
 

 

ORIENTAÇÕES PARA ADESÃO AO PROGRAMA DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DE 

LICENCIATURA  

(não-remunerado) 
 

A Escola Sesc de Ensino Médio, além da sua missão de realizar uma educação integral e 
humanista das juventudes brasileiras, também vem contribuir para o processo de capacitação e 
formação de professores de diferentes segmentos. 
 
A partir do convênio firmado com esta universidade, a Escola Sesc de Ensino Médio abre 
seu campus para a democratização das práticas de ensino em diálogo com os cursos de 
licenciatura, potencializando as ações de formação e contribuindo sobremaneira com a formação 
de profissionais qualificados. 
 
Considerando o ano atípico por conta da pandemia COVID-19, excepcionalmente, no período 
2020/2, o Estágio de Licenciatura da Escola Sesc será realizado na modalidade remota, 
perfazendo o total mínimo de 10 horas. 
 
O Estágio Supervisionado constitui-se de atividades elaboradas com o objetivo de promover 

oportunidade de aprendizagem profissional, social e cultural, proporcionada ao estudante pela 

participação em situações reais de vida e de trabalho e tem, assim, por finalidade, inserir o 

estagiário na realidade viva do mercado de trabalho. Ademais, as atividades propostas no Plano 

de Estágio estarão em consonância às diretrizes da disciplina de prática docente da universidade, 

bem como ao projeto estabelecido pela Escola Sesc. 

Sendo assim, apresentamos os procedimentos para participar do processo de seleção, em 

conformidade aos dispositivos da Lei nº 11.788/2008 e aos notórios benefícios que os estágios 

trazem para a formação do estudante. 

 

• 1ª ETAPA 

- preencher a ficha cadastral através do link https://pt.surveymonkey.com/r/esem-estagio-

licenciaturas, anexando currículo histórico escolar ou declaração. 

- os candidatos selecionados para a segunda etapa somente serão convocados desde que tenham 

concluído a primeira etapa, conforme orientações no link. 

 

• 2ª ETAPA 

- entrevista virtual com o Coordenador Pedagógico e/ou um Professor da disciplina. 

https://pt.surveymonkey.com/r/esem-estagio-licenciaturas
https://pt.surveymonkey.com/r/esem-estagio-licenciaturas


- após aprovação, o candidato receberá resposta por e-mail com a confirmação do dia, 

orientações para acesso à Plataforma Digital e informações para primeira atividade do Plano de 

Estágio – Ambientação. 

- o candidato deverá enviar os documentos comprobatórios do estágio através do link, 

devidamente assinados pelo próprio e o representante da universidade. Os documentos são: 

termo de compromisso, termo aditivo da universidade (caso haja), cópia do RG e CPF, foto 3x4 

• O candidato deverá estar cursando a partir do 4º período do curso de licenciatura. 

 

• Serão realizadas quatro entradas no período letivo 2020/2. São: 

 

Grupo 1  

28, 29 e 30 de setembro - período de entrevista; 

1 e 2 de outubro - entrada na plataforma.  

 

Grupo 2  

5, 6 e 7 de outubro - período de entrevista;  

8 e 9 de outubro - entrada na plataforma. 

 

Grupo 3  

26, 27 e 28 de outubro - período de entrevista;  

29 e 30 de outubro - entrada na plataforma.  

 

Grupo 4  

3 e 4 de novembro - período de entrevista;  

5 e 6 de novembro - entrada na plataforma. 

 

• Das Atividades do Estágio Supervisionado. 

 

1. Reunião introdutória – Ambientação.  
2. Participação em planejamento de time. 
3. Assistir a uma aula.  
4. Planejamento de aula incluindo procedimentos de aula, material didático e avaliação.  
5. Condução de uma aula.  
6. Reunião de encerramento. 

 
Ao final, a Escola Sesc de Ensino Médio emitirá Relatório Final de Estágio e certificado de 
conclusão para que sejam apresentados ao professor responsável do estagiário na universidade. 
 
Para quaisquer esclarecimentos, informamos o e-mail institucional – 
licenciaturas@escolasesc.com.br 
 
Desejamos a todos sucessos na sua trajetória! 
 
Atenciosamente. 

Escola Sesc de Ensino Médio  

mailto:licenciaturas@escolasesc.com.br

