
PLANO DE ESTÁGIO EM SERVIÇO SOCIAL – 3º ANO 

1. Identificação: 

1.1 Instituição:  _____________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________ 

Bairro: __________________________________Município: _________________________ 

Telefone(s): ______________________ E-mail:  ___________________________________ 

1.2 Supervisor(a) de Campo/CRESS:____________________________________________ 

1.3 Estagiário(a): ____________________________________________________________ 

Curso: ______________________________ Ano:___________Turma: _________________ 

Data de Início: ____/____/_______                Previsão/data de Término: ____/____/_______ 

Dias e horários de estágio: _____________________________________________________ 

1.4 Professor(a) Supervisor(a) Acadêmico(a) da Unidade de Ensino – CRESS: 

___________________________________________________________________________  

   

2. O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO PROCESSO FORMATIVO 

Descrever a importância da experiência de estágio no processo de formação assim como apresentar a 

justificativa. 

 

3. OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

São os objetivos que o estagiário deverá alcançar em termos de aprendizagem, naquele ano, 

dentro de seu processo de formação profissional.  Consultar o Programa da Disciplina. 

 

4. APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DO SERVIÇO SOCIAL 

Caracterização da Instituição, contendo o histórico, a natureza, a finalidade, objetivos, área de 

atuação (política social), programas, projetos e serviços prestados, população usuária, parcerias, 

organograma, convênios ou mantenedora.  

Descrever sobre o Serviço Social na instituição: 

• Seu histórico, justificando a criação do Serviço Social na instituição; 

• Ações e atribuições profissionais assumidas nos serviços prestados pela instituição; 

• Descrição dos procedimentos, dos instrumentos e técnicas utilizados no exercício profissional; 

• População usuária atendida; 

5. AÇÕES A SEREM REALIZADAS PELO ESTAGIÁRIO NO CAMPO DE ESTÁGIO  

6. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA SUPERVISÃO E DO PROCESSO DE 

ENSINO-APRENDIZAGEM DO ESTÁGIÁRIO 

Descrever como será o planejamento da supervisão: periodicidade em que ela será realizada, 

possíveis conteúdos a serem discutidos, estratégias didático-pedagógicas a serem usadas (construção 

do plano da supervisão). 

Definir os indicadores de avaliação do processo de ensino-aprendizagem, apontando os 

instrumentos a serem usados para aferição da materialização do plano de estágio, particularmente em 

relação aos objetivos da ação profissional definidos. 

 

6.1. SUPERVISÃO DE CAMPO 

 

 

6.2. SUPERVISÃO ACADÊMICA 

 

7. REFERÊNCIAS 

Apresentar as referências (bibliografias citadas no Plano) de acordo com as normas da ABNT. 

 



Data: _____/_____/_____  

 

Estagiário(a):______________________________________________________________  

 

Supervisor(a) de Campo: _____________________________________________________  

 

Supervisor(a) Pedagógico(a):___________________________________ 


