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Normas de Estágio Curricular Não Obrigatório Remunerado 

Escola de Educação Básica Feevale – Escola de Aplicação 

- Ensino Médio - 

 
Descrição do Curso:  

A Escola de Educação Básica Feevale - Escola de Aplicação constitui-se em um espaço de 

pesquisa-ação e produção de conhecimento acadêmico-científico na área da educação, através de 

uma relação dialética com a Universidade Feevale, especialmente com os cursos de formação de 

professores. 

A Escola de Aplicação oferece a Educação Básica, contemplando a Educação Infantil, o 

Ensino Fundamental, o Ensino Médio e a Educação Profissional e tem por fins educativos 

questionar e romper com a estrutura político-econômica e social vigente, acreditando no eixo 

básico que sustenta o trabalho pedagógico, comprometido com a construção do conhecimento 

pelo próprio sujeito, através de sua atividade e da mediação, tendo em vista a cooperação. 

Objetivos: 

 Possibilitar o desenvolvimento de aprendizagens significativas, através da 

articulação entre teoria e prática, buscando a compreensão crítica dos fundamentos científico-

tecnológicos com responsabilidade social, conquistando autonomia intelectual e moral, na busca 

de um projeto profissional e de vida; 

 oportunizar o acesso e permanência dos alunos trabalhadores a um ensino 

adequado as suas necessidades como cidadão, respeitando as suas vivências e conhecimentos e 

redimensionando o tempo e o espaço de aprendizagem; 

 proporcionar a discussão de temas sociais, fatos e situações marcadas no tempo e 

no espaço e que contribuíram para a construção da sociedade em que vivemos; 

 destinar tempo e espaço para a organização e concretização de atividades, 

situações de aprendizagem além da sala de aula, na busca do coletivo de uma comunidade 

escolar, favorecendo a formação de sujeitos críticos e conscientes de seus direitos e deveres 

capazes de se tornarem agentes transformadores da realidade; 
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 reordenar o espaço escolar, respeitando os processos, os tempos de aprendizagem 

e as diversidades socioculturais; 

 favorecer a construção do conhecimento de forma interdisciplinar, utilizando 

diferentes metodologias, validando toda e qualquer experiência e conhecimentos trazidos pelos 

alunos, superando, assim, a fragmentação do currículo. 

 
Objetivos do Estágio: 

Oportunizar condições de aplicar, reordenar, analisar e interagir com o mundo do 

trabalho em consonância com o seu processo ensino-aprendizagem, assumindo responsabilidades 

sociais, éticas e econômicas. 

Critérios: 

De acordo com a proposta de estágio apresentada. 

ATIVIDADES POSSÍVEIS DE SEREM DESENVOLVIDAS (DE ACORDO COM OS CICLOS)  

1º ciclo 
 Atendimento ao público 
 Organização de documentos 

2º ciclo 

 Atendimento ao público 
 Organização de documentos  
 Coleta de dados em diferentes fontes de pesquisa: 

livros, internet, documentos. 

 
Profissionais que podem supervisionar o estágio nas empresas: 

Pessoas que tenham o Ensino Médio concluído. 

Normas relacionadas a estágio do conselho profissional, sindicato etc... 

Não existe. 

Áreas de Atuação: 

Empresas privadas, órgãos públicos. 

Novo Hamburgo, 06 de março de 2017. 
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