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Resumo  
 

O presente trabalho foi desenvolvido na disciplina de Estágio Supervisionado III, que possui 
como objetivo o aperfeiçoamento metodológico-prático dos graduandos das licenciaturas, 
colocando-os em contato com a escola durante a graduação. Para tanto neste projeto foram 
analisadas duas aulas ministradas pelo professor efetivo de uma turma de 8º ano, observando-
se as principais deficiências do professor e dos alunos, para  posterior intervenção. Foram 
notadas sérias dificuldades de entrosamento (professor/alunos e aluno/aluno) e de 
aprendizado, desta forma a abordagem ocorreu por meio de jogos dinâmicos, trabalhos em 
grupo, vídeos e atividades complementares, obtendo-se um retorno interessante relativo ao 
comportamento dos alunos, uma vez que estes demonstraram mais motivação para as aulas.   
 
Palavras Chave: Estágio Supervisionado, Sexualidade na Escola, Educação e Corpo Humano.  
 
 

Abstract 
 

The present work was developed in the discipline of stage supervised III, that has as objective 
the enhancement methodological and practical of the graduates of the undergraduate, placing-
them   in contact with the school during the graduation. To both in this project were analyzed 
two classes “usual” and taught by the teacher effective of a class of 8º year, observing- itself 
the main deficiencies of the teacher and students, for subsequent intervention. Were noted 
serious difficulties of meshing (teacher / student and student / student)  and of  learning, so the 
approach occurred through dynamic games, group work, videos and complementary 
activities, yielding a return interesting  relative to behavior of the students,  since these 
demonstrated more motivation for classes. 
 
Keywords: Stage Supervised, Sexuality in School, Education and the Human Body. 
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INTRODUÇÃO 

 
Segundo a lei 11.788/08 (BRASIL, 2008), o Estágio é um ato educativo escolar 

supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho 

produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de 

educação superior, e visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e 

à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã 

e para o trabalho.   

No âmbito da Disciplina Estágio Supervisionado III, a escola selecionada para o 

cumprimento da carga horária necessária para a execução do projeto de estágio foi a Escola 

Municipal de Educação Básica Freitas Cavalcante, localizada na região central do município 

de Penedo –Al. 

Partindo do pressuposto de que  

O trabalho de estágio deve servir para ambas as partes, numa valorização 
explícita desses estabelecimentos. E ainda, para que essa prática se faça de 
maneira proveitosa, é necessário que o professor que recebe o estagiário 
tenha não só tempo para uma discussão com o futuro professor, como 
também para estar sempre atualizado com o desenvolvimento da pesquisa 
educacional. (CARVALHO, 2001) 
 

Foi estabelecido no decorrer das aulas um contato constante com o professor e a 

coordenação da escola, para assim entender melhor a dinâmica que rege a instituição, assim 

como compreender o funcionamento de uma sala de aula, por meio da experiência do 

professor com a turma.  

As aulas foram ministradas com enfoque no tema “Trabalhando o Corpo Humano e 

Suas Curiosidades: Sexualidade e Saúde em uma Turma de 8º Ano”, sua principal finalidade 

concentrou-se na importância dos alunos conhecerem e descobrirem a constituição do corpo 

humano, despertar o interesse pelo cuidado para com seu próprio corpo e promover de forma 

dinâmica e objetiva a prevenção contra as principais doenças sexualmente transmissíveis, já 

que segundo Hayashi et. all. (2007) no Brasil ocorrem 12 milhões de casos de DSTs por ano, 

estando entre os problemas de saúde publica mais comuns em todo o mundo, chegando aos 

demais países a afetar cerca de 340 milhões de pessoas.  
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 Outro fator que levou a essa abordagem das aulas foi o aumento nos índices de 

gravidez na adolescência, “de acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo 

Cruz entre julho de 1999 e fevereiro de 2001, 32,5% das mães que engravidaram na 

adolescência estudaram, no máximo, até a quarta série do ensino fundamental” (ALTMANN, 

2001), esses dados podem ser reduzidos se durante o assunto de educação sexual na escola os 

jovens tiverem um enfoque maior nos métodos contraceptivos.  

Contudo, é preciso que haja associação dos conteúdos, uma vez que há uma 

dependência de assuntos contidos no currículo do 8º ano fundamental, sendo estes trabalhados 

de forma crescente, ou pelo menos, deveriam seguir essa lógica de raciocínio. Dessa forma se 

atinge uma progressividade no processo de ensino aprendizagem e não apenas uma 

memorização de assuntos trabalhados em sala.  

Neste aspecto o professor se encontra numa situação um tanto complicada, pois se ao 

mesmo tem que trabalhar o conteúdo programado, também deve fazê-lo de forma a atrair a 

atenção dos alunos, sendo esta tarefa cada vez mais complicada com o passar dos anos, uma 

vez que os discentes acompanham a evolução tecnológica, ou seja, cada vez mais o professor 

tem a obrigação de desenvolver metodologias de ensino caminhem paralelamente a essa 

evolução sem perder o foco dos conteúdos programáticos, canalizando a energia dos alunos 

para algo realmente produtivo em sala de aula.  

Considerando toda a tecnologia atual vigente, é fácil admitir que a TV, a Internet e 

todos os outros meios eletrônicos de comunicação, são concorrências desleais para a escola, 

os alunos atuais são extremamente dinâmicos e necessitam de uma atenção particular do 

professor neste sentido (KUBATA et. all., 2010).  

Desse modo o presente trabalho buscou incitar uma discussão a respeito da importância 

da relação entre a metodologia de ensino e a compreensão de conteúdos que são de total 

importância para evitar futuros problemas de saúde publica, investigando essa realidade em 

uma turma da educação básica, para dessa forma cumprir o objetivo principal do estágio 

supervisionado, que, de acordo com Mesquita e França (2011), é inserir os graduandos no 

mercado de trabalho, colocando-o a par da(s) realidade(s) lá encontrada(s), preparando o 

graduando, futuro profissional, para lidar com os problemas encontrados na sua futura 

profissão.   

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
Para melhor explicitar tudo o que foi necessário para o desenvolvimento deste projeto, 

resolveu-se organizar por tópicos e etapas: 
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Escolha da escola e da turma: a escola escolhida para o desenvolvimento do trabalho foi 

uma Escola Municipal, localizada no Município de Penedo/AL. Tal escolha foi feita sem 

nenhum pré-requisito básico além de estar em período de aulas durante o período de execução 

do projeto (maio a junho de 2012). Nesta escola foi escolhida uma turma de nível 

fundamental, que no caso foi o 8° ano, com aproximadamente 30 alunos; 

 
Observação de aulas ministradas pelo professor: para desenvolvimento do projeto de 

intervenção foram observadas 2 horas aulas do professor na turma escolhida, realizando uma 

avaliação geral da turma partindo de alguns critérios (relação professor-aluno e aluno-aluno, 

comportamento e cooperação dos alunos, domínio de conteúdo e atividades desenvolvidas 

pelo professor), para dessa forma elaborar o projeto de intervenção de acordo com as 

necessidades da turma; 

 
Análise do livro didático: foi realizada uma análise do livro didático usado pelos alunos da 

turma escolhida, para avaliar se esse atendia as necessidades da turma, assim como averiguar 

a necessidade de complementá-lo no decorrer das aulas, para isso observou-se as atividades 

trazidas no livro, o contexto dos assuntos discorridos, a complexidade do conteúdo para o 

nível da turma e outros aspectos de cunho político e social, que são exigidos pelo MEC 

(Ministério da Educação);  

 
Execução das aulas: Foram 20 horas aula para execução do projeto planejado com base nas 

observações e analises, com enfoque nos conteúdos de Célula, divisão celular, níveis de 

organização do corpo e sistema reprodutor. Para execução das mesmas se utilizou jogos de 

raciocínio (palavras cruzadas, caça-palavras e associação), vídeos, aulas expositivas com 

quadro e giz, musica, jogos com intuito de possibilitar trabalho em grupo e mapas conceituais. 

Também foram realizados trabalhos e avaliações para verificar a aprendizagem.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
1. Aulas de observação 

A turma se mostrava muito inquieta, com muitas conversas paralelas, havendo um 

relacionamento um tanto inapropriado entre professor e aluno, onde os discentes não 

respeitavam como deveriam o docente. De acordo com Garcia (2006) esse tipo se incivilidade 

é constate no ambiente escolar, dentre as quais se destacam as grosseiras, desordens e ofensas 

verbais, sendo todas estas classificadas conceitualmente como “falta de respeito”.  
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Kubata et. all. (2010) completa alegando que  

problemas como este vem degradando a educação do país e resultando em 
baixos índices de aprendizado, até mesmo agressões contra professores 
foram registradas ao longo desta década. Em parte, isso se deve à mudança 
ocorrida nos anos 90 no sistema de educação implantado pelo governo, 
denominada progressão continuada, no qual, o aluno da escola pública, não 
fica mais retido em nenhuma etapa dos anos letivos, e isso serve de válvula 
de escape para estudantes desinteressados e desprovidos do receio de 
retenção em determinada série, dando ao mesmo a autonomia de somente 
realizar o que quer em sala de aula, desfrutando de liberdade incondicional 
nos momentos de aprendizagem. (KUBATA et. all., 2010)  
 

Observou-se certa perda de tempo nas aulas observadas uma vez que os alunos tiveram 

que, como uma de suas atividades, transcrever um exercício do livro para seus cadernos. 

Quando indagado sobre esta metodologia o professor respondeu que isso manteria a turma 

ocupada e em silêncio, uma vez que estavam com suas atenções redirecionadas. 

Ficou evidente que apesar do docente ser conhecedor da realidade de seus alunos, uma 

vez que os ensina deste o 6° ano, e apresentar domínio de conteúdo, não sabia como lidar com 

a sala, além de não trazer metodologias que atraísse a atenção dos discentes, isto foi 

claramente explicado quando o professor comentou que possui outro emprego no período da 

manhã para completar o salário, não sobrando tempo para preparo de aulas.   

Isso evidencia a defasagem dos salários dos professores atualmente, como ressalta 

Ludke e Boing (2004) ao dizer que “não é difícil constatar a perda de prestígio, de poder 

aquisitivo, de condições de vida e, sobretudo de respeito e satisfação no exercício do 

magistério hoje”. O autor ainda completa dizendo que a 30 ou 40 anos, o salário do professor 

primário representava garantia de vida digna para o “profissional”, ou uma ajuda considerável 

no orçamento familiar. 

Com isso o professor tem que trabalhar em outros lugares para completar sua renda e ter 

uma qualidade de vida digna, não restando muito tempo para preparo das aulas.  

Quando se associa os baixos salários a desmotivação dos alunos, causando no professor 

a ausência de vontade de preparar suas aulas com cuidado, observa-se um grave problema na 

educação brasileira, pois  

alunos desmotivados simplesmente ignoram a presença do professor, lhe 
faltam com respeito e não demonstram qualquer interesse pelo assunto 
proposto; sendo assim, o profissional da educação se sente menosprezado e 
não tem motivação em preparar uma boa aula, com a prévia sabedoria de que 
a sala não aproveitará o conteúdo a ser ministrado. (KUBATA et. all., 2010)  
 

2. Analisando o livro didático:  
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O livro usado, Barros e Paulino (2009), pela turma se intitula “Ciências e o Corpo 

Humano”, da editora ática, sendo sua 4º Edição (figura 1).  

O livro didático avaliado se apresenta com uma boa opção para os alunos, com um 

conteúdo adaptado para o nível dos alunos que o utiliza, fazendo uso inclusive de analogias 

em conteúdos bem delicados como reprodução, contudo sem ofender os conceitos básicos do 

assunto.  

 

Figura 1: Livro didático usado na turma escolhida para desenvolvimento do trabalho. 

Vale salientar que boa parte das questões do livro consiste em analise de caso 

associando ao conteúdo trabalhado em cada capítulo. No geral a obra se mostra adequada, 

embora apresente alguns pequenos erros que podem ser corrigidos durante as aulas, que são 

compensados pelo incentivo constante ao debate crítico do assunto, indagando o leitor em 

relação ao que ele sabe do conteúdo que será abordado adiante.  

De acordo com Neto e Fracalanza (2003) existem alguns pontos trazidos nos manuais 

que agregam um valor ao livro didático, dentre os quais se destacam:  

• Integração ou articulação dos conteúdos e assuntos abordados; 

• Textos, ilustrações e atividades diversificados e que mencionem ou tratem situações 

do contexto de vida do aluno; 

• Informações atualizadas e linguagem adequada ao aluno; 

• Estimulo à reflexão, ao questionamento, à criticidade; 

• Ilustrações com boa qualidade gráfica, visualmente atraente, compatível com a nossa 

cultura, contendo legendas e proporções espaciais corretas; 

• Manutenção de estreita relação com as diretrizes e propostas curriculares oficiais.  

Dessa forma o livro se mostrou perfeito para criar um debate em sala, se usado como 

uma complementação na hora de contribuir para a construção do conhecimento e não como 

peça única, ele conseguirá junto com o professor e com outras ferramentas instigar os alunos a 

pensarem e a analisarem determinado conteúdo.  
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Os alunos foram indagados a respeito do livro que estavam usando, com algumas 

questões básicas, dentre as quais se destacam a frequência de uso da ferramenta  (gráfico 1), a 

opinião sobre a sua importância na contribuição de sua formação (gráfico 2) e por fim a 

compreensão dos conteúdos utilizando o livro didático usado na sala (gráfico 3), como se 

observa nos gráficos a seguir a opiniões dos discentes foram heterogêneas, embora algumas 

respostas contem com a maioria dos posicionamentos. Foram entrevistados 27 alunos da 

turma em questão. 

Como se observa no gráfico 1, a maioria dos alunos alega que o livro é usado sempre 

pelo professor em sala de aula.  

Sobre a importância do livro didático para a sua formação, segundo os resultados 

contidos no gráfico 2, a maioria dos alunos respondeu que é uma ferramenta fundamental, 

embora alguns tenham dito que depende de uma série de fatores, tais como o conteúdo e  a 

forma como o professor o utiliza. 

Sempre

As vezes 

Gráfico 1: Frequência com que é usado o livro 
didático pelos alunos. 

Sim

Depende

Não

Gráfico 2: Opinião dos alunos a respeito da 
importância do livro didático para contribuir na sua 
formação.

 
Quando indagados sobre a intensidade e frequência da compreensão dos conteúdos 

através da leitura do livro didático, alguns alunos responderam que conseguem sempre 

compreender claramente os assuntos, embora a maioria tenha respondido que somente às 

vezes o faz, alegando que vai depender do assunto e do modo como este é abordado no livro, 

assim como, da utilização do professor.  
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Sim

As vezes

Não

 
Gráfico 3: Compreensão dos conteúdos a partir dos textos contidos no livro didático. 

Fica evidente a necessidade de estudar formas de melhor trabalhar com o livro didático, 

no sentido deste contribuir para o aprendizado dos alunos, contudo vale salientar que os 

problemas levantados podem não estar relacionados diretamente ao livro didático, mas sim ao 

modo como este é usado pelo professor, sendo ainda mais agravado pela ausência de 

equipamentos laboratoriais na instituição. Sendo assim, resta de acordo com esta avaliação 

buscar meios de tornar o livro didático mais completo e atrativo, transformando-o num 

verdadeiro instrumento de construção do saber.  

 
3. Ministrando as aulas  

As primeiras aulas foram basicamente de revisão dos conteúdos já abordados pelo 

professor da turma, para dessa forma prepará-los para os assuntos seguintes, uma vez que há 

uma dependência de conteúdos.  

Na tentativa de proporcionar uma aproximação entre os alunos, já que estes mostraram 

dificuldade de trabalho em grupo, facilitando o aprendizado e a compreensão dos assuntos, 

resolveu-se fazer uma brincadeira com duas perguntas escritas no quadro. De acordo com 

Dohme (2004) os jogos são importantes instrumentos de desenvolvimento de crianças e 

jovens. Longe de servirem apenas como fonte de diversão, o que já seria importante, eles 

propiciam situações que podem ser exploradas de diversas maneiras educativas.  

“O ato de brincar proporciona a construção do conhecimento de forma natural e 

agradável; é um agente de socialização; cria e desenvolve a autonomia” (TESSARO e 

JORDÃO, 2007). A autora ainda completa que o bom uso de jogos em aula, requer que 

tenhamos uma noção do que queremos explorar ali e como fazê-lo, dessa forma, 

o jogo para a criança constitui um fim, ela participa com o objetivo de obter 
prazer. Para os adultos que desejam usar o jogo com objetivos educacionais, 
este é visto como um meio, um veículo capaz de levar até a criança uma 
mensagem educacional, assim, a sua tarefa é escolher qual o jogo adequado, 
o veículo adequado, para transmitir a mensagem educacional desejada. 
(DOHME, 2004).  



9 

 

 

 Sendo assim, como o objetivo era trabalhar o desenvolvimento de trabalhos em grupo 

na turma e as dificuldades individuais, foi solicitado a turma a sua divisão em 4 grupos. Dessa 

forma, foi dado a cada equipe um jogo de letras com diversas letras repetidas, para que os 

alunos com as letras formassem o nome de uma organela celular que eles lembrassem e 

depois falassem a função das mesmas para toda a sala ouvir. Os grupos foram acompanhados 

pelos estagiários e professor durante todo o processo, auxiliando cada equipe/aluno em suas 

dificuldades pessoais relativas ao assunto.  

Ficou bastante evidente a dificuldade de trabalho em grupo de alguns e o desconforto de 

outros em não poder ficar sozinhos e isolados para a realização da atividade, contudo 

conseguiu-se desenvolver bem a atividade proposta, alcançando o objetivo.  

De acordo com Tarouco et. all. (2004) os jogos podem ser ferramentas instrucionais 

eficientes, pois eles divertem enquanto motivam, facilitam o aprendizado e aumentam a 

capacidade de retenção do que foi ensinado, exercitando as funções mentais e intelectuais do 

jogador (sendo neste caso os alunos). O autor desataca ainda que existem diversas 

modalidades de jogos com uso educacional, onde uma dela é o jogo lógico, onde, segundo o 

autor, se encaixa o caça-palavras.  

Seguindo esses parâmetros adotou-se um caça-palavras, na aula posterior, que foi 

distribuído a todos na turma, no qual estava contido os nomes de cinco das seis organelas 

celulares e mais três nomes de partes e constituintes da célula que não eram organelas. A 

atividade objetivou avaliar o grau de discernimento dos alunos entre quais estruturas celulares 

seriam classificadas como organelas e quais não recebem esta mesma nomenclatura biológica. 

Conseguiu-se atingir o objetivo no sentido de atrair a atenção dos alunos, canalizando suas 

energias para um a atividade produtiva, assim como proporcionar aos discentes um raciocínio 

lógico acerca do conteúdo estudado.  

Como meio de reforço de assunto, trabalhamos com um vídeo sobre as organelas 

celulares e a divisão celular, sendo que após o mesmo foi passado para a turma uma exercício 

elaborado para ser respondido pelos alunos, onde estes o fizeram sem reclamar com total 

atenção. Durante a correção do mesmo notou-se muita evolução no aprendizado e 

compreensão dos assuntos, pois estes se mantinham participativos, demonstrando que haviam 

feito todo o exercício.  

Segundo Shimabukuro et. all. (2010) esse tipo de recurso facilita a visualização de 

conceitos cuja compreensão se mostra difícil apenas por aulas expositivas e/ou leitura de 

textos, auxiliando o desenvolvimento de certas idéias e conteúdos por parte dos alunos. 
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Com o término do assunto, resolveu-se realizar uma avaliação de aprendizagem, 

tomando por base tudo o que foi trabalhado em sala, contendo dez questões, meio ponto cada, 

somando um total de cinco pontos à prova.   

0,1 - 0,9

1,0 - 1,9

2,0 - 2,9

3,0 - 4,0 

 
Gráfico 4: Relação da quantidade de alunos e notas da avaliação por intervalo. 

Como se observa no gráfico 4, a maioria dos alunos pode ser considerada reprovada 

nesta avaliação, partindo da premissa de que para conseguir aprovação teria que se obter pelo 

menos a metade do equivalente a prova, sendo dois pontos.Dos 29 alunos que realizaram a 

avaliação apenas oito conseguiram notas superiores ou iguais a dois, sendo que apenas um 

obteve nota superior a três. Ficou evidente a dificuldade de leitura e compreensão do que está 

sendo pedido, pois, segundo o professor, a prova estava no nível deles.  

Essa situação é explicada por Oliveira, K. et. all. (2007) que destaca que “nas escolas 

publicas o hábito da leitura não é incentivado, sendo até muitas vezes uma obrigação e não 

um prazer, sendo assim, os alunos não desenvolvem o hábito da leitura, gerando dificuldades 

na sua compreensão e aprendizado”, pois, segundo Oliveira, M. (1996) , a leitura representa 

um papel relevante na formação do indivíduo por se constituir em uma forma exemplar de 

aprendizagem. 

Dessa forma buscou-se a partir de agora incentivar a escrita e a leitura em aula, de 

forma a auxiliar na compreensão dos assuntos. 

 Pediu-se aos alunos que respondessem em forma de texto entre três e cinco linhas a 

seguinte questão: “Como você relacionaria Divisão Celular e a formação dos tecidos?”. Desta 

forma os alunos teriam que ler os seus livros para fazer tal associação, contribuindo para seu 

aprendizado.  

Isso foi realizado porque o livro adotado não faz uma relação clara entre os assuntos 

abordados em capítulos diferentes, que segundo Vieira et. all.  (2005) “isso se reflete na 

maioria dos livros didáticos, que não costumam relacionar os conteúdos entre si”. Dessa 

forma se tem noção da importância de realizar esta tarefa durante as aulas.  
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O resultado desta atividade foi cópias fieis do livro didático, sem respostas elaboradas 

pelos alunos, e algumas até muito equivocadas, demonstrando mais uma vez a dificuldade de 

leitura e compreensão dos alunos. Para tentar ajudar a sanar esta dificuldade foi solicitado aos 

alunos que fizessem um resumo do conteúdo antes de cada aula.  

Isso foi feito por que 

a leitura permite não só o exercício do poder individual de análise como 
também da tomada de decisão e possibilita um entendimento mais amplo da 
realidade, exigindo um aprendizado contínuo. Pode-se dizer que quanto mais 
se lê e se compreende, maior será o entendimento dos fatos e a compreensão 
do mundo. A escola e, em especial, o ensino fundamental ainda são os 
principais cenários nos quais se desenvolve a competência para a leitura 
(OLIVEIRA, K. et. all. 2007). 
 

Retornando aos jogos de lógica, que ainda segundo Tarouco (2004), “se enquadram as 

palavras cruzadas”, resolvemos trabalhar com palavras cruzadas na sala, abordando o assunto 

de tecidos.  Apesar da aversão inicial, todos executaram o que foi solicitado, inclusive 

participaram da correção, acertando grande parte do que era perguntado.  

Para a introdução do assunto “sistema reprodutor” usamos a musica “O filho que eu 

Quero Ter”, de Toquinho e Vinicius de Moraes, no intuito de aguçar os sentidos dos 

discentes, colocando-os para cantar a musica e em sequência interpretá-la. 

Ravelli (2005) destaca que  

 a música é um fenômeno que causa no indivíduo sentimentos geradores de 
transformação, pois ela está intrínseca ao meio no qual o homem está 
inserido. [...] Como a música é o tudo e também o nada, a utilização desse 
fenômeno sonoro na educação surge para desenvolver a percepção e criar 
condições para uma relação frutífera com os sons da vida. O ser humano é 
música, como pode se constatar em sua respiração, nas batidas de seu 
coração e também em sua fala, que é musicalizada (RAVELLI, 2005).  
 

Para trabalhar as DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis), além do conteúdo do 

livro foi utilizado um vídeo, que mostrava com clareza cada doença com suas características e 

os métodos contraceptivos. Após foi realizado um debate em sala a respeito, com a 

participação de praticamente todos os alunos, colocando opiniões e tirando dúvidas, trazendo 

para a sala mitos e crenças, que os jovens acreditavam ser verdade.  

 
Isso se deve, em parte, ao fato dos pais e muitos profissionais se encontram 
despreparados para trabalhar com estas questões. Em consequência disso, 
transmitem informações distorcidas, cercadas de mitos e crenças, as quais se 
refletem em prejuízos para a qualidade de vida do adolescente e para a saúde 
pública (POSSEBON e LAZZAROTTO, 2005). 
 

Possebon e Lazzarotto (2005) completa que “a dificuldade encontrada pelos pais no que 

concerne à discussão com seus filhos sobre o assunto DSTs conduziu a escola a assumir parte 
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dessa responsabilidade”. Dessa forma se constitui como indispensável trabalhar este conteúdo 

em sala de aula, de uma forma que vise esclarecer as dúvidas dos discentes e quebrar tabus 

levantados pela sociedade.  

Na sequência, foi pedido aos alunos que respondessem o mapa conceitual presente no 

livro, ocorrendo sua posterior correção, depois solicitamos que cada aluno criasse um mapa 

conceitual sobre a parte do assunto trabalhada, de forma simples e clara, para depois haver 

uma socialização do que cada um havia feito, sendo feita uma troca de experiências.  

O mapa conceitual é uma técnica pedagógica de representação gráfica das relações entre 

conceitos ligados por palavras de modo a formar proposições. Esses conceitos ou idéias-chave 

normalmente são apresentados de forma hierárquica (YANO e AMARAL, 2011).  

Dessa forma, com o uso de mapas conceituais aponta que “o conhecimento pode ser 

exteriorizado através da utilização de conceitos e palavras de ligação, formando proposições 

que mostram as relações existentes entre conceitos percebidos por um indivíduo” (ARAÚJO, 

A. et. all. 2002; CAÑAS et. all., 2000; FILHO, 2007). 

Foi realizada uma ultima avaliação com os alunos, e os resultados no gráfico abaixo 

demonstram uma leve alteração no quantitativo de alunos que obtiveram nota superior ou 

igual a dois pontos, subindo de oito na primeira avaliação para 12 na segunda. Com isso 

houve queda no quantitativo de alunos com notas inferiores a dois pontos, muito embora 

ainda represente mais da metade da turma, que possui 29 alunos, embora apenas 27 tenham 

realizado ambas as avaliações.  

 

Gráfico 3: Comparação entre as notas obtidas pelos alunos nas provas 1 e 2. 

Contudo, essa alteração mínima no quadro de notas dos alunos não implica dizer no 

insucesso das metodologias adotadas, pelo contrário, no decorrer das aulas ficou evidente que 

as mesmas surtiram efeito desejado, porém há uma série de fatores que devem ser 

considerados, como o curto espaço de tempo em que se trabalhou com a turma e o costume 

com a metodologia do professor, porém tempo suficiente para mostrar que é possível mudar o 

rumo do ensino, mostrando aos alunos novas metodologias, que podem ser, a partir de agora, 
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cobradas durante as aulas pelos alunos, uma vez que estes demonstraram, em maioria, gostar 

muito das práticas usadas durante as aulas do período de estágio, como mostra a tabela 1. 

Como se observa na tabela entregue aos alunos, nenhum deles marcou a opção ruim 

quando perguntados acerca da metodologia usada e da motivação despertada por ela, dessa 

forma fica evidente a importância de práticas inovadoras na sala de aula para trabalhar os 

assuntos mais complexos de uma maneira que motive os discentes. Alguns alunos deixaram 

uma brecha para entender que talvez a metodologia não tenha sido bem aplicada em sala, uma 

vez que três deles colocaram como ruim as aulas ministradas dessa forma e quatro colocaram 

dificuldade de entender o conteúdo, dessa forma isso explica as alterações mínimas no quadro 

das avaliações de aprendizagem realizadas durante o processo. 

 
 Tabela 1: Avaliação dos alunos acerca de algumas competências, sendo, RM= ruim; RG= Regular; B= Bom; 
MB= Muito Bom e O= ótimo.  

 RM  RG B MB O 
Conceitue as aulas dos estagiários:  3  4 7 15 
Motivação despertada nas aulas:   5 2 1 19 
Você julga as metodologias usadas nas aulas (vídeos, 
jogos, mapa conceitual, caça-palavras e outros) como:  

  2 5 22 

Facilidade de entendimento das aulas:  4  5 9 11 
Se as aulas fossem realizadas da mesma forma a partir 
de agora você acharia:  

3  4  22 

 
Acima de tudo isso, a maioria dos alunos avaliou como ótima ou muito boa à iniciativa 

dos estagiários, demonstrando gostar e se empolgar um pouco mais com as práticas 

desenvolvidas, o que gera uma cobrança para com o professor, assim como expectativa dos 

alunos em relação às próximas aulas do docente e um aprendizado dos estagiários. 

  
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Durante o período de estágio, ficou  claro as dificuldades que um professor enfrenta durante as 

suas aulas, sendo estes fatores que influenciam diretamente no rendimento das mesmas e no 

comportamento dos seus alunos. Dessa forma, ressalta-se a importância de métodos variados de 

ensino, para somente assim obter não somente a colaboração da turma, mas também o aprendizado da 

mesma, com melhoras no rendimento.   

Evidente que não houve mudanças bruscas no rendimento, como foi mostrado. Assim, o 

tempo se mostrou insuficiente, como efetivamente seria, para mudar de forma significativa a 

realidade encontrada, alavancando as notas e o comportamento dos discentes, até porque isso 

vai para além do papel dos estagiários, atingindo todo o ambiente escolar com seus 
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departamentos. Apenas mostrou ao professor e a instituição uma possibilidade de melhorar o 

ensino, trazendo a tona uma indagação muito pertinente, que pode levar toda a comunidade 

escolar a repensar seus métodos. Dessa forma tudo funcionaria com a inércia de um processo, 

que apenas a escola e o professor poderiam conduzir, cumprindo com seu papel fundamental, 

que é se moldar de acordo com a realidade de seus  alunos.  
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