
Anexo IV
Formulário: Relatório Final – Execução Projeto de Intervenção

Programa Bolsa-Estágio - Relação Final (Projeto de Intervenção)

Cefope

O “Relatório Final - Execução do Projeto de Intervenção” é documento obrigatório para fins de comprovação da efetiva execução do Projeto de Intervenção na 
escola campo de estágio.

Estagiário, após os registros neste formulário (por você e pelo Tutor de Estágio) relativos aos componentes elencados abaixo, inclua os anexos e  salve o arquivo 
em pdf. Após,  envie-o à equipe coordenadora do Programa Bolsa Estágio Formação Docente,  via sistema digital  “Super Estágios”. 
Intitule o arquivo no  formato: “Bolsa-Estágio – Relatório Final  - Nome do Estagiário”.

Este documento deverá ser validado pelo Tutor do Estágio e pelo Coordenador de Estágio da Instituição de Ensino Superior, por meio das assinaturas desses 
profissinais

Superintendência:____________________________________________________

Nome da escola campo de estágio: _____________________________________

Nome do Estagiário:__________________________________________________

Componente Curricular:_______________________________________________



Secretaria de Estado da Educação
Governo do Estado do Espírito Santo

CEFOPE - GEPRO
Cefope

Título do Projeto -
Transcrever para este espaço o mesmo  título  registrado no formulário “Projeto de Intervenção Pedagógica”.

Projeto interdisciplinar: Sim (  )     Não (   )
Se sim, registre as áreas de conhecimento incluídas e nomes dos estagiários, da mesma escola campo de estégio, os quais participaram da elaboração e da execução 
do projeto.
Período de execução do projeto:

________/___________/___________

________/___________/___________

Situação-problema
Transcrever para este espaço a situação-problema registrada no formulário “Projeto de Intervenção Pedagógica”.

Objetivo Geral do projeto 
Transcrever para este espaço o objetivo geral  registrado no formulário “Projeto de Intervenção Pedagógica”.

Execução e Resultado 
Registrar análise da execução do Projeto de Intervenção e o resultado alcançado (parcial ou integral), o qual pôde ser constatado, considerando-se para isso:  o tempo 
disponível para a  sua execução do projeto, a situação sobre a qual pretendia-se uma intervenção, o objetivo geral, os objetivos específicos.
 
Observação: Referente à análise da execução e ao resultado alcançado, inclua anexos os quais complementem os registros neste campo: arquivos fotográficos; 
material(ais) produzido: portifólio, relatos de experiência, entrevistas; instrumentos de coleta de dados e/ou avaliação; gráficos produzidos a partir de coleta de dados; 
links de acesso a vídeos.
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Registro pelo Tutor de Estágio: 

Avaliação do Projeto de Intervenção: Registrar uma avaliação acerca do desenvolvimento do Projeto, na escola campo,  e também uma avaliação da atuação do 
estagiário na execução do projeto.

Assinaturas:

____________________________________________________________________
Tutor de Estágio da Escola Campo

____________________________________________________________________
Professor da Escola Campo (que recebeu o estagiário em sala)

_____________________________________________________________________ 
 Estagiário


