COMO? 

6- Aprovação do plano 
individual de estágio. 

Professor orientador 
de estágio. 

O plano será avaliado pelo professor orientador de estágio, de acordo com 
os seguintes critérios: 

 Utilização das normas técnicas de apresentação de trabalhos 
(ABNT); 

 Desenvolvimento do conteúdo 

 Fundamentos teóricos adotados; 

 Coerência; 

 Cronograma das atividades de acordo com a área de estágio. 

6.1- Plano aprovado. Média igual ou superior a 6,0 pontos. 

6.2- Plano não aprovado. Média inferior a 6,0 pontos. O aluno terá o prazo de 15 dias para 
reelaborar seu plano de acordo com as orientações do professor 
orientador. 

7- Efetivação do termo de 
compromisso de estágio 
entre aluno, escola e 
concedente de estágio. 

Coordenação de 
Estágios, aluno, 
concedente. 

Realizado 15 dias antes do início do estágio. Deve ter as assinaturas dos 
responsáveis da instituição de ensino, da parte concedente de estágio e 
do aluno (maior de 18 anos) ou dos pais ou responsáveis (aluno menor de 
18 anos). 

8- Realização do estágio. Aluno. O aluno realizará 80 h/aula de estágio no período de férias escolares no 
mês de julho e terá a supervisão do professor orientador e coordenador de 
estágios na escola e do supervisor técnico na concedente. 

9- Avaliação do estágio pelo 
supervisor técnico na 
concedente. 
 

Supervisor técnico. 
 

A ficha de avaliação é entregue ao aluno pela Coordenação de Estágios e 
o aluno deve entregar ao seu supervisor técnico ao fim do estágio. Poderá 
receber uma nota de 0,0 a 10,0 pontos. 

10- Elaboração do relatório 
das atividades de estágio. 

Aluno. Elaborar o relatório das atividades desenvolvidas durante o período de 
estágio de acordo com as normas da ABNT e sob orientação do professor 
orientador. Deverá estar estruturado da seguinte forma: 

 Introdução; Revisão de literatura; 

 Descrição das atividades; Conclusão; Referências. 
Haverá um modelo disponibilizado pela Coordenação. 



O QUE? QUEM? COMO? 

11- Avaliação do relatório das 
atividades de estágio. 

Professor orientador 
e banca avaliadora. 

O relatório será avaliado pelo professor orientador de estágio (2º ano) e 
pela banca avaliadora (3º ano), de acordo com os seguintes critérios: 

 Utilização das normas técnicas de apresentação de trabalhos 
(ABNT); 

 Desenvolvimento do conteúdo 

 Fundamentos teóricos adotados; 

 Coerência; 

 Nível de produtividade apresentado no relatório; 

 Clareza na exposição das ideias. 

11.1- Relatório aprovado. Média igual ou superior a 6,0 pontos. 

11.2- Relatório não aprovado. Média inferior a 6,0 pontos. O aluno terá o prazo de 15 dias para 
reelaborar seu relatório de acordo com as orientações do professor 
orientador. 

12- Apresentação pública do 
estágio para banca composta 
por três professores. 

Aluno. O aluno deverá elaborar uma apresentação em slides do seu estágio e 
terá 15 minutos para apresentar.   
A apresentação deverá estar estruturada da seguinte forma: 

 Título; 

 Introdução; 

 Atividades desenvolvidas; 

 Conclusão; 

 Referências. 
Haverá um modelo disponibilizado pela Coordenação. 
A banca avaliadora será composta por três professores da área técnica 
e/ou base comum, podendo haver a participação do supervisor técnico da 
concedente. 
 
 
 
 



13- Avaliação da 
apresentação pública de 
estágio 

Banca avaliadora. A banca irá considerar os seguintes critérios de avaliação: 

 Coerência entre o assunto apresentado e o relatório; 

 Clareza na exposição das ideias; 

 Domínio do conteúdo; 

 Capacidade de apresentar sugestões e/ou apresentar soluções 
alternativas; 

 Capacidade de relacionar teoria e prática; 

 Capacidade de síntese e objetividade na administração do tempo; 

 Utilização adequada de recursos audiovisuais. 

13.1- Apresentação aprovada Média igual ou superior a 6,0 pontos. 

13.2- Apresentação não 
aprovada 

Média inferior a 6,0 pontos. O aluno terá o prazo de 15 dias para 
reelaborar sua apresentação de acordo com as orientações do professor 
orientador e reapresentá-la para a banca. 

14- Aprovação final na 
disciplina 

Coordenação de 
Estágios; Professor 
Orientador. 

Será considerado aprovado o aluno que tiver cumprido 80 h/aula de 
estágio e obter média anual igual ou superior a 6,0 pontos. 
Será considerado reprovado o aluno que não tiver cumprido 80 h/aula de 
estágio e obter média anual inferior a 6,0 pontos. 

 

 

 

 

ATIVIDADE 3: 

Com base na leitura do capítulo IV dos referenciais curriculares nacionais da Educação Profissional – Agropecuária que 

está disponível em http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/agropecu.pdf, os alunos devem destacar cinco dificuldades 

encontradas pelos Técnicos em Agropecuária no início de suas atividades e cinco características do perfil destes profissionais 

desejadas pelas empresas, escrevendo suas considerações em no máximo dez linhas. 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/agropecu.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARA REFLETIR: 

 

Após assistir aos vídeos que estão disponíveis nos endereços https://www.youtube.com/watch?v=qgSjAIGTLQs e 

https://www.youtube.com/watch?v=gGDH0NuP-DU, referentes a uma campanha publicitária de uma empresa de automóveis, 

provocar uma discussão com os alunos através da técnica de “Mesa Redonda” sobre os seguintes aspectos: 

 

 Valorização do estagiário; 

 Relações de superioridade entre funcionários e estagiários: relacionamento interpessoal; 

 Respeito com colegas e chefia; 

 Atividades desenvolvidas no estágio; 

 A não valorização da inteligência e competência dos estagiários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qgSjAIGTLQs
https://www.youtube.com/watch?v=gGDH0NuP-DU


 

 

 

 

 

 

 

FONTE: http://chuvadeideias.com.br/a-base-para-o-sucesso-da-sua-empresa-no-mercado 

 

Apesar do Estágio Supervisionado no Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola da Lapa, CEEP – AL ser 

organizado sendo cumprido dentro das legislações e normas específicas, ainda se encontram muitas dificuldades na integração 

entre a escola, alunos e concedentes de estágio. O que se vê nesta instituição de ensino é definido por Pena (2011, p. 1), “o 

trinômio empresa-aluno-escola executa melodias desafinadas, lentas e sem ritmo.” 

Desta forma, se faz necessária uma avaliação do processo de estágio para que o mesmo seja aperfeiçoado, contribuindo 

efetivamente para a formação do Técnico em Agropecuária. Para tanto, é importante que a escola, as concedentes e, 

principalmente, os alunos compreendam que o compromisso com a disciplina de Estágio Supervisionado não é tão somente 

daquele que visa se inserir no mundo do trabalho, mas é de todo aluno que realiza a atividade, independente de almejar ou não a 

imediata empregabilidade (RIOS, 2010, p. 14). 



 

[…] o estágio mostra-se como uma importante prática pedagógica na contribuição para a construção do modelo de escola que 
possibilite uma integração do profissional com o social. Para o aluno, significa o momento da formação que proporciona vivenciar 
experiências, conhecendo melhor sua área de atuação, relacionando teoria e prática, buscando aprimorar os conteúdos adquiridos 
em sua formação e confrontá-los com as atividades desenvolvidas no ambiente empresarial, proporcionando assim a 
contextualização curricular. Para a escola, aproxima-a do ambiente externo do “mundo do trabalho” permitindo fazer uma análise 
constante das variações existentes no mesmo, com vistas ao aprimoramento constante do ensino profissionalizante. Para os 
empresários uma importante forma de integração com as instituições de formação de sua mão de obra servindo para ampliar os 
meios para selecionarem seus futuros funcionários e também uma forma de prestarem sua contribuição social, visto que hoje isto 
se tornou uma forma de venderem sua imagem e por consequência seu produto ou serviço. (RASSELLE, 2011, p. 33). 
 

Quando a importância e benefícios da integração escola, aluno e concedentes de estágio são entendidos, todos os 

envolvidos no processo ganham. 

 

Empresas ganham: mão de obra qualificada, novos talentos, redução de tributos, pessoas que querem fazer a diferença. Escolas 
ganham: credibilidade com os alunos, credibilidade com as empresas, oportunidade de mostrar seus alunos, marketing 
institucional. Alunos ganham: oportunidade de vivenciar a prática, oportunidade de mostrar seus talentos, chance de transformar 
estágio em emprego, acesso ao mundo organizacional. (MARINHO, 2008, p. 18). 

  

Porém, há uma relutância e falta de interesse por grande parte dos alunos. Roesch, et al (1999, p. 25, apud Bernardim 

2008, p. 10), afirma que “muitos alunos se interessam em aproveitar oportunidades de estágio durante o curso. Há outros, por sua 

vez, que relutam em procurar vagas de estágio, considerando que quase sempre as experiências são insatisfatórias.”  

A justificativa dos estudantes para isto é de que as concedentes veem o estágio apenas como forma de adquirir mão de 

obra qualificada e barata, não dando oportunidade ao estagiário de realmente desempenhar atividades que proporcionem o 

desenvolvimento profissional e pessoal.  

 

 

 



É bem verdade que existem nas empresas supervisores que não têm um nível de conhecimento compatível com o do estagiário, 
desconhecem as atividades do Técnico em Agropecuária, tratando-o no mesmo patamar laboral dos peões com atividades braçais, 
subjugando os conhecimentos teóricos dos estagiários. (VIEIRA, 2010, p. 45). 

 

Em contrapartida, as concedentes reclamam do curto período de realização do estágio e da falta de conhecimento, 

iniciativa, criatividade e interesse dos estagiários. Martins (2014) confirma que “as empresas procuram estagiários que estejam 

dispostos a aprender, tenham ambição profissional, sejam flexíveis e demonstrem comprometimento. Outras qualidades 

importantes são a autonomia e a capacidade de comunicação.”  

Por outro lado, a escola depara-se com a dificuldade de aumentar os convênios com as concedentes e com a falta de 

profissionais para orientar os alunos em seus estágios. Normalmente os profissionais da instituição de ensino não querem assumir 

tal responsabilidade ou, quando assumem, não conseguem executar o processo com eficiência devido a baixa carga horária da 

disciplina. 

 

[…] entende-se que o estágio poderia cumprir um papel mais efetivo, não fosse a dificuldade de se implementar e monitorar 
parcerias com instituições que incorporem nas suas práticas um esforço genuíno na tarefa de “formação humana integral” do 
educando, visando formar o trabalhador sem prescindir da formação para a cidadania. (BERNARDIM, 2010, p. 8).  
 

A escola deve, cada vez mais, ampliar seus horizontes na busca do aprimoramento de seus processos internos, não 

podendo deixar de analisar se as práticas desenvolvidas nos campos de estágio estão sendo realizadas de maneira correta. É 

necessário integrar-se ao meio externo para que haja o aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem, garantindo uma 

formação efetiva ao estudante (RASSELE, 2010). 

Para que o estágio seja uma forma de renovação do ensino, as parcerias entre escola, alunos e concedentes de estágios 

devem ser ampliadas e fortalecidas sendo necessário, de acordo com Almeida (1980, p. 79), “que as partes interessadas 

participem de todo o processo com espírito de inovação, de forma a atualizar o ensino e a promover o avanço tecnológico.” 



 

 

ATIVIDADE 4: 
 

 
 

4.1- O Desafio 

 

 
O objetivo desta atividade, adaptada de Confira… (2014), é expor para os alunos o grande desafio que é o estágio, 

mostrando que é preciso ter coragem para enfrentá-lo e alcançar a vitória. 

Material utilizado: Caixa de bombom enrolada para presente. 

Procedimento: diga aos alunos que na caixa tem um desafio surpresa que deve ser feito por quem estiver com ela nas mãos 

quando a música parar. Coloque uma música animada para tocar, fique de costas para desligar a música quando desejar, e 

comece a passar a caixa de mão em mão no círculo montado com os alunos. Quando a música parar, faça um pequeno suspense 

e dê a opção para a pessoa que pegou a caixa, de passa-la para frente. Faça perguntas como “está preparado?”, “você vai ter 

que pagar o mico, viu?”, “seja lá qual for a ordem você vai ter que obedecer, quer abrir?”. 

Faça isso até que alguém decida abrir a caixa. Lá dentro haverá um delicioso chocolate. A lição é que quando encaramos 

o desafio, podemos ter agradáveis surpresas. Assim será com o estágio, que se for bem organizado e planejado, trará excelentes 

contribuições para o futuro profissional de cada educando. 

 

 

 



4.2- O Balão dos Desejos 

 

 

O objetivo desta atividade, adaptada de Dinâmicas… (2014), é que os alunos expressem 

suas opiniões, experiências e expectativas frente ao estágio. 

Materiais utilizados: tiras de papel, caneta, balões coloridos vazios. 

Procedimento: distribuir para cada aluno um balão, uma tira de papel e uma caneta. Pede-se que 

todos escrevam nas tiras de papel a pergunta: Quais suas expectativas em relação ao estágio? 

Após respondê-la, cada um escreve o nome na tira e enrola bem fino, colocando-a dentro do 

balão. Encher o balão e amarrá-lo. Todos ficam em pé e jogam os balões para o alto, sem deixá-

los cair por um minuto. Depois, cada um pega um balão qualquer, desde que não seja o seu. 

Estoura-o e fica com a tira que está dentro dele. Em círculo, sentados, cada um começa a ler as 

respostas que tem. Ao final das discussões, o professor expõe sua opinião. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

SUGESTÃO DE FILMES: 

 

“O DIABO VESTE PRADA” 

 

SINOPSE: Andrea é uma jovem que se muda para Nova York a fim de tentar uma carreira como jornalista. Ela consegue um 

emprego na fictícia Runway, maior revista de moda da cidade, editada pela poderosa Miranda Priestly. Embora não saiba nada 

sobre moda, Andrea vê o emprego como uma catapulta para a tão desejada carreira de jornalista e decide enfrentar a barra e uma 

chefe infernal. Conforme Andrea se adapta cada vez mais ao mundo glamuroso de Miranda, ela começa a se questionar se o 

preço que ela está pagando vale a pena. 

Categoria: Vídeo 

Direção: David Frankel 

Produtora: Fox 

Gênero: Comédia 

Duração : 01:49 h 

Local da publicação : EUA 

Ano: 2006 

Disponível em: http://www.devilwearspradamovie.com  

 

                                                                                                                         

                                                                                                                           FONTE: http://www.saraiva.com.br/o-diabo-veste-prada-blu-ray-2588209.html  

http://www.devilwearspradamovie.com/
http://www.saraiva.com.br/o-diabo-veste-prada-blu-ray-2588209.html


 Aspectos para serem analisados no filme (FILMES…, 2014) : 

 

 Necessidade de obter informações sobre a concedente antes do início do estágio; 

 Prazer em desenvolver o trabalho que se propõe a fazer; 

 No processo laboral: Pare, olhe, escute... sempre; 

 Os erros aparecem sempre; os acertos são consequências de um trabalho eficiente, não espere elogios ou recompensas; 

 Aparência também conta: adequação ao contexto; 

 Antecipação dos desejos / das solicitações dos líderes/coordenadores/chefes; 

 Acredite nas próprias intuições; 

 No ambiente de estágio entenda o contexto, as ideias-chave das solicitações que lhe forem feitas; 

 Caderno de anotações x Memória fotográfica: o que privilegiar, em qual confiar; 

 Força de vontade x Impossibilidades: ir além do esperado e ver além do que as pessoas querem e precisam; 

 Carreira x Vida pessoal; 

 Oportunidades x Momentos únicos; 

 Saber fazer as escolhas, tomar decisões conscientes e ter certeza sobre elas. 

 

 

 

 

 

 



“OS ESTAGIÁRIOS” 

 

SINOPSE: Vince Vaughn e Owen Wilson se unem para detonar o mundo digital nesta comédia de arrancar gargalhadas! Tentando 

renovar suas carreiras obsoletas, os vendedores da velha guarda Billy (Vaughn) e Nick (Wilson) conseguem um programa de 

estágio no moderníssimo campus do Google, programa esse que leva a vagas disputadíssimas por universitários bambas em 

tecnologia, e que têm metade da idade e são duas vezes mais inteligentes do que Billy e Nick. A competição fica acirradamente 

divertida, pois Billy e Nick quebram todas as regras numa busca hilária para conseguir os muito almejados empregos dos sonhos! 

Categoria: Vídeo 

Direção: Shawn Levy 

Produtoras: Fox 

Gênero: Comédia 

Duração : 02:00 h 

Local da publicação: EUA 

Ano: 2013 

Disponível em: http://www.g1filmes.com/baixar/download 

-os-estagiarios-bdrip-dual-audio 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                              FONTE: http://www.saraiva.com.br/os-estagiarios-blu-ray-6252612.html 

 

http://www.saraiva.com.br/os-estagiarios-blu-ray-6252612.html


 Aspectos para serem analisados no filme: 

 

 Comodismo; 

 Liderança e gestão de conflitos; 

 Integração de equipes; 

 Facilidade de adaptação e disposição para aprender coisas novas; 

 Disposição para ajudar os colegas; 

 Novas tendências para seleção de estagiários (Trainees); 

 Atenção às novas tendências e inovações do mercado de trabalho; 

 Necessidade de manter-se atualizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFLEXÃO FINAL: 

 

Ouça juntamente com os alunos as músicas Sempre assim (Jota Quest) e Tente outra vez (Barão Vermelho) que estão 

disponíveis nos seguintes endereços: http://letras.mus.br/jota-quest/20290/ e http://letras.mus.br/barao-vermelho/79055/, 

respectivamente. Após, peça para que analisem as letras das músicas, fazendo uma reflexão sobre a necessidade de mudança 

para acompanhar o mundo do trabalho e aproveite para incentivá-los a nunca desistir de seus sonhos e ideais, apesar das 

dificuldades que irão surgir.   

Sempre Assim 
Jota Quest 

7:15 eu acordo                                                                            E agora não posso parar                                          
E começo a me lembrar                                                              Por favor, espere a sua vez 
Do que ainda não me esqueci                                                    Certamente ela virá 
Do que tenho pra falar                                                                Será que todo dia vai ser sempre assim? 
Todo dia é assim                                                                        Será que todo dia vai ser sempre assim? 
Tempo quente, pé na estrada                                                    Nessas horas, eu me lembro 
Tô seguindo o meu caminho                                                      Com saudades de você 
Já parti pro tudo ou nada                                                           Dos amigos que eu ainda não fiz 
Será que todo dia vai ser sempre assim?                                  E de tudo que ainda há 
Será que todo dia vai ser sempre assim?                                  Tô fazendo a minha história 
Quero iniciativa                                                                           E sei que posso contar 
E um pouco de humor                                                                Com essa fé que ainda me faz 
Pra peleja da minha vida                                                            Otimista até demais 
Ser feliz, se assim for                                                                 Que bom que todo dia vai ser sempre assim! 
Tô correndo contra o tempo                                                       Que bom que todo dia vai ser sempre assim! 
FONTE: http://letras.mus.br/jota-quest/20290/ 

http://letras.mus.br/jota-quest/20290/
http://letras.mus.br/barao-vermelho/79055/
http://letras.mus.br/jota-quest/


Tente Outra Vez 
Barão Vermelho 

 

Veja, 
Não diga que a canção está perdida 
Tenha fé em Deus, tenha fé na vida 
Tente outra vez 
Beba, 
Pois a água viva ainda está na fonte 
Você tem dois pés pra cruzar a ponte 
Nada acabou, não, não 
Tente, 
Levante sua mão sedenta e recomece a andar 
Não pense que a cabeça agüenta se você parar 
Não, não, não, não, não 
Há uma voz que canta 
Há uma voz que dança 
Há uma voz que gira 
Bailando no ar 
Queira, 
Basta ser sincero e desejar profundo 
Você será capaz de sacudir o mundo, vai 
Tente outra vez 
Tente, 
E não diga que a vitória está perdida 
Se é de batalhas que se vive a vida 
Tente outra vez. 
 
FONTE:http://letras.mus.br/barao-vermelho/79055/ 

 
 

http://letras.mus.br/barao-vermelho/
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