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RESUMO

O Estágio Supervisionado é o momento em que o docente em formação perpassa as fronteiras da
Universidade e age diretamente com o público alvo de sua futura atuação. A experiência retratada ressalta-se
na compreensão de que a formação de educadores é um processo permanente, principalmente quando o
assunto é inclusão. Esse artigo visa apresentar o relato de experiência das fases do estágio na escola
hospedeira em Aracaju. Pesquisas teóricas, observação, co-participação e aplicação de oficina pedagógica
foram fundamentais para este relato de experiência. Diante da vivência escolar torna-se relevante discutir
como trabalhar a disciplina de Geografia numa sala de aula com inclusão, levando em consideração que este é
um desafio para os docentes em formação ou em atuação que buscam um aprendizado significativo e
homogêneo.
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ABSTRACT

The Supervised Internship is the time that teachers in training permeates the boundaries of the University
and works directly with the target audience of your future performance. The depicted experiment emphasizes
on the understanding that the teacher training is an ongoing process, especially when it comes to inclusion.
This article presents an account of the stages of the internship experience in the host school in Aracaju.
Theoretical research, observation, participation and co-application of educational workshop were key to this
experience report. Before the school experience becomes relevant to discuss how to work the discipline of
Geography in a classroom with inclusion, taking into consideration that this is a challenge for teachers in
training or action seeking a significant and homogeneous learning.
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INTRODUÇÃO

Esse artigo foi elaborado a partir da prática pedagógica realizada no Estágio Supervisionado em Ensino de
Geografia I, no Curso de Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe. Nesse Estágio são realizadas várias
fases na escola hospedeira, tais como: diagnóstico escolar, observação, co-participação, elaboração e
aplicação de oficina pedagógica para os aluçnos de Ensino Fundamental menor, particularmente no 4º ou 5º
ano.

Vale ressaltar que nesta instituição de ensino superior são realizados quatro Estágios, o primeiro para o 4º ou
5º Ano, o segundo para o 6º ou 7º Ano, o terceiro para o 8º ou 9º Ano do Ensino Fundamental e o quarto
para o Ensino Médio.

A parte prática desse estágio foi realizada na Escola Estadual São Cristovão, localizada na rua Luiz Cordeiro
de Moraes, conjunto Novo Horizonte, também conhecido como “Conjunto dos Motoristas” no bairro Luzia, no
município de Aracaju/SE, em 2013.

Essa escola que caracteriza-se por atender o Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, também prioriza a
Inclusão de alunos portadores de necessidades especiais, como exemplo, discentes portadores de Paralisia
Cerebral.

Nesse contexto, o Estágio Supervisionado em Ensino de Geografia I, ocorreu na turma do 5º ano do período
matutino que continha 25 alunos, entre estes, três apresentavam algum tipo de deficiência. A prática ocorreu
sob a regência e acompanhamento de duas professoras, a primeira[iii] era Pedagoga, trabalhava na
instituição há 10 anos, mas possuía 30 anos de atuação em sala de aula. A segunda, ambém Pedagoga,
trabalhava há 23 anos na referida instituição, mas que há um ano não exercia o cargo de professora regente,
mas sim, de coordenadora em outra instituição e que em virtude da necessidade da primeira professora se
ausentar, precisou retornar para assumir a turma.

Além das práticas pedagógicas vivenciadas pelo estagiário outras indagações motivaram a escrita desse
artigos, a saber: Como atuar em uma escola com inclusão?
Como trabalhar o ensino de Geografia com alunos especiais numa sala de aula regular?
Essas inquietações, impulsionaram a observação da relação existente entre professor-aluno e a interação
entre os próprios discentes bem como, a estrutura oferecida a esses alunos na referida instituição, afinal,
estudar e entender como o homem se relaciona com o meio em que está inserido é objeto de estudo da
Geografia.

Neste sentido, o artigo tem como objetivo relatar a experiência vivenciada no Estágio Supervisionado em
Ensino de Geografia I numa sala de aula com portadores de necessidades especiais. Esse trabalho é resultado
de levantamento bibliobráfico e da realização da vivência escolar que se configurou através das fases de
observação, co-participação, planejamento e aplicação de oficina pedagógica.

O ENSINO DA GEOGRAFIA E A INCLUSÃO SOCIAL

É direito de todas as crianças o acesso e permanência à educação, tais direitos encontram-se consagrados na
Declaração dos Direitos Humanos, inclusive àquelas que apresentam algum tipo de deficiência. No Brasil,
esses apontamentos estão previstos na Constituição Federal de 1988, em seu art. 205, onde diz que “A
educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em todo o
seu discurso.

O curso de licenciatura em Geografia visa formar profissionais para atuarem na educação básica (Ensino
Fundamental – 6 ao 9º Ano – e Ensino Médio). Entretanto, quando os recém-professores assumem a sala de
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aula como docentes recebem alunos oriundos das séries iniciais e alguns com muitas dificuldades, o que torna
importante o contato desses estagiários com o Ensino Fundamental menor através do Estágio Supervisionado
em Ensino de Geografia I.

O Estágio Supervisionado em Ensino de Geografia I, realizado na Universidade Federal de Sergipe é uma
disciplina obrigatória para a formação do docente em Geografia e funciona como ferramenta para que o aluno
em formação tenha experiências práticas para o futuro exercício do magistério. Esse estágio propõe a
vivência nas séries iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano).

Essa prática reforça a relevância dessa fase na vida dos educandos, pois como bem ressalta Pimenta (1997,
p. 45) “a educação é um processo de humanização, que ocorre na sociedade humana com a finalidade
explicita de tornar os indivíduos participantes do processo civilizatório e responsáveis por levá-lo adiante”.
Diante do exposto, pode-se justificar que a formação de um cidadão crítico e consciente se dá em sua
formação, durante sua vida escolar, que se inicia justamente nesse ciclo.

Os currículos nessa fase da educação devem abranger o estudo da Língua Portuguesa e da Matemática,
conhecimento do mundo físico e natural e a realidade social e política, especialmente do Brasil[iv]. (BRASIL,
1996). Adentra a essa realidade o ensino de Geografia, pois essa disciplina oferece instrumentos essenciais
para compreensão e intervenção nas realidades naturais e sociais. Conforme os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN’s), o ensino de Geografia propõe um trabalho pedagógico que visa à ampliação das
capacidades dos alunos do Ensino Fundamental de observar, conhecer, explicar, comparar e representar as
características do lugar em que vivem e de diferentes paisagens e espaços geográficos (BRASIL, 1998).

A disciplina de Geografia é um instrumento para compreesnão da realidade e o seu estudo perpassa pelo
entendimento de conceitos e métodos básicos para a compreensão de mundo. No Ensino Fundamental é
necessário que haja uma preocupação voltada para a observação e representação do espaço, havendo,
portanto uma aproximação entre a teoria e a prática e uma das alternativas indicadas para que haja essa
aproximação é a utilização da linguagem gráfica (BRASIL, 1998).

É indispensável nessa fase, o trabalho com temas que descrevam a realidade dos alunos. Nesse sentido, é
fundamental que haja discussão sobre os significados das sociedades de consumo no cenário atual, a
globalização e os hábitos diários, desigualdade sócio espacial, o contexto da vida em sociedade, além da
realidade informacional. Esses temas devem ser engajados e aprofundados utilizando-se de diferentes
escalas, desde a local até a global, a depender do entendimento dos alunos (BRASIL, 1998). É importante, a
partir dessas discussões, que a criança desenvolva a curiosidade para o conhecimento da realidade adquirindo
portanto, habilidades para a leitura de mundo, do espaço no qual está inserida. Nessa diretação Callai ressalta
que

“O aprendizado da criança é também complexo e amplo. Interessa-nos
pensar como ela aprende e que significados dá ao espaço, como
desenvolve essa noção, a partir da sua vivência e do desenvolvimento
do seu pensamento. Importa aqui o compreender o significado de saber
ler o espaço” (CALLAI, 2005, p. 234)

É importante nessa fase da vida escolar utilizar a vivência do aluno como objeto de estudo em sala de aula,
pois, esta é a perspectiva para se entender o espaço. É preciso observar e analisar o que está a sua volta
para que a leitura de mundo seja iniciada de maneira eficaz e os conceitos concretos e de outras realidades
sejam significativamente compreendidas e formuladas. Ainda nessa perspectiva, a Geografia busca formar
cidadãos críticos e reflexivos através da vivência em sociedade pois, é necessário que o aluno ao chegar na
fase adulta se reconheça como cidadão e seja atuante em seu espaço.

Considerando que toda criança ao ir a escola já carrega consigo conhecimentos empíricos oriundos do espaço
que as rodeiam e pertinentes ao grupo social a qual se faz parte, noções de valores também já encontra-se
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embuídas em seu interior. Cabe a escola, sobretudo, à disciplina de Geografia, fornecer meios para que essa
criança compreenda tais noções, perceba as diferenças existentes entre os grupos sociais, organize suas
ideias e desenvolva-as da melhor maneira possível. Na acepção de Callai

“Reconhecer-se, enfim, a sua identidade e o seu pertencimento é
fundamental para qualquer um entender-se como sujeito que pode ter,
em suas mãos, a definição dos caminhos da sua vida, percebendo os
limites que lhe são postos pelo mundo e as possibilidades de produzir as
condições para a vida” (CALLAI, 2005, p. 242).

É importante ressaltar que, é no ensino básico, especialmente nas séries iniciais que valores como respeito,
solidariedade e igualdade devem ser trabalhados e valorizados para que a construção de uma sociedade justa
e democrática se efetive. É nececssário que a construção seja contínua e diária e uma proposta adotada por
muitos estabelecimentos de ensino é a inclusão de alunos especiais em escolas e salas de aulas regulares.

No tocante a educação inclusiva, a CF/88 tras em seu artigo 208, Inciso III, assim como no Estatuto da
Criança e do Adolescente, Lei nº 8069, de 1990 que “o Estado deve garantir o atendimento educacional
especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. Além de garantir o
atendimento a este determinado público, deve comprometer-se com a igualdade de condições ao acesso e
permanência na escola (BRASIL, 1990).

O direito à educação é também o direito de aprender, aprender a conhecer a si próprio bem como a lidar com
as diferenças. A escola deve ser um espaço democrático que promova e assegure a individualidade de cada
sujeito dentro da sociedade. Segundo o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, a instituição escolar é um
espaço democrático constituído por diversas dimensões entrelaçadas para promover o desenvolvimento
pedagógico, cultural, social e político dos educandos. Sendo assim, o ensino na educação básica (ofertado por
essa instituição, na modalidade fundamental do 1º ao 5º ano e educação inclusiva) tem por finalidade
desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum e indispensável para o exercício da cidadania,
além de fornece-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, como estabelece a LDB
(BRASIL, 1996).

A prática pedagógica constatada e adotada pela Escola Estadual São Cristovão, onde ocorreu o estágio,
baseia-se na teoria sócio-interacionista, tendo como fomentor principal o pesquisador Lev Vygotsky. Segundo
essa teoria o conhecimento é adquirido de forma diferente para cada um e que a aprendizagem é uma
experiência social, mediada pela presença do professor. Para ele o mais importante é a interação que cada
pessoa estabelece com determinado ambiente, a chamada experiência pessoalmente significativa. (REVISTA
NOVA ESCOLA, 2008).

Nesse viés, o PPP da referida escola, trabalha com essa ideia da sociointeração quando relata o
acompanhamento da vida escolar do educando e afirma que a escola é o veículo responsável pela interação
do indivíduo na sociedade, justificando assim o seu ensino inclusivo.

“A inclusão na educação é um meio para garantir uma maior eqüidade e o desenvolvimento de sociedades
mais inclusivas” (MEC, 2005). Uma maior equidade significa dizer que a educação deve procurar sempre a
igualdade entre os educandos, buscando a construção de uma sociedade cada vez mais justa, mais
democrática através da heterogeneidade. A escola inclusiva favorece o desenvolvimento de atividades de
solidariedade, cooperação, respeito, a valorização da diferença e enriquece a formação individual e social.

A INSTITUIÇÃO ESCOLAR: CONHECENDO O AMBIENTE ESCOLAR

A Escola Estadual São Cristovão está localizada na rua Luiz Cordeiro de Moraes, Conjunto Novo Horizonte. no
bairro Luzia em Aracaju-SE, tendo à sua direita a Avenida Hermes Fontes e à esquerda a Avenida Augusto
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Franco. É uma entidade mantida pela Secretária de Estado da Educação-SEED, sob égide da Diretoria de
Educação de Aracaju (DEA).

De acordo com pesquisas documentais (PPP, Histórico Escolar e outros pessoais do estabelecimento), a
referida escola foi inaugurada em 18 de julho de 1973, recebendo a denominação “Escola de 1º grau São
Cristovão” a pedido do então Presidente do Sindicato dos Motoristas, Senhor Parada Garrido, que solicitou a
construção de uma escola que atendesse as necessidades da comunidade local. Nessa época o estado de
Sergipe tinha como Governador o Dr. Paulo Barreto de Menezes que atendeu ao pedido de Parada Garrido.

Em 2013, quando foram realizadas as prática do estágio, a escola funcionava em dois turnos (manhã e tarde)
oferecendo as modalidades de Ensino Fundamental Menor com inclusão e Educação Especial, com
atendimento especializado para alunos portadores de Paralisia Cerebral, no turno matutino, além de uma sala
de recursos para alunos com Deficiências Múltiplas leves e Dificuldades de Aprendizagem, no turno
vespertino, atendendo assim, uma clientela de aproximadamente 135 alunos, somando-se os dois turnos. A
escola funciona das 7h30min à 11h30min e no turno vespertino, das 13h00min às 17h00min, sendo o horário
destinado à alimentação e recreação, 9h30min e 15h00min, nos turnos matutino e vespertino,
respectivamente.

Foram realizadas adaptações no prédio da escola, em prol de um melhor atendimento, principalmente para os
alunos portadores de necessidades especiais, com rampas, barra nas paredes, portas largas, espelhos. Para
melhor esclarecer esses aspectos, segue a espacialização detalhada da escola:

- Uma sala de diretoria e coordenação agregada a uma secretaria;

- Um almoxarifado com um banheiro para uso exclusivo dos funcionários;

- Uma cozinha com área para alimentação, situada no próprio pátio da escola agregada a um depósito de
merenda;

- Pátio não muito amplo para recreação;

- Um laboratório de Informática com vinte e seis computadores com internet, que podem ser usados pelos
alunos desde que estes, estejam devidamente acompanhados, porém, este laboratório não conta com a
presença de um instrutor em tempo integral. Além dos computadores conta também com uma televisão e um
DVD.

- Dois banheiros femininos e dois banheiros masculinos, sendo dois desses adaptados com barras de ferro na
parede e portas largas;

- Quatro salas de aula, com ventiladores, muita iluminação, armários, carteiras dispostas em filas e/ou em
semi círculos, com frases de incentivo pintadas nas paredes, bem como conta com a presença de mapas
pendurados, mesa com cadeira para o educador, alem de janelas.

- Uma sala de aula adaptada para a biblioteca e para o projeto sala de leitura proposto pela escola; e

- Uma sala especial para os alunos com Paralisia Cerebral, Deficiências Múltiplas e com Dificuldades de
Aprendizagem, este ambiente conta com barras nas paredes, colchões, espelhos, televisão, som, DVD, jogos,
materiais necessários para o trabalho com reabilitação e Atividades de Vida Diária (AVD).

A Escola tem parceria com o Centro Social Novo Horizonte, no sentido de proporcionar aos alunos e
professores o uso de espaços públicos da comunidade, como a praça, a quadra esportiva sem cobertura e o
salão comunitário, este ultimo utilizado para festas e eventos.

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
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A escola se insere num local de fácil acesso e no entorno são encontradas diversas lojas comerciais com
diferentes prestações de serviço na área da saúde, educação, alimentação, estética, oficinas, casas
residenciais, dentre outras.

Os alunos atendidos por essa instituição são oriundos da comunidade local, adjacências e periferias da grande
Aracaju, apresentam renda salarial familiar baixa, com faixa etária em torno dos seis aos doze anos para o
ensino regular, enquanto o ensino especial conta com alunos com idade até dezenove anos, no atual ano
letivo. O acesso desses alunos à escola é feito de maneira diversificada: a pé, de ônibus, bicicleta, carro
particular. (PPP, 2013).

Os alunos portadores de deficiência são amparados pela SEED à medida que esta oferece transporte para a
mobilidade desses alunos. O veículo da secretaria é encarregado de fazer o trajeto destes, de casa para a
escola e vice-versa, nos dois turnos de funcionamento da escola. A maior parte dos alunos especiais são
acompanhados diariamente pelos pais e/ou responsáveis, os quais permanecem na escola durante todo o
tempo de aula e/ou acompanhamento para auxiliar nas pequenas necessidades, como por exemplo, a simples
ida ao banheiro em virtude da timidez que permeia o aluno. Isso é perceptível no caso do discente cadeirante
e com paralisia cerebral que estuda na sala onde ocorreu o estágio, segundo a mãe do aluno, ela se fazia
presente todos os dias visto que o mesmo só se deslocava ao banheiro com sua ajuda. A mesma também
relatou que a maior preocupação do garoto é se na próxima escola, ela poderá acompanhá-lo continuamente,
visto que em 2014 mudará de escola.

Além dessa presença contínua dos pais dos alunos portadores de deficiência, sempre que necessário, ocorrem
reuniões de pais e mestres, feitas em cada série separadamente, acompanhada de seus respectivos
representantes. A aproximação que a escola busca ter com a comunidade e pais dos alunos é notável nessas
práticas e de suma importância para que a escola cumpra sua função social.

ATIVIDADES REALIZADAS E PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS

A instituição busca desenvolver um tipo de educação que tenha por finalidade criar no educando o hábito de
pensar, sentir e agir por si próprio, levando-os a desenvolver capacidades e decisões práticas do dia a dia. As
atividades desenvolvidas no ensino regular, são aulas teóricas e práticas, com utilização de recursos
audiovisuais, apostilas, mini testes, trabalhos e atividades extra classe, arguição e participação do aluno nas
aulas, pesquisas, tendo como quadro avaliativo anual duas notas no primeiro semestre e duas notas no
segundo semestre.

O aluno para ser aprovado é necessário que obtenha 75% de frequência do total de horas letivas e média
anual mínima de cinco pontos. Caso o aluno não consiga atingir a média, ele tem como ferramentas a
recuperação paralela, feita duas vezes, uma em cada semestre e a recuperação final, ao término de todas as
avaliações.

No que diz respeito à Educação Especial, o trabalho realizado pela escola é tentar manter e/ou desenvolver os
estímulos ocasionados através dos cinco sentidos dos alunos, além da comunicação alternativa, como o
aperto de mão, o piscar dos olhos, de mexer uma parte do corpo, de olhar, sentir, apontar, dentre outros. As
professoras responsáveis por essa modalidade buscam atender as expectativas dos pais e da escola em
desenvolver nos alunos a capacidade de realizar as Atividades de Vida Diária (AVD), como: fechar um zíper,
beber água, alimentar-se, amarrar um cadarço, e os materiais utilizados variam conforme o grau de cognição.

Para isso, conta com um quadro de funcionários composto por: uma diretora, uma secretaria, uma
coordenadora, uma pedagoga, quatro auxiliares administrativos, quatro vigilantes, quatro executores de
serviços básicos, duas merendeiras e quatorze professoras. O corpo docente da escola é formado por onze
pedagogas, uma professora de educação física, e duas professoras especialistas em Educação Especial.

Os alunos com deficiências físicas e mentais, capazes de ser inseridos na sala de aula regular, são
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acompanhados pelas professoras regentes de cada turma, as quais não possuem capacitações necessárias
para o serviço, porém, tentam da melhor maneira enfrentar as dificuldades encontradas e utilizam-se dos
recursos disponíveis na escola.

O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NUMA SALA DE AULA COM INCLUSÃO: OBSERVAÇÃO E
CO-PARTICIPAÇÃO

A turma escolhida para ação do estágio foi o 5º ano, no turno matutino onde tinha vinte e cinco alunos, sendo
três desses especiais. Dois, dos alunos especiais apresentam dificuldades de locomoção, sendo que um deles
era cadeirante e portador de paralisia cerebral, e outro que apresenta dificuldades na aprendizagem, o
terceiro aluno especial é portadora de hidrocefalia[v].

As aulas de observação, co-participação e a aplicação da oficina pedagógica ocorreram nas quartas feiras das
7h50min às 9h30min,entre o período de 24/07/2013 e 21/08/2013, que compreenderam parcialmente a 3ª
Unidade considerando o conteúdo do livro didático – As Paisagens Naturais do Brasil, do livro “De olho no
Futuro”.

Esse livro é dividido em seis capítulos destinados a compreender o mundo em que vivemos através do modo
de vida das pessoas e como elas se relacionam com o ambiente, os diferentes lugares e as suas paisagens.
De acordo com a apresentação do mesmo, o principal objetivo desse material é compreender como as
pessoas vivem nos lugares e as modificações que cada um desses sofre.

A 3ª Unidade trata dos conteúdos relacionados ao relevo brasileiro; a diversidade de climas no Brasil; os rios
nas paisagens brasileiras e a vegetação nas paisagens brasileiras. Vale esclarer que o primeiro conteúdo não
foi considerado no estágio, pois o professor já havia trabalhado e os possuíam um bom entendimento sobre o
mesmo. O último foi abordado levando em consideração o aspecto local, neste caso Sergipe, porém o
conteúdo seria retomado na aula posterior ao encerramento do estágio.

A primeira aula, no dia 24/07/2013, compreendeu a revisão do semestre letivo 2013.1, correspondente ao
conteúdo de Regionalização do Brasil – II unidade, em razão da ausência de muitos alunos, visto que as aulas
iniciaram no meio da semana. Esta primeira aula foi marcada somente pela observação e se subdividiu em
três momentos.

Durante o primeiro momento a professora lia os quesitos da prova, referente a II unidade e os alunos
respondiam. Consdierando as respostas os alunos eram chamados a se dirigir-se a frente da sala e associar
as respostas ao mapa político do Brasil que estava exposto. Foi observado que a turma participava dos
questionamentos propostos pela professora havendo uma cooperação e complementação entre eles.

No segundo momento caracterizou-se pela aplicação de uma atividade lúdica, son ênfase para a revisão,
relacionada com a montagem de um quebra-cabeça, onde os alunos teriam que identificar as regiões
brasileiras, pintá-las, recortá-las e colá-las em folha a parte, montando assim, um mapa político do Brasil.

A professora regente para a efetivação dessa aula utilizou como recursos didáticos os seguintes itens: mapa
político do Brasil; folhas A4; lápis de cor; tesoura e cola. Nessa atividade percebeu-se a interação da turma e
da professora com o aluno cadeirante e portador de paralisia cerebral, o qual não possuia totalmente os
movimentos das mãos e por esse motivo não pôde recortar nem colar as peças do quebra-cabeça. Assim, a
professora e os colegas o ajudaram nesta tarefa. Mas apesar disso, ele consegue escrever e pintar com a
ajuda de um lápis adaptado. Além disso, pode-se vislumbrar o quanto a professora trabalha com questões de
aspectos locais, utilizando bastantes exemplos que caracterizem a região nordeste. Já o terceiro momento
constituiu-se em uma atividade para casa, onde os alunos receberam uma folha com algumas questões de
revisão do semestre.

A segunda aula, do dia 31/07/2013, teve como tema “A diversidade de climas no Brasil”. Esta, além da
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observação, contou com a co-participação das estagiárias. No primeiro momento a professora utilizando o
livro didático propôs uma leitura dinâmica do conteúdo onde cada aluno lia um parágrafo do livro e em
seguida realizou-se uma análise do mapa climático do Brasil considerando a imagem do livro didático.
Posteriormente foi distribuída em uma folha, uma atividade de sala com caça-palavras, na qual os alunos
tinham que localizar as palavras que representassem os diferentes tipos de climas existentes no Brasil.

Nestas duas aulas, do dia 24 e 31 de julho, foram abordados vários exemplos locais do estado de Sergipe
aproximando os alunos a realidades distantes, visto que todos são moradores de Aracaju. De modo similar,
houve uma aproximação com os outros locais do país através da explanação sobre as imagens que são
transmitidas diariamente pela televisão. A professora também explorou os mapas utilizados nas atividades,
dando ênfase nas legendas, o que propiciou aos alunos a capacidade de se localizarem nos mapas sempre
que eram convidados vir à frente da sala.

A terceira aula realizada no dia 14/08/2013 com o tema “Os rios nas paisagens brasileiras”, propiciou além da
observação, uma co-participação. Ao chegarmos à sala nos deparamos com outra professora regente, que
informou que a outra docente se encontrava de licença e que posteriormente ao término da licença iria se
aposentar.

Iniciada a aula, durante o primeiro momento houve a explanação oral do conteúdo com a leitura do livro
didático, novamente de uma forma dinâmica com a interação dos alunos. E em seguida a professora utilizou o
quadro branco para expor a atividade de sala enfatizando questões para completar as lacunas e questões
necessitavam exemplos da importância das águas dos rios para a população em geral.

Durante as observações foi perceptível que a professora regente conseguia superar as dificuldades dos alunos
e conduzia a aprendizagem através de mínimos detalhes que faziam a diferença, como por exemplo, realizar
atividades envolvendo todos os alunos, ou simples fato de ficar no intervalo para explicar algo que o aluno
não tinha, como era o caso do cadeirante em função do atraso do transporte escolar para os alunos
portadores de deficiência.

Na quarta aula, no dia 21/08/2013, ocorreu a aplicação da oficina pedagógica, cujo tema foi “A vegetação nas
paisagens sergipanas”, onde as estagiárias puderam realizar a prática pedagógica planejada na universidade
com orientações da professora supervisora sob acompanhamento da professora regente.

Durante o primeiro momento ocorreu à apresentação do conteúdo por meio da explanação oral em associação
com a leitura dinâmica com a utilização de imagens visualizadas com auxílio de uma TV e um pendrive. Essas
imagens mostravam as principais formas de vegetação encontradas no estado de Sergipe. Posteriormente, a
turma foi dividida em três grupos de oito alunos para a realização de uma atividade, cuja divisão ocorreu da
seguinte forma: a partir da distribuição aleatória de fotografias, relacionadas com os tipos de vegetação
explanada (vegetação litorânea, mata atlântica e caatinga), cada aluno recebia uma imagem de um tipo de
vegetação e em seguida formaria o grupo junto com aqueles que receberam imagens da mesma formação.
Após a formação, cada grupo recebeu um cartaz pré-montado, isto é, somente com o nome da vegetação,
onde deveriam colar as imagens e em seguida escrever as principais características daquela vegetação. Após
finalizar essa tarefa, cada grupo foi convidado a ir à frente da sala para expor o seu cartaz e apresentar os
pontos nos quais consieravam mais relevantes sob a mediação das educadoras, futuras professoras de
Geografia..

Nessa oficina os recursos didáticos utilizados foram: cartolinas, imagens, fita adesiva, TV e pendrive, e os
alunos foram avaliados mediante a elaboração, exposição dos cartazes e explanação das principais
características.

A decisão por essa oficina com cartazes e fotografias partiu da necessidade de envolver toda a turma,
inclusive os alunos especiais. No caso do aluno cadeirante e portador de paralisia cerebral, este não escreveu
no cartaz, mas explanou oralmente sobre uma característica e o seu colega de grupo copiou sua ideia no
cartaz. Em relação aos dois outros alunos, também especiais, estes, participaram de maneira atuante na
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construção dos cartazes. Essa oficina só se tornou possível a partir da observação, co-participação e
planejamento em busca da inclusão e participação de todos os alunos, sem restrições. Com essa atividade os
alunos conseguiram identificar as vegetações típicas do estado de Sergipe, reconheceram vários dos locais
apresentados nas imagens pois tomou-se o cuidado de utilizar algumas fotografias da região onde residem,
na grande Aracaju.

CONCLUSÃO

Durante o Estágio Supervisionado em Ensino de Geografia I foi possível observar que o papel do professor
perpassa o sentido de ensinar, pois na vivência escolar o futuro professor pode se deparar com diferentes
realidades que requer atenção e atendimento especializado, especialmente quando se trata lidar com alunos
portadores de necessidades especiais.

O período de estágio é importante, pois, o aluno de licenciatura se expõe a realidade concreta do processo de
ensino/aprendizagem, estreita as relações existentes entre a teoria-prática e conhece o espaço no qual
futuramente irá atuar.

Neste período obteve-se uma experiência bastante diferente, apesar de não se deparar com a realidade
precária que muitas escolas do estado apresenta, como a falta de infraestrutura, indisponibilidade de recursos
didáticos, distorção idade/série, dificuldades em relação ao nível de aprendizagem dos alunos, visto que
mesmo os alunos com deficiência sabiam ler e escrever e eram bastante atuantes na sala de aula, mesmo os
mais indisciplinados contribuíam para a efetivação da aula, pois eram estes, os que mais ajudavam os colegas
deficientes na resolução de atividades.

No entanto, teve-se que lidar com uma situação nova e impactante que foi justamente atuar com três
crianças que apresentavam deficiência física e motora, pois as estagiárias não tinham passado por essa
experiência anteriormente bem como não tinham ideia de qual atividade fazer para a oficina pedagógica na
perspectiva de envolver todos os alunos.

Durante as fases observação e co-participação, observou-se atentamente a interação do professor com estes
alunos, para entender como ocorria essa relação professor-aluno, principalmente a relação do professor e da
turma com o aluno cadeirante e portador de paralisia cerebral, visto que os outros dois alunos apresentavam
uma menor deficiência em relação ao primeiro, visto que um apresentava dificuldades de aprendizagem e
hidrocefalia, enquanto que o outro apresentava dificuldades para se locomover.

Assumir uma turma com inclusão, possibilitou a visualização de desafios que se fazem presentes no ambiente
escolar. Esse é um período do processo de formação profissional necessário para que haja uma melhor
observação de como se desenvolve as atividades diárias de um professor além da necessidde de conhecer
outras realidades da relação ensino/aprendizagem nas escolas publicas.

Diante das experiências vivenciadas e da realidade trabalhada numa sala de aula com inclusão é perceptível à
dificuldade encontrada pelo professor em traçar estratégias que melhor adaptem esses alunos a um meio sem
restrições e preconceitos. Pode-se inferir que ainda tem muito a se fazer pela melhoria da qualidade de
ensino, principalmente no ensino com inclusão, apesar da gradativa evolução no sistema.

Quanto à educação inclusiva pode se observar vários momentos em que o ensino, principalmente para os
alunos especiais, não recebe incentivos, o que dificulta ainda mais o trabalho dos educadores. Neste sentido a
escola observada tem tentado através dos seus educadores ser diferente contribuindo para uma formação
voltada para uma sociedade mais justa e inclusiva.
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