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RESUMO 

O trabalho tem o objetivo relatar sobre minha experiência como estagiária na 

em Orientação de Estágio Supervisionado em Serviço Social e Estágio 

Supervisionado, disciplina curricular obrigatório do curso de graduação em Serviço 

Social além de apresentar as atividades desenvolvidas, no CREAS (Centro De 

Referência Especializado De Assistência Social) do Bairro Centro, Pedro Canário ES. 

O CREAS - Pedro Canário, foi criado desde 2009, de acordo com a RESOLUÇÃO 

Nº109, DE NOVEMBRO DE 2009, os serviços foram divididos em dois níveis: o de 

Proteção Social Básica e Especial, somente em 2014 passou a ser executado o 

Serviço das Medidas Socioeducativas em Meio aberto, atualmente está sendo 

executado o PAEFI e o Serviço Socioeducativas em Meio aberto. O estágio 

supervisionado em Serviço Social está inserido no Projeto Político Pedagógico e 

configura-se como uma atividade curricular obrigatória, uma vez que é instituído pelas 

Diretrizes Curriculares (ABEPSS, 1996) do curso de Serviço Social, bem como na 

resolução n°. 533 de 2008 do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) que trata, 

especificamente, da supervisão direta. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 4º da 

referida resolução, a supervisão é compreendida como a “conjugação entre a 

atividade de aprendizado desenvolvida pelo aluno/a no campo de estágio, sob o 

acompanhamento direto do supervisor de campo e a orientação e avaliação a serem 

efetivadas pelo/a supervisor vinculado a instituição de ensino”. Com a realização do 

estágio II tive oportunidade de presenciar e de confrontarme com as questões sociais, 

com os dilemas e problemática da profissão em que ao mesmo tempo proporcionou-

me a desenvolver a capacidade de reflexões teórico – práticas na concretização de 

soluções frente as diferente e inevitáveis demandas sociais, vulnerabilidade e 

violações de direitos que surgem no município de Pedro canário, discorrendo ainda 

sobre a importância da ética e sigilo profissional. Com a prática da disciplina pude 
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identificar que, o estágio nos permite visualizar a realidade diária que os problemas 

são encontrados, assim como é na relação com a realidade se encontram soluções. 

O estágio é o momento de apreensão deste movimento; da reflexão do fazer; da 

sistematização das atividades vivenciadas; de pensamento da prática social; é uma 

forma de apropriação de elementos de crítica, sendo assim o estágio em todas as 

suas etapas foram eficazes para decisão da acadêmica com a realidade em sua futura 

carreira profissional. 
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