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Programa de Apoio ao Estágio de Estudantes dos Cursos de Formação de 

Professores da Educação Básica – Pró-Formação Docente 

O Programa de Apoio ao Estágio de Estudantes dos Cursos de Formação de 

Professores da Educação Básica – Pró-Formação Docente, regulamentado pelo Decreto 

2564-R de 11 de agosto de 2010, é uma ação do Governo do Estado do Espírito Santo, que 

disponibiliza vagas de estágio obrigatório e não remunerado, aos alunos dos cursos de 

licenciaturas que compõem o currículo da educação básica, de Instituições de Ensino 

Superior conveniadas à Secretaria de Estado da Educação – SEDU. 

Este Programa é coordenado pela equipe Cefope/Gepro e, nas Superintendências 

Regionais de Educação (SREs), conta com profissionais os quais realizam a coordenação 

pedagógica. Na escola, é gerenciado pelo diretor, por um pedagogo tutor e um professor 

orientador de estágio. 

O Pró Formação Docente foi instituído levando-se em consideração a relevância de 

os estudantes das diversas licenciaturas para que, ainda durante a formação, vivenciem o 

cotidiano escolar integrando teoria e prática. 

As vagas disponibilizadas aos estagiários deste programa são definidas pelo gestor 

da escola campo de estágio, por área de conhecimento, e segundo sua capacidade física, 

número de turmas de educação básica e demais condições pedagógicas disponíveis. O 

percentual de vagas disponibilizadas às pessoas portadoras de deficiência segue o 

disposto na Lei Nº 11.788/2008, Art. 17, § 5º. 

A duração do estágio das diversas licenciaturas varia de acordo com a Carga Horária 

estipulada em cada IES. As atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário serão 

definidas no Plano de Ação do Estagiário e serão sempre acompanhadas com a formação 

na licenciatura em que o estudante está envolvido. Este Plano de Trabalho é elaborado 

pelo Professor Orientador da IES, em conjunto com a Escola Campo e o estagiário. O Plano 

de Trabalho, juntamente com o assessoramento e monitoramento da GEPRO/SEDU. 

 

 

 

1 Para maiores informações sobre o Contrato Didático e o Projeto de Intervenção, consultar o Documento 
Orientador do Programa Bolsa Estágio Formação Docente. 


