ROTEIRO PARA CONFECÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO
ESTAGIÁRIOS
Capa
Folha de rosto
Folha de aprovação
Sumário
Identificação do Estágiário
Identificação da Escola
Identificação da Empresa
Introdução
Relatório Diário de Atividades
Conclusão
Anexos:
- Cópia do Termo de Compromisso do
estágio Spervisionado;
- Quadro totalizador das horas
dedicadas ao estágio;
- Declaração de cumprimento do
período e das horas de estágio;
- Ficha de avaliação dos aspectos
técnicos e profissionais;
- Ficha de Avaliação do profissional
responsável,
- Ficha de Avaliação do professor
Orientador

FUNCIONÁRIOS (MAIS DE 2 ANOS
NA EMPRESA)
Capa
Folha de rosto
Folha de aprovação
Sumário
Identificação do Estágiário
Identificação da Escola
Identificação da Empresa
Introdução
Relatório Diário de Atividades
Conclusão
Anexos:
- Cópia da CPTS (folha da foto,
identificação pessoal, registro e da
última folha contendo alteração
funcional);
- Declaração de vínculo empregatício
com a respectiva jornada de trabalho,
data de admissão e função atual e data
de demissão, quando for o caso;
- Ficha de avaliação aspectos técnicos
e profissionais;
- Ficha de avaliação do profissional
responsável,
- Ficha de avaliação do professor
Orientador

(CAPA)
NOME DO ALUNO(A)

RELATÓRIO DE ESTÁGIO

Relatório de Estágio apresentado como requisito parcial
para a obtenção do Diploma de Técnico em __________
sob a orientação da professor (a) ___________________

COLÉGIO ANCHIETA
São Bernardo do Campo
20XX (ano vigente)

NOME DO ALUNO(A)

RELATÓRIO DE ESTÁGIO

Relatório de Estágio apresentado ao Curso Técnico em _________________do
Colégio Anchieta, e aprovado pela Banca Examinadora constituída pelos
seguintes membros:

Nome do Profissional Responsável
(CARGO)
RG

Assinatura:

Professor Orientador
Assinatura:

Coordenador do Curso
Assinatura:

COLÉGIO ANCHIETA
São Bernardo do Campo
20XX (ano vigente)

IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁGIARIO

Nome:
RGM:
Endereço:
CEP:
Data de Nascimento:
E-mail:
Número do C.P.F:
Número do R.G:
Número C.T.P.S:

COLÉGIO ANCHIETA
Mantenedor: Anchieta Serviços Educacionais Ltda.
Avenida Senador Vergueiro, 505 – Jardim do Mar
São Bernardo do Campo – SP
www.portalanchieta.com.br
Telefone: 2823-1028
C.N.P. J: 13.498.595/0001-07

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA/INSTITUIÇÃO

Nome da empresa:
Nome fantasia:
Rua:
CEP:
Endereço eletrônico
Telefone: (11)
C.N.P. J:

INTRODUÇÃO
Este relatório tem por objetivo apresentar as análises e discussões do processo
pertinente à realização do Estágio Técnico, como exigência do curso Técnico em
_____________ do Colégio Anchieta.
O Estágio Técnico corresponde à etapa de uma atividade que visa aproximar-se o
futuro profissional de seu campo de atuação, aliando teoria e prática.
Trata-se de uma ação preventiva em grade curricular, sendo de vital importância
no processo de formação profissional.
Esta etapa compreendeu a observação do ambiente organizacional da
empresa/instituição onde o estágio foi realizado, focando a ____________ em
diversos processos.
Procurou-se

ainda

verificar

como

______

dia

a

dia

dos

processos

empresariais/instituição.

ESSE É UM MODELO DE INTRODUÇÃO – ELABORAR COM
SUAS PALAVRAS DE MANEIRA CLARA E OBJETIVA.

HISTÓRICO DA EMPRESA/INSTITUIÇÃO

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES (para estagiários)
RELATÓRIO GERAL DAS ATIVIDADES (para funcionários)

CONCLUSÃO
Graças a uma boa dedicação na empresa/instituição, o meu trabalho está com
perfeitas condições e desenvolvendo a todo instante.
Acredito que no modo em geral consegui alcançar tanto as necessidades da
empresa/instituição quanto as minhas também, pois no começo me senti meio sem
jeito para começar a praticar o aprendido no curso, porém, com o passar do tempo
fui buscando informações e perdendo o receio no primeiro trabalho, assim
consegui desenvolvê-lo, tranqüilamente e acredito que acima de tudo com
qualidade.
A empresa/instituição também pelo que vejo está muito contente com o meu
trabalho, e acredito que daqui por diante é aprender e aprender, pois só assim
conseguiremos sempre conseguir algo mais em nossas vidas nunca desistindo,
pois todos os dias são dias para estar se aprendendo e por isso consegui
desenvolver tudo isso.

ESSE É UM MODELO DE CONCLUSÃO – ELABORE COM SUAS
PALAVRAS DE MANEIRA CLARA E OBJETIVA.

CÓPIA DO TERMO DE COMPROMISO DE ESTÁGIO
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
EMPRESA/INSTITUIÇÃO
Ao ____ dia do mês de _________________ de _______, na cidade de
______________________________, neste ato as partes a seguir nomeadas:
INTERVENIENTE - INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Razão social: Anchieta Serviços Educacionais Ltda.
CNPJ: 13.498.595/0001-07
Endereço: Avenida Senador Vergueiro, 505 - Jardim do Mar – São Bernardo do
Campo/ SP - CEP 09750-000
Telefone: 2823-1028 Site: www.portalanchieta.com.br
Responsável pela assinatura do TCE: Nadir Suzete Cristelli Cargo: Diretora
Pedagógica
CONCEDENTE
Razão social: ____________________________________________________
CNPJ: ______________________
Endereço:
_________________________________,
nº
___,
Bairro
____________ Cidade: ____________________ Estado ____________ CEP
__________
Telefone: ____________________ Site: __________________________
Representada por: ______________________ Cargo: ___________________
Responsável pelo estágio: ______________________ Cargo: ______________
ESTAGIÁRIO
Nome: __________________________________________________
Endereço:
_________________________________,
nº
___,
Bairro
____________ Cidade: ____________________ Estado ____________ CEP
__________
Regularmente matriculado: ______________ semestre do curso de
_______________________ Nível: ________________
CPF: ____________________ RG: ________________________
Data de Nascimento __/__/____ Período de aula ___________
CONDIÇÕES DO ESTÁGIO:
a) Vigência de: __/__/_____ até __/__/____. Observando que o estágio não
poderá exceder a dois anos de duração.
b) Horário das _____ às _____, de_____________ a ____________, totalizando
____ horas semanais. Sendo que a jornada máxima, segundo a lei vigente, é de 6
horas diárias ou 30 horas semanais.
c) Bolsa- auxílio mensal: R$ __________________ (_________________).
d) Benefícios concedidos ao ESTAGIÁRIO: __________________

e) As atividades a serem desempenhadas pelo ESTAGIÁRIO serão:
__________________________________________________________________
______________________________________________________.
Celebram entre si este TERMO DE
convencionando as cláusulas seguintes:

COMPROMISSO

DE

ESTÁGIO,

1ª Cláusula – Este instrumento tem por objetivo formalizar as condições para a
realização de ESTÁGIO DE ESTUDANTE e particularizar a relação jurídica
especial existente entre o ESTUDANTE, a CONCEDENTE e a INSTITUIÇÃO DE
ENSINO caracterizando a não vinculação empregatícia, nos termos da legislação
vigente.
2ª Cláusula – O ESTÁGIO DE ESTUDANTE, obrigatório ou não-obrigatório, está
adequado ao projeto pedagógico do curso, nos termos da LEI nº 11.788/08.
3ª Cláusula – Cabe à INSTITUIÇÃO DE ENSINO:
a) Aprovar o ESTÁGIO de que trata o presente instrumento, considerando as
condições de sua adequação à proposta pedagógica do curso, à etapa e
modalidade da formação escolar do ESTAGIÁRIO e ao horário e calendário
escolar;
b) Aprovar o Plano de atividades de estágio que consubstancie as condições /
requisitos suficientes à exigência legal de adequação à etapa e modalidade da
formação escolar do ESTAGIÁRIO;
c) Avaliar as instalações da CONCEDENTE através de instrumentos próprios;
d) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no Estágio, como
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do ESTAGIÁRIO;
e) Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas
de realização de avaliações escolares ou acadêmicas.
4ª Cláusula – Cabe à CONCEDENTE:
a) Zelar pelo cumprimento do presente termo de compromisso;
b) Propiciar ao ESTAGIÁRIO, condições do exercício das atividades práticas
compatíveis com plano de atividades de estágio;
c) Designar um supervisor que seja funcionário de seu quadro de pessoal, com
formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no
curso do ESTAGIÁRIO, para orientá-lo e acompanhá-lo no desenvolvimento das
atividades do estágio;
d) Solicitar ao ESTAGIÁRIO, a qualquer tempo, documentos comprobatórios da
regularidade da situação escolar, uma vez que trancamento da matrícula,
abandono, conclusão de curso e transferência de Instituição de Ensino constituem
motivos de imediata rescisão;
e) Efetuar o pagamento da bolsa-auxílio diretamente ao ESTAGIÁRIO;
f) Assegurar ao ESTAGIÁRIO recesso remunerado nos termos da LEI 11.788/08;
g) Reduzir a jornada de estágio nos períodos de avaliação, previamente
informados pelo ESTAGIÁRIO;
h) Encaminhar para a Instituição de Ensino o relatório individual de atividades,
assinado pelo Supervisor com periodicidade mínima de seis meses com vista
obrigatória do ESTAGIÁRIO;

i) Entregar, por ocasião do desligamento, termo de realização do estágio com
indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de
desempenho;
j) Manter em arquivo e à disposição da fiscalização os documentos firmados que
comprovem a relação de estágio;
k) Permitir o início das atividades de estágio apenas após o recebimento deste
instrumento assinado pelas três partes signatárias
5ª Cláusula – Cabe ao ESTAGIÁRIO:
a) Cumprir, com todo empenho e interesse, toda programação estabelecida para
seu estágio;
b) Observar, obedecer e cumprir as normas internas da CONCEDENTE,
preservando o sigilo e a confidencialidade das informações que tiver acesso;
c) Apresentar documentos comprobatórios da regularidade da sua situação
escolar, sempre que solicitado pela CONCEDENTE;
d) Informar de imediato, qualquer alteração na sua situação escolar, tais como:
trancamento de matrícula, abandono, conclusão de curso ou transferência de
INSTITUIÇÃO DE ENSINO;
e) Entregar, obrigatoriamente, à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, à CONCEDENTE
uma via do presente instrumento, devidamente assinado pelas partes;
6ª Cláusula – O presente instrumento e o Plano de Atividades de Estágio serão
alterados ou prorrogados através de Termos Aditivos.
Parágrafo primeiro: O presente Termo de Compromisso de Estágio pode ser
denunciado, a qualquer tempo, mediante comunicação escrita, pela INSTITUIÇÃO
DE ENSINO, pela CONCEDENTE ou pelo ESTAGIÁRIO.
Parágrafo segundo: O não cumprimento de quaisquer cláusulas do presente
Termo de Compromisso de Estágio constitui motivo de imediata rescisão.
7ª Cláusula – O ESTAGIÁRIO durante a vigência do presente Termo de
Compromisso de Estágio estará segurado contra acidentes pessoais conforme
apólice nº_________________ no valor de R$ ________________, da seguradora
______________________________.
E, por estarem de inteiro e comum acordo com o Plano de Atividades de Estágio
abaixo descrito e com as demais condições estabelecidas neste TERMO DE
COMPROMISSO DE ESTÁGIO – TCE, as partes assinam em três vias de igual
teor.
______________________________________
CONCEDENTE (assinatura e carimbo)
__________________________________________
INTERVENIENTE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO (assinatura e carimbo)

______________________________________
ESTUDANTE
__________________________________
REPRESENTANTE LEGAL (estudante menor)
NOME COMPLETO:
RG:

(CÓPIA DO TERMO DE COMPROMISO DE ESTÁGIO)

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO INSTITUIÇÃO DE
ENSINO
Ao ____ dia do mês de _________________ de _______, na cidade de
______________________________, neste ato as partes a seguir nomeadas:
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Razão social: Anchieta Serviços Educacionais Ltda.
CNPJ: 13.498.595/0001-07
Endereço: Avenida Senador Vergueiro, 505 - Jardim do Mar – São Bernardo do
Campo/ SP - CEP 09750-000
Telefone: 2823-1028 Site: www.portalanchieta.com.br
Responsável pela assinatura do TCE: Nadir Suzete Cristelli Cargo: Diretora
Pedagógica

ESTAGIÁRIO
Nome: __________________________________________________
Endereço:
_________________________________,
nº
___,
Bairro
____________ Cidade: ____________________ Estado ____________ CEP
__________
Regularmente matriculado: ______________ semestre do curso de
_______________________ Nível: ________________
CPF: ____________________ RG: ________________________
Data de Nascimento __/__/____ Período de aula ___________
CONDIÇÕES DO ESTÁGIO:
a) Vigência de: __/__/_____ até __/__/____. Observando que o estágio não
poderá exceder a dois anos de duração.
b) Horário das _____ às _____, de_____________ a ____________, totalizando
____ horas semanais. Sendo que a jornada máxima, segundo a lei vigente, é de 6
horas diárias ou 30 horas semanais.
Celebram entre si este TERMO DE
convencionando as cláusulas seguintes:

COMPROMISSO

DE

ESTÁGIO,

1ª Cláusula – Este instrumento tem por objetivo formalizar as condições para a
realização de ESTÁGIO DE ESTUDANTE e particularizar a relação jurídica
especial existente entre o ESTUDANTE e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO
caracterizando a não vinculação empregatícia, nos termos da legislação vigente.
2ª Cláusula – O ESTÁGIO DE ESTUDANTE, obrigatório ou não-obrigatório, está
adequado ao projeto pedagógico do curso, nos termos da LEI nº 11.788/08.
3ª Cláusula – Cabe à INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

a) Aprovar o ESTÁGIO de que trata o presente instrumento, considerando as
condições de sua adequação à proposta pedagógica do curso, à etapa e
modalidade da formação escolar do ESTAGIÁRIO e ao horário e calendário
escolar;
b) Aprovar o Plano de atividades de estágio que consubstancie as condições /
requisitos suficientes à exigência legal de adequação à etapa e modalidade da
formação escolar do ESTAGIÁRIO;
c) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no Estágio, como
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do ESTAGIÁRIO.
4ª Cláusula – Cabe ao ESTAGIÁRIO:
a) Cumprir, com todo empenho e interesse, toda programação estabelecida para
seu estágio;
b) Observar, obedecer e cumprir as normas internas da INSTITUIÇÃO DE
ENSINO, preservando o sigilo e a confidencialidade das informações que tiver
acesso;
c) Entregar, obrigatoriamente, à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, uma via do presente
instrumento, devidamente assinado pelas partes;
5ª Cláusula – O presente instrumento e o Plano de Atividades de Estágio serão
alterados ou prorrogados através de Termos Aditivos.
Parágrafo primeiro: O presente Termo de Compromisso de Estágio pode ser
denunciado, a qualquer tempo, mediante comunicação escrita, pela INSTITUIÇÃO
DE ENSINO, ou pelo ESTAGIÁRIO.
Parágrafo segundo: O não cumprimento de quaisquer cláusulas do presente
Termo de Compromisso de Estágio constitui motivo de imediata rescisão.
E, por estarem de inteiro e comum acordo com o Plano de Atividades de Estágio
abaixo descrito e com as demais condições estabelecidas neste TERMO DE
COMPROMISSO DE ESTÁGIO – TCE, as partes assinam em duas vias de igual
teor.

__________________________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO (assinatura e carimbo)

______________________________________
ESTUDANTE

______________________________________
REPRESENTANTE LEGAL (estudante menor)
NOME COMPLETO:
RG:

QUADRO TOTALIZADOR DAS HORAS DEDICADAS AO ESTÁGIO
Nome do aluno:
Colégio Anchieta
Curso Técnico em
Empresa / Instituição:
TOTAL DE HORAS DEDICADAS AO ESTÁGIO: _____ hs
ANO _________
Dia

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Total Horas___________________

Obs.: inutilizar os campos vazios.

_______________________
Nome do aluno e Assinatura

_____________________________
Nome,e assinatura do Responsável
RG

Visto
Responsável

Relatório de Acompanhamento
Nome do Aluno:
Curso Técnico:
Ano Letivo:
Início do Estágio:
Total de horas à Cumprir:
Dia do Quantidade
Estágio
de Horas

RG.:
Eixo:
Término
Período: M/V/N
Prática Realizada

Total
Horas
Data: ____/____/_____

_______________________
Assinatura do Aluno

_______________________
Assinatura do Professor Responsável

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PERÍODO E DAS
HORAS DE ESTÁGIO (fazer em papel timbrado da
empresa/instituição e carimbar o CNPJ)

Declaramos que, _______________________________,
no período de _____/_____/_____ a _____/_____/_____,
realizou ______hs de estágio supervisionado, relacionado
à área ____________________________.
Informamos também que, realizou as seguintes atividades:

Local e data __________________,______/__________/_____.

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO
(fazer em papel timbrado da empresa e carimbar o CNPJ)

Declaramos
para
os
devidos
fins
que,
___________________ é funcionário (a) desta empresa,
desde a data de _____/_____/_____, exercendo a função
de ____________________na área de ______________.
A partir da data _____/_____/_____ foi promovido (a) para
a função de _____________________________na área de
___________________.

Local e data ___________________, _____/_____/_____

FICHA DE AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS TÉCNICOS E
PROFISSIONAIS
1) Identifique as disciplinas estudadas no curso diretamente relacionado com seu
trabalho na empresa/instituição/Anchieta:
2) Descreva as maiores dificuldades encontradas no desempenho de sua função
como estagiário:
3) Quais as soluções que propõe para resolver essas dificuldades?
.
4) As atividades desenvolvidas durante o período do estágio permitiram aplicar os
conhecimentos adquiridos na escola?
5) Você se sente estimulado para o bom desempenho de suas atividades na
empresa?
6) Como é seu relacionamento:
a) Com colegas:
b) Com superiores:
7) Qual sua sugestão para a escola?
8) Oportunidade de melhoria.

_______________________
Nome do estagiário

_______________________
Assinatura do estagiário

FICHA DE AVALIAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Deve ser preenchida pelo Profissional Responsável considerando o desempenho
do estagiário ou colaborador durante seu contato com os meios de trabalho.
Empresa:
Nome do Estagiário:
Curso:
Período de Estágio Supervisionado:
Setor da empresa/instituição onde realizou o estágio:

CONCEITOS

ASPECTOS PROFISSIONAIS
INSUFICIENTE
1

REGULAR
2

BOM
3

MUITO
BOM
4

ÓTIMO
5

1. QUALIDADE DO TRABALHO
Considerar o nível de trabalho executado, tendo
em vista o que seria esperado.

2. CONHECIMENTO
Considerar o conhecimento técnico,
demonstrado no desenvolvimento das
atividades.

3. INICIATIVA
Considerar o desenvolvimento das atividades
sem a dependência de outras pessoas.

4. LIDERANÇA
Considerar a capacidade de levar o grupo a
estabelecer um objetivo comum.

5. ORGANIZAÇÃO
Considerar a organização, quanto às tarefas
realizadas e os equipamentos utilizados pelo
estagiário.

ASPECTOS HUMANOS

1. DISCIPLINA
Considerar a disposição no cumprimento das
normas e regulamentos da empresa.

2. INTERESSE
Considerar a disposição que o estagiário
demonstra na realização das tarefas.

3. COOPERAÇÃO
Considerar a disposição na cooperação com os
colegas e com a empresa

4. RESPONSABILIDADE
Considerar o cuidado com os equipamentos e
bens da empresa, pontualidade e assiduidade.

____________________
Estagiário(a) Assinatura

_____________________________
Nome do Responsável
<<Carimbo da empresa/instituição de ensino>>

FICHA DE AVALIAÇÃO DO PROFESSOR COORDENADOR
ALUNO:
Escola: Colégio Anchieta
Curso Técnico em :

CONCEITOS

ASPECTOS
INSUFICIENTE

REGULAR

BOM

1

2

3

MUITO
BOM
4

Condição ética
Comportamento durante as orientações para
a elaboração do relatório
Cumprimento dos prazos
Apresentação e organização do relatório

Comentários adicionais:

_______________________________
Estagiário(a) Assinatura

Data_____/ ______/____

________________________
<<Nome do Profº Coordenador>>

ÓTIMO
5

