
 
 

ESTÁGIO ACADÊMICO DE GRADUAÇÃO 

LICENCIATURA 

 

 

DISCIPLINAS (carga horária de estágio 10hs) 

EFP0116 Educação Física na Educação Infantil I (5º período)  
EFP0117 Educação Física no Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano I (5º período) 
EFP0118 Educação Física Escolar Adaptada I (5º período)  
EFP0123 Educação Física no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano I (7º período) 
EFP0124 Educação Física no Ensino Médio I (7º período)  
 

ÁREAS DE ATUAÇÃO 

Acesse o Sistema Júpiter e digite o código da disciplina para ver o programa completo e docente 
responsável https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/ 
 
> Orientador(a): docente que orienta as atividades de estágio do(a) aluno(a) estagiário(a) na 
EEFE-USP (instituição interveniente). A lista de docentes orientadores está disponível em 
http://www.eefe.usp.br/estagio. O(A) aluno(a) estagiário(a) deverá reunir-se com o(a) 
orientador(a) de acordo com calendário agendado na primeira reunião, por ocasião da elaboração 
do plano de estágio. O calendário de reuniões deverá constar no plano de estágio.  

> Supervisor(a): docente que supervisiona e orienta o(a) aluno(a) estagiário(a) nas escolas de 
educação básica (educação infantil, ensino fundamental I e II, ensino médio e Educação de Jovens 
e Adultos – EJA. 
 

PRAZOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS – 1 SEMESTRE LETIVO DE 2023 

 

DOCUMENTO PARA OFICIALIZAÇÃO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO (TERMO E PLANO): 
 

> A partir de 13 de março  
 
Entregar na sala de estágio: 3 vias originais do DOE já assinadas pela Concedente, Supervisor, 
Estagiário e Orientador, de acordo com informações disponíveis no GUIA DO ESTAGIÁRIO 
http://www.eefe.usp.br/estagio, com uma semana antes da data de início do estágio. A Secretaria 
de Estágio colherá a assinatura do responsável pela Interveniente EEFE. 
 
RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO:  
 

> Até 10 de junho 
 
Entregar na sala de estágio: 1 via original devidamente assinada pelo Supervisor, Estagiário e 
Orientador. 
 

OBSERVAÇÕES:  

> O(A) aluno(a) estagiário(a) deve acompanhar a nota de avaliação da disciplina de estágio via 
Sistema Júpiter. 

> ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO: informações GUIA DO ESTAGIÁRIO http://www.eefe.usp.br/estagio 
> Calendário USP e Horários de Aulas http://www.eefe.usp.br/calendario-e-horarios 
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