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Resumo 
O presente artigo integra reflexões e relatos de experiências pedagógicas de professores de 
Estágio Supervisionado do Curso de Licenciatura em Computação da Universidade do Estado 
de Mato Grosso - Campus de Colider/MT. A pesquisa parte de uma abordagem sobre os 
constituintes da disciplina do Estágio Supervisionado, tais como suas regulamentações, 
características e principais objetivos. A pesquisa explicita a importância da prática pedagógica 
do Estágio Supervisionado II nas escolas, apontando as principais formas de aplicabilidade 
dos recursos tecnológicos na educação, reforçando experiências vivenciadas pelos estagiários, 
recorrendo aos projetos e relatórios por eles elaborados. O Estágio Supervisionado é uma 
práxis relevante na formação inicial de professores, pois possibilita desenvolver um trabalho 
interdisciplinar que agrega a informática educativa às demais disciplinas. 
Palavras-chave: Formação Docente, Estágio Supervisionado, Informática Educativa.   
 
 
SUPERVISED STAGE AND TEACHERS’ FORMATION: THOUGHTS ABOUT THE 

EXPERIENCES FROM DEGREE IN COMPUTING  

 

Abstract 
This present article integrates thoughts and narrations of teachers’ pedagogical experiences 
from Degree in Computing when they were in supervised stage at Mato Grosso State 
University – Campus of Colider/MT. The research, part of an approach about the Supervised 
Stage discipline components, such as: rules, characteristics and main goals. The research tells 
about the importance of the pedagogical practice in Supervised Stage II at schools, pointing 
out the best ways to put technological devices into practice in education, reinforcing trainees’ 
experiences, projects and their reports. The Supervised Stage is an important part in teachers’ 
formation because it allows to develop interdisciplinary works that aggregates educational 
computing to the other university subjects. 
Key-words: Teachers’ formation, supervised trainee, educational computing. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

2 

1 Introdução 

Os computadores e demais artefatos tecnológicos encontram-se em vários ambientes 

nos quais, o ser humano está presente, assumindo novos papeis no processo de transformação 

social. As tecnologias surgem com um novo e essencial elemento da realidade, abrangendo 

uma diversidade de utilização e nessa composição cabe às pessoas a deliberação para seus 

fins. 

A apropriação do conhecimento é fundamental na sociedade moderna, dependendo 

de sua atuação, determinará que todo aparato tecnológico não se torne absoleto no futuro e 

sim, um instrumento de (re)construção de novos conhecimentos, sendo portanto, uma 

estratégia de amadurecimento pessoal e intelectual, crescimento econômico e social 

(Disponível em: <www.colider.unemat.br>. Acessado em: 02 ago 2010). 

Segundo Llano & Adrián (2006, p 29) “muitas pessoas afirmam que os 

computadores e todas as novas tecnologias da informação e comunicação devem ser inseridos 

nos centros educacionais”. Os autores ressaltam sobre o interesse que a escola deve ter ao 

definir os objetivos e versa-os: “formar integralmente seus educandos, capacitando-os para 

que se insiram ativamente no mundo, afim de que sejam protagonistas de sua própria vida e 

agentes de mudança de realidade”. 

“O mundo está se confrontando com o nascimento de uma nova era, de um novo 

sistema social, em que o conhecimento, o acesso e as aptidões para usar as novas tecnologias 

serão o elemento-chave”. Os autores destacam que este novo sistema está contrapondo ao 

modelo conhecido como “tradicional”, que tem como fundamento nas “relações entre a força 

de trabalho e o capital sob a modalidade de produção industrializada” (LLANO & ADRIÁN, 

2006, p 26). 

Desta maneira, houve a necessidade em criar meios que possam contribuir para a 

preparação da sociedade à nova realidade, em que as informações estão em constante 

transformação e numa velocidade cada vez maior, sem olvidar, da importância de preservar a 

filtragem da qualidade dessas informações, para que possam ser utilizadas como fonte segura 

na formação de uma opinião (Disponível em: <www.colider.unemat.br>. Acessado em 2 ago 

2010). 

A proposta de formação de Professor, através do Estágio Supervisionado do Curso de 

Licenciatura em Computação da Universidade do Estado de Mato Grosso – Campus de 

Colider/MT, consiste a partir da concepção que se tem de educação contemporânea e de seu 
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papel na sociedade. O referido Estágio enfoca um currículo que destaca na reflexão de um 

saber contextualizado com a realidade escolar, condizente ao saber pedagógico e o saber 

político social constituído da formação dos professores.  

Portando, faz-se-á necessário o debate sobre questões da prática pedagógica a partir 

da utilização de recursos computacionais e de novas metodologias de ensino, buscando a 

melhoria da aprendizagem. Assim, é relevante destacar as experiências das práxis dos 

estagiários do Curso de Licenciatura em Computação e algumas implicações reflexivas de um 

enlace entre Universidade e Escola. 

 

 

2 O Estágio Supervisionado do Curso Licenciatura em Computação: Princípios e 

Objetivos 

O Estágio é um período de prática que habilita uma pessoa efetivar 

“proficientemente a sua profissão”. A concepção fundamental dessa definição dicionarizada é 

explanada pelos autores e atribuída a três conceitos: prática, habilitação e profissão. Para 

tanto, explica que pela prática, o estagiário adquire discernimento na tomada de decisão e 

“agir com proficiência na profissão para qual se preparou academicamente”. Em relação a 

habilitação, fica evidente que o estágio se constitui um complemento indispensável a qualquer 

tipo de habilitação profissional. Finalmente, o conceito de profissão diz respeito ao conjunto 

de conhecimentos do curso como um todo, para atuação profissional (NATHANAEL & 

NIESKIER, 2006, p 125). 

Leite (1994) apud Amaral (2010) conhecimento é um processo que se deve 

compreender a sua “historicidade, mas necessariamente ele se transforma em produto, em 

arcabouço científico-cultural”, cuja (re)construção fica de responsabilidade de 

professor/escola/universidade.  

O Estágio Supervisionado do Curso de Licenciatura em Computação, segundo sua 

Resolução 201/2006, se caracteriza como “atividade prática pré-profissional, realizada em 

situações reais de trabalho sob a orientação da Instituição de Ensino, envolvendo aspectos 

humanos e técnicos da profissão bem como o comprometimento social e político” (CONEPE, 

2006, p 2).  

Tem como objetivos:  
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• I. Oferecer aos discentes do curso de Licenciatura em Computação condições para 
que os mesmos vivenciem a prática dos conhecimentos adquiridos no decorrer do 
curso, sendo capazes de exercer a docência, nos níveis Fundamental e Médio e, no 
ensino profissionalizante. 
• II. Elaborar projetos que tenham como principal finalidade inserção do computador 
como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem.  
• III. Fazer com que o aluno entre em contato com a realidade educacional da região. 
• IV. Elaborar e aplicar projetos educacionais tendo como principal ferramenta o 
computador.  
• V. Propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem a ser planejada, 
executada, acompanhada e avaliada em conformidade com os programas e 
calendário escolar, a fim de se constituírem em instrumentos de integração em 
termos de treinamento prático de aperfeiçoamento, técnico cultural, científico e de 
relacionamento humano.  
• VI. Proporcionar ao aluno estagiário experiência e prática profissional, atuando 
tanto em Instituições de ensino público ou privado.  
• VII. Favorecer o desenvolvimento das capacidades intelectuais, imprescindíveis ao 
desempenho da profissão.  
• VIII. Primar no campo do estágio, pelo desenvolvimento de uma atitude 
profissional e ética. 
• IX. Observar e adquirir conhecimento com a vivência junto a profissionais de 
ensino (CONEPE, 2006, p 2).  

   

O Estágio Supervisionado se divide em três disciplinas I, II e III, adotando a carga 

horária de 420 horas, distribuídas em 220 horas em atividades compreendendo a elaboração 

dos documentos e aulas teóricas com acompanhamento do professor da disciplina e 200 horas 

de atividades práticas entre Fase de Observação e Regência, que são divididas conforme a 

tabela 1. 

 

Tabela 1 – Divisão de carga horária por disciplina’ 

Disciplina 
Aulas Teóricas e 
Elaboração dos 
Documentos 

Atividade Prática 
Observação 

Atividade Prática 
Regência 

Carga Horária 
Total 

Estágio Supervisionado I 65 h  20 h 35 h 120 

Estágio Supervisionado II 65 h  20 h 35 h 120 

Estágio Supervisionado III 90 h 55 h 35 h 180 

Fonte: Resolução 201/2006 – CONEPE 

 

O campo de atuação do Estágio Supervisionado é em instituições públicas ou 

privadas visando proporcionar aos estagiários, condições essenciais para experimentação de 

situações reais de vida e de trabalho técnico, político e pedagógico que propiciem a 

otimização profissional.  

Na mediação e aprofundamento teórico-prático na respectiva área de informática, os 

estagiários são sensibilizados a planejarem e desenvolverem um conjunto de atividades, 

visando à integração do ensino universitário com a realidade do campo de estágio. 
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O exercício profissional de magistério em computação no ensino fundamental, médio 

e profissionalizante, através do estágio, capacita elaborar e aplicar projetos de informática 

educativa. O egresso do curso de Licenciatura em Computação possibilita ampla formação 

tecnológica, conceitual e prática em computação, habilitando-o ao desenvolvimento e 

implementação de software e de informática voltadas ao ensino. 

O currículo da habilitação em Licenciatura em Computação abrange um conjunto 

básico de conhecimentos das áreas de ciências, educação, computação. Mais uma vez a 

disciplina de Estágio busca trabalhar a formação profissional com um perfil caracterizado 

pelo caráter dinâmico e atual, cujo papel é auxiliar a formação do cidadão contemporâneo, em 

que a tecnologia da informação é um dos alicerces básicos na construção da sociedade atual. 

O Estágio do referido Curso de Licenciatura em Computação pode assumir duas 

formas de docência: em mini-cursos no Estágio Supervisionado I (sexto semestre), prática 

pedagógica no ensino fundamental no Estágio Supervisionado II (sétimo semestre) e atuação 

docente no ensino médio no Estágio Supervisionado III (oitavo semestre). Ao egresso do 

Curso compete: 

  

•  Ensinar computação no ensino médio e profissional como uma das matérias 
essenciais à formação dos estudantes;  
•  Gerar inovações nos processos de ensino/aprendizagem de computação no ensino 
fundamental, médio e profissional;  
•  Possuir espírito crítico, com conhecimento das últimas tendências da área, com 
ampla formação teórica, tecnológica, pedagógica e humana;  
•  Incentivar os estudantes à auto-aprendizagem e o “aprender a aprender”, 
procurando sua formação integral com valores como autonomia e responsabilidade; 
•  Identificar, propor, desenvolver softwares educacionais e sistemas de educação à 
distância, atendendo tanto às questões tecnológicas quanto pedagógicas;  
•  Utilizar e avaliar softwares para uso educacional (CONEPE, 201/2006). 
 

Tendo em vista a organização e funcionamento do Estágio supervisionado de 

Licenciatura em Computação, pode-se apontar junto a essas considerações, que o trabalho de 

estágio na relação professor-aluno transgride o ato “formal” de toda prática docente, através 

de sensibilização pelo respeito a cultura da Região na qual se faz parte. Desta maneira, 

disseminar conhecimento apresentando alguns projetos de estágio, que enfocam a prática 

pedagógica com a utilização de recursos tecnológicos, desenvolvidos no Município de Colider 

e Região de Mato Grosso. 
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3 Relação das Práticas Pedagógicas no Estágio Supervisionado II do Curso de 

Licenciatura em Computação 

Os alunos do Estágio Supervisionado II do Sétimo semestre do curso de Licenciatura 

em Computação utilizam a carga horária do estágio para aplicar nas diversas áreas 

educacionais a inserção da tecnologia. O luzente conjunto de projetos de Estágio, 

desenvolvidos para a comunidade de Colider e Região, serão destacados, intencionando 

influenciar iniciativas do uso de recursos tecnológicos na educação. 

Salientando, segundo Adrián & Llano (2006, p 37) que “existem várias formas de 

analisar o modo como os computadores podem ser inseridos na educação” e afirma uma das 

propostas de Taylor, que os “computadores podem cumprir três papeis diferentes: atuar como 

um instrutor dos educandos, ser uma ferramenta de trabalho ou atuar como um aprendiz dos 

educandos.” 

Os projetos intitulados a seguir seguem uma das propostas de Taylor “o computador 

como ferramenta de trabalho”: 

 

• “O Ensino de História com auxílio de recursos tecnológicos”, “Aulas de Ciências 

Exatas e Naturais com auxílio computacional”, “Utilização de recursos 

computacionais na disciplina de Matemática paralelo ao mini-curso de Informática 

Básica” e “Ferramentas tecnológicas direcionadas para o processo de ensino 

aprendizagem das disciplinas de Inglês e Português”, todos os projetos tiveram como 

público alvo os alunos do Ensino Médio do Centro de Educação de Jovens e Adultos - 

Cleonice Miranda da Silva; 

 

• “Softwares Educativos nas disciplinas de Português e Matemática” teve como público 

alvo os alunos do Ensino Fundamental da Escola Professora Ivanira Moreia Junglos;  

 

• “Usando recursos tecnológicos para trabalhar as disciplinas de artes, português e 

matemática” e “Tecnologia da informação e comunicação” os projetos tiveram como 

público alvo os alunos da Escola Fábio Ribeiro da Cruz; 

 

Esta modalidade de projeto com o “uso da informática em ambientes educativos 

consegue potencializar o desenvolvimento das habilidades do estudante”, pois traz melhorias 
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efetivas e expressivas, estimulando a aprendizagem da informática de uma forma aplicada. 

“Aprende-se a usar o computador dentro do contexto significativo de sua aplicação” 

(ADRIÁN & LLANO, 2006, p 39). 

Destacaram-se também os projetos educativos que segundo Tajra (2008, p 107) são 

os que “visam contemplar as diversas áreas do conhecimento de uma forma integrada e que 

ultrapasse o foco disciplinar, proporcionando uma formação de um conhecimento sistêmico, 

em que cada disciplina passa a ser um elemento interdependente” tais como:  

 

• “Educação de trânsito no ensino fundamental”, “Informática educativa e projeto viver 

do campo” e “Noções básicas de hardware e configurações do Windows XP” os 

projetos tiveram como público alvo os alunos das Escolas de Colider e Região. 

 

Demais projetos tiveram enfoque segundo Tajra (2008, p 120) que advoga sobre o 

trabalho de formação docente e “o quanto o professor, como um dos agentes no processo da 

educação, precisa estar aberto para a nova realidade”. Os projetos são: 

 

• “Informática na escola” teve como público alvo os professores da Escola Municipal 

Ataláia;  

 

• “Edição de vídeo no Windows Movie Maker” teve como público alvo os professores 

do Centro de Educação de Jovens e Adultos – Cleonice Miranda da Silva; 

 

Os projetos voltados aos professores visam sensibilizá-los para estarem abertos “para 

as mudanças, principalmente em relação à sua nova postura, o de facilitador e coordenador, 

do processo de ensino-aprendizagem” e perceber que precisa adotar a postura de “aprender a 

aprender, a lidar com as rápidas mudanças, ser dinâmico e flexível” (TAJRA, 2008, p 105). 

A autora ressalta ainda que a “capacitação do professor deve envolver uma série de 

vivência e conceitos, tais como conhecimentos básicos de informática; conhecimento 

pedagógico; integração de tecnologia com as propostas pedagógicas; (TAJRA, 2008, p 106). 

Ao visualizar os projetos percebe-se a positividade dos resultados efetivos para a 

sociedade, na formação do cidadão e a melhoria na prática educacional, como: processo 

ensino-aprendizagem, metodologia diversificada causando motivação, atraindo maior 
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interesse dos alunos nas atividades, reflexão sobre os valores, ética e maior interação entre 

professor-aluno e aluno-aluno. 

  
Considerações Finais 

O Estágio Supervisionado é uma práxis indispensável à formação inicial de 

professores, com função de experimentar o conhecimento adquirido em sala de aula, 

vivenciando, na prática, o saber teórico que advém do conjunto de disciplinas do currículo da 

graduação. Sem olvidar que o Estágio possibilita o desenvolvimento do trabalho 

interdisciplinar que agrega a Informática Educativa às demais disciplinas que compõe os 

níveis de ensino foco de atuação do estágio. 

A reflexão consiste em compreender que as novas tecnologias podem ser utilizadas 

como ferramenta, ou seja, como elementos mediadores ao processo de ensino-aprendizagem. 

O estagiário em formação profissional tem papel fundamental na reflexão de princípios, ética 

e valores que torna relevante toda prática docente, pois essa conduta parte da concepção de 

que o estágio vai além de saber interpretar conceitos e seguir normas. Pois a função 

integradora do estágio é consequência do ato de educar, subsídio para uma tomada de 

consciência na transformação social e acadêmica.  

 Os relatos dos estagiários evidenciam emergência e faz mister a utilização do recurso 

tecnológico na prática pedagógica como ferramenta, podendo proporcionar maior interação, 

motivação e interesse, gerando melhorias ao processo de ensino-aprendizagem. A 

possibilidade de se vislumbrar e fazer parte do processo de mudança na educação com um 

novo aparato tecnológico leva o acadêmico perceber a importância de sua atuação na 

sociedade, politicamente conhecer a realidade de sua região e sua cultura, perceber com olhar 

sine qua non da dimensão do trabalho docente que se executa.   
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