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CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS (LICENCIATURA) 
 

CARTA DE PROGRAMAÇÃO DE ESTÁGIO II (1EST178) 
1º. SEMESTRE DE 2018 

 
Aos cuidados do/a Professor/a Regente da Disciplina de Sociologia na escola: ____________________________________ 

 
Em primeiro lugar queremos agradecê-lo(a) pela recepção de nossos estagiários ao longo destes anos. Sua contribuição é 

sempre decisiva para a consolidação da formação dos professores de Sociologia. Gostaríamos de poder contar com seu apoio mais 
uma vez neste primeiro semestre de 2017.  

Informamos que os/as estagiários/as, individualmente ou em dupla, precisam acompanhar uma turma de Ensino Médio 
(EJA ou Educação Profissional), ou mais turmas, conforme acordos com o/a senhor/a, respeitando os horários e as datas disponíveis 

à eles/as apresentados/as, até a data de 03/08/2017 (1º. semestre), devendo cumprir 40 (quarenta) horas de observação e 
intervenção  na escola e ministrar, no mínimo, 3 regências cada um até esta data.   

Os/as estagiários/as estão orientados/as a colaborarem com os/as professores/as de Sociologia no planejamento e na 
concretização de suas aulas, ajudando-os/as a preparar, criar, pesquisar, catalogar, preencher, corrigir, selecionar, 
confeccionar e orientar atividades que auxiliem no enriquecimento das aulas de Sociologia e de sua formação profissional.  

Gostaríamos que as atividades de estágio, nesta etapa, não se restringissem à observação. Por isso, solicitamos que sejam 
atribuídas atividades semanais aos/às estagiários/as, desde que ligadas diretamente ao ensino da Sociologia. Eles deverão contar 
com a nossa ajuda e quando for possível com a orientação sábia do/a senhor/a, que conhecem tão bem o ofício.  

Os/as estagiários/as não deverão faltar em hipótese alguma no estágio, com exceção para fatos graves. Caso ocorra, 
deverão repor essas aulas. Pedimos ajuda nesse sentido, não dispensando-os/as em momento algum, porque quando não ocorrerem 
aulas, estes/as poderão apreender outras dimensões e espaços da escola.  

Solicitamos também que assinem as fichas de frequência semanalmente, em todas as ocasiões em que o estagiário estiver 
na escola; e apenas quando estiverem devidamente preenchidas; ou seja, por favor, não assinem ficha em branco.  

Recordamos que a atividade de estágio objetiva atender necessidades da disciplina de Estágio Supervisionado II (1EST178), 
como requisito decisivo na formação acadêmica dos alunos de Ciências Sociais, que optaram pela habilitação em Licenciatura.  

No final do Estágio Supervisionado III, os(as) estagiários(as) apresentarão, entre outras atividades, um artigo, no qual eles e 
elas realizarão uma reflexão/investigação a partir da concepção da escola como campo de pesquisa. No final do segundo semestre 
de 2018, em data a ser definida, realizaremos o XI Seminário de Estágio, no CLCH/UEL, onde os/as estagiários/as apresentarão os 
resultados de seus estágios. Os/as senhores/as são  convidados/as especiais para este momento de disseminação e discussão dos 
resultados e desafios do estágio nas Ciências Sociais.            

A fim de auxiliar no bom andamento dos trabalhos de estágio e na melhoria da organização das atividades a serem 
cumpridas na escola, solicitamos que o(a) senhor(a) organize, o quanto antes e assim que possível, as datas, horários e temas das 
03 regências de cada estagiário/a.  As datas, conteúdos e horários deverão ser repassados para o/a estagiário/a, que repassará a 
seu/sua supervisor/a. 

Certos de poder contar mais uma vez com sua atenção e colaboração, antecipadamente agradecemos e colocando-nos à 
disposição para eventuais esclarecimentos, apresentando protestos de estima e de apreço.  

Atenciosamente, 
 

              
 

______________________________ 

Prof. ____________________ 
Supervisor/a de Estágio II  

 
 
 

Coordenadora de Estágio: Nome: Ileizi L. Fiorelli Silva  
E-mail: ileizisilva@hotmail.com.br - telefone:3371-4456; 99985-7629  
Departamento Ciências Sociais/UEL - 3371-4456 (com Joilson) 
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