
Coordenação do Protagonismo Estudantil

ORIENTAÇÕES PARA O PLANO DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO

O Plano de Atividades do Estágio não obrigatório é parte integrante do TCE – Termo de 
Compromisso de Estágio – Lei 11.788 de 25/09/2008 
Parágrafo único. O plano de atividades do estagiário, a que se refere o inciso II do caput 
do art. 3o desta Lei, será incorporado ao termo de compromisso por meio de aditivos à 
medida que for avaliado, progressivamente, o desempenho do estudante.

OBJETIVOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO
1. Planejar e organizar as atividades a serem desenvolvidas na unidade concedente;
2. Orientar  o  acompanhamento,  a  supervisão  e  a  avaliação  do  estagiário  pela 
concedente e unidade de ensino;
3. Organizar as atividades com diferentes níveis de complexidade;
4. Contribuir para orientação do estudante em  suas atividades;
5. Promover aprendizagem de competências próprias da atividade;
6. Contextualizar  as  atividades  com  o  currículo  escolar,  objetivando  o 
desenvolvimento de habilidades e competências para o trabalho e a vida cidadã;
7. Oportunizar  aprendizagem  de  boas  práticas  desenvolvidas  no  ambiente  de 
trabalho;
8. Proporcionar a vivência de situações reais de trabalho adequadas a legislação do 
estágio e demais dispositivos legais.

ATIVIDADES QUE NÃO PODEM SER EXECUTADAS PELO ESTAGIÁRIO
1. insalubres, perigosos ou noturnas (22h às 05 horas do dia seguinte conforme CLT)
2. prejudiciais a sua formação ou ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral ou 
social; 
3. em locais ou horários que não permitam ou prejudiquem a frequência à escola; 
4. prejudiciais a sua saúde, segurança ou moralidade, conforme especificado na Lista das 
Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n.º 6.481, de 12 de junho de 
2008 (de acordo com arts. 3.º, “d”, e 4.º, da Convenção 182 da OIT).

São exemplos de atividades proibidas aos estagiários, dentre outras:

a) Manuseio de bebidas alcoólicas, materiais tóxicos que possam favorecer algum 
risco de vida ao estagiário; 

b) Transporte de mercadorias, com excesso de peso;
c) Carregamento e/ou descarregamento de caminhões em qualquer situação;
d) Serviços gerais tais como varrer, recolher lixo, lavagem de pisos, banheiros ou 
similares;
e) Transporte de valores a serviço da empresa concedente;
f) Serviço de operador de caixa com responsabilidade de fechamento financeiro;
g) Substituir e/ou auxiliar o ofício de Professor de uma outra unidade escolar em sala 
de aula (em qualquer âmbito educacional);
h) Atividades  exercidas  nas  ruas  ou  outros  logradouros  públicos,  tais  como 

panfletagem,  entrega de mercadorias, serviço de recados para empresa, trabalhos 
de despachante, ou qualquer outra atividade que favoreça a saída do aluno do local 
onde está praticando o estágio.



Coordenação do Protagonismo Estudantil

PLANO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DO ENSINO MÉDIO
Nome aluno(a):
Supervisor do Estágio:
Unidade de Ensino: CNPJ:
Endereço: Nº
Bairro: Cidade UF
Município Fone escola: CEP.:

ÁREA DE ATUAÇÃO DA UNIDADE CONCEDENTE:_____________________________________________

Nome/ Razão Social:
Nome de fantasia:
Endereço: CNPJ:
Bairro: Cidade/UF:
Supervisor do Estágio: CEP.:
Setor do estagiário: Fone:

ATIVIDADES PERÍODO
Nível 1 - 
Atividades 
simples: 

Nível 2 - 
Atividades 
complexas:
Nível 3 - 
Atividades 
sistemáticas: 

ESTAGIÁRIO (A) ASSINATURA DO SUPERVISOR(A):
 (empresa concedente)

 

ASSINATURA DO SUPERVISOR(A):
 (unidade de ensino)

DIRETOR(A):
( Instituição de Ensino)

Fortaleza, _____ de _____________ de 20_____


