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Resumo
 
O presente estudo aborda o tema estágio supervisionado no contexto do ensino de Ciências. O objetivo geral do
presente artigo é apresentar algumas observações dos relatórios dos estagiários do curso de Biologia, das Faculdades
Integradas de Sergipe (FISE), em Tobias Barreto/SE. Trata-se de pesquisa qualitativa. Os dados foram coletados a
partir dos relatos nos seis relatórios onde os graduandos descrevem as impressões sobre a prática de ensino dos
professores enquanto observadores das aulas de ciências com cadernos de campo. Para a análise dos dados foi
realizado uma categorização das principais observações dos graduandos baseada em Bardin (2004). As contribuições
referiram-se à importância da pesquisa nos estágios supervisionados. Sugere-se mais atenção para as práticas
docentes no Ensino de Ciências.
 
Palavras-chave: Estagio supervisionado. Formação de professores. Ensino de Ciências.
 
Abstract
 
This study addresses the issue in the context of supervised teaching science. The overall objective of this paper is to
present some observations of the reports of Biology course trainees, the International College of Sergipe (FISE), in
Tobias Barreto / SE. It is a qualitative research. Data were collected from reports in six reports where graduates describe
the views on the teaching practice of teachers as observers of science classes with field notebooks. For the data analysis
was carried out a categorization of the main observations of the students based on Bardin (2004). The contributions
referred to the importance of research in supervised internships. It is suggested more attention to the teaching practices
in science education.
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INTRODUÇÃO
 
O presente estudo aborda o tema estágio supervisionado no contexto do ensino de Ciências. O estágio supervisionado
em ensino deve ser compreendido como um campo de conhecimento e de produção de saberes, e não unicamente
como uma atividade prática instrumental. É um lugar de reflexão sobre a construção e o fortalecimento da identidade
docente e deveria ser o eixo central dos cursos de formação de professores (PIMENTA e LIMA, 2004).
No entanto, percebe-se que muitas vezes o estágio supervisionado é compreendido como a parte prática dos cursos de
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formação docente em que ocorre a imitação de modelos tradicionais da atuação docente ainda presente nas escolas.
(PIMENTA e LIMA, 2012). Nesse contexto, o estágio se reduz a observar os professores em aula e imitar esses
modelos tradicionais, sem uma análise crítica fundamentada na teoria e na realidade escolar.
Conforme Saviani (1991) a linha tradicional de ensino trata o conhecimento como um conjunto de informações
transmitido pelos professores aos alunos. Nesse método de ensino a reprodução dos conteúdos é feita pelo estudante,
em que o docente traz o conteúdo pronto e o discente se limita passivamente a escutá-lo. Assim, de acordo com o
autor, esse modelo é o mais utilizado pelos sistemas de ensino, seja público ou particular.
Nessa perspectiva, nota-se o predomínio do modelo tradicional em muitas práticas de ensino de ciências. Silva e
Marcondes (2007) contatou a parti da análise dos relatos dos professores entrevistados, uma forte tendência em
valorizar e reproduzir exemplos de ex-professores, como: visões simplistas, com fortes tendências ao reducionismo, à
fragmentação e dissociação entre a teoria e a ação, além de reconhecerem que o processo de ensino-aprendizagem se
restringe a uma transmissão-recepção de conhecimentos já elaborados.
Tais resultados das autoras levantam uma questão sobre a formação inicial: O que os estudantes de Ciências
Biológicas têm observado durante a realização do estágio supervisionado?
O objetivo geral do presente artigo é apresentar algumas observações dos relatórios dos estagiários do curso de
Ciências Biológicas, da Faculdade Integradas de Sergipe (FISE), localizada em Tobias Barreto/SE, durante a realização
da componente curricular Estágio Supervisionado I.
É de fundamental relevância a apresentação das observações dos estagiários e discussão sobre estágio e o ensino de
ciências, uma vez que se faz necessária nos cursos de formação de professores, neste caso em Ciências Biológicas,
pois o ensino desta área carece de mudanças significativas diante dos novos avanços científicos e tecnológicos do
mundo globalizado.
 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO E O ENSINO DE CIÊNCIAS
 
No ensino brasileiro o estágio supervisionado atual, a configuração do currículo escolar dos ensinos médio e
fundamental deve ser debatida, para que a escola possa desenvolver adequadamente seu papel na formação de
cidadãos, neste processo a biologia pode ser uma das disciplinas mais relevantes e merecedoras da atenção dos
alunos, dependendo do que for ensinado e da maneira que isso for feito (KRASILCHICK, 2008).
Os estágios, cumpridos em estabelecimentos de Ensino Fundamental e Médio, propiciam o contato com a realidade
escolar, e são muito significativos para a futura profissão de professor. É principalmente no período em que realiza tal
atividade que o graduando inicia a construção da identidade como professor. (ZANCUL, 2011)
Preparar o futuro professor de Ciências e Biologia na atualidade necessita oferecer-lhe momentos práticos para
reflexões sobre esse mesmo ensino, antecedendo a sua atuação enquanto docente, para a tomada de consciência de
que ser professor é assumir uma postura pedagógica de investigação e não ser um repetidor de conhecimentos
(BAPTISTA, 2003).
A vivência do estágio é o momento que pode ser traduzido num grande desafio a ser enfrentado pelos futuros
educadores, e ao refletir, pode achar caminhos que levarão a perceber que não só uma atividade de aprendizagem
situada em tempos e espaços limitados e precisos, mas também uma ação primordial da construção da própria
identidade e história profissional. (ULIANA, 2009)
Mizukami (2002) afirma que formar o professor não é simplesmente dotá-lo de uma bagagem de conhecimentos e
habilidades, mas é levá-lo à competência de reflexão. Nos cursos de graduação o estágio supervisionado de
licenciaturas, é importante oferecer a oportunidade para que o acadêmico vivencie a realidade, aprofunde habilidades e
conhecimentos em sua área de estudo, além de conhecer o futuro ambiente profissional (CARDOSO, et al, 2011).
Nesse sentido, é necessário que o estudante considere a cultura de origem e experiência de vida do aluno como ponto
de partida de uma prática pedagógica voltada para os interesses dos setores populares. É fundamental que o estagiário
se oriente pelas demandas da escola e dos estudantes, e não pelas demandas de programas predeterminados e
desconectados da realidade escolar. (DINIZ-PEREIRA, 1999; MOREIRA, 2001).
Para Krasilchik (2008) a relação entre Universidade e escolas não pode caracterizar como cobrança ou fiscalização das
ações educativas, mas uma ação cooperativa, visando à melhoria do ensino.
Pimenta e Lima (2004, p.41) apontam algumas dificuldades ao inferirem que
 
O reducionismo dos estágios às perspectivas da prática instrumental e do criticismo expõe os problemas na formação
profissional docente. A dissociação entre teoria e prática aí presente resulta em um empobrecimento das práticas nas
escolas, o que evidencia a necessidade de explicitar por que o estágio é teoria e prática (e não teoria ou prática)
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(PIMENTA e LIMA, 2004, p.41).
 
Assim, durante o estágio, é essencial romper com modelos de educação tradicional. O estágio é supervisionado e conta
como o pressuposto acompanhamento de um professor orientador, bem como encontros em sala de aula na
universidade junto com outros estudantes em formação docente, para debates sobre teóricos da educação a fim de
auxiliar nas discussões dos resultados dos relatórios.
A formação de docentes através da orientação de um professor em sala de aula pode gerar material rico, permitindo,
consequentemente vivências seguras e proveitosas no campo da educação. A parti disso é possível inserir a reflexão e
a pesquisa durante o estágio (BARROS e NEVES, 2014).
De acordo com Santos (2005), o estágio supervisionado curricular é um espaço de construções significativas no
processo de formação de professores e deve ser entendido como uma oportunidade de formação contínua da prática
pedagógica.
Para Zimmermann e Bertani (2003), o estágio é uma disciplina integradora, pois promove a ligação entre a teoria e a
prática. Sua função é a de integrar os ambientes escolares e acadêmicos articulando os conteúdos específicos e
didáticos, desempenhando um papel decisivo para a formação de professores.
Conforme Castoldi e Polinarski (2009), o estágio não pode ser compreendido pelos licenciandos simplesmente como
cumprimento das exigências e necessidades do curso de formação, mas deve ser vivenciado pelo aluno como uma
etapa importante para a formação profissional.
O objetivo do estágio é propiciar ao estudante uma aproximação com o cotidiano no qual irá atuar. Ao participar das
atividades de uma escola, o estagiário deve ter consciência de que a finalidade é sua formação como professor
(CARVALHO, 1985).
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB (9394/96), o Estágio Supervisionado em Ensino
é obrigatório nos cursos de licenciatura, sendo uma atividade de aprendizagem de caráter experimental. Então, a
importância do estágio supervisionado é reconhecida pela legislação e esta determina que sua duração seja de
quatrocentas horas, que ultrapasse o modelo da observação, participação e regência e possibilite aos licenciandos
atividades na Escola da Educação Básica que os façam sentirem-se integrantes do contexto escolar. (Parecer CNE/CP
9/2001, Resoluções CNE/CP 1/2002 e 2/2002).
 Referenciais Nacionais para a Formação de Professores (1999) consideram que é preciso levar em consideração as
novas demandas da atuação do professor para pensar ou repensar os processos de formação inicial nas Instituições
formadoras. A promoção de debates em torno da temática é fundamental para a construção de propostas que
desenvolva a autonomia profissional do futuro professor, bem como as competências necessárias para a boa atuação
docente.
Segundo Krasilchik (2008) a formação biológica contribui para que cada indivíduo consiga compreender e aprofundar as
explicações atualizadas de processos e de conceitos de ciências biológicas e a importância da ciência e da tecnologia
na vida moderna, além do interesse pelo mundo dos seres vivos, fazendo com esses conhecimentos ferramentas que
contribuam para a tomada exata de decisões de interesse individual e coletivo, levando em conta o papel do homem no
planeta.
As experiências vividas no estágio supervisionado deixam claro que não é suficiente apenas cumprir as exigências
burocráticas, pois elas não fazem com que o objetivo maior seja conquistado, ou seja, não desperta a reflexão, o debate
e a análise para possíveis mudanças no ensino, é necessária a ativa participação de todos os envolvidos no processo.
(ULIANA, 2009)
Complementando essas considerações, o estágio como pesquisa já é possível nos cursos de licenciatura (PIMENTA e
LIMA, 2012). À medida que o estagiário elabora um projeto de pesquisa mediante uma problemática sugerida pelo
orientador ou escolhida pelo próprio graduando, com o objetivo de investigar a sala de aula e a escola, o mesmo pode
despertar uma consciência critica com relação aos fatos ocorridos.
METODOLOGIA
 
A presente pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa envolvendo uma atividade sistemática, orientada para
compreensão de fenômenos educativos e sociais a partir da observação, descrição e investigação do objeto de estudo.
(BOGDAN; BIKLEN, 1994; ESTEBAN, 2010).
O estágio no curso de Biologia pesquisado foi realizado no 5º período das Faculdades Integradas de Sergipe (FISE),
localizada em Tobias Barreto/SE. Nesse período os alunos se matricularam na componente curricular Estágio
Supervisionado I, caracterizado pela realização de participação de aulas teóricas na universidade, do diagnóstico de
levantamento de problemática e da disponibilidade das escolas, a redação do projeto de pesquisa na escola campo,
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caracterização da escola campo, observações de aulas de ciências e elaboração de relatórios de pesquisa. Assim,
foram etapas do Estágio Supervisionado I:

• Preparação: Planejamento, Diagnóstico e Projeto de Pesquisa;
• Estágio Supervisionado: Caracterização, Observação e Relatório de Estágio.

Utilizou-se para a coleta de dados 6 relatórios de Estágio Curricular Supervisionado, que eram a quantidade de alunos
de ciências biológicas matriculados nessa componente curricular. Os relatórios foram elaborados a partir das atividades
de observação livres durante o período de 20 horas desenvolvidas nas escolas campo de estágio de Tobias Barreto/SE
e municípios próximos. Os alunos observaram aulas de ciências de turmas do ensino fundamental II, do 6º ao 9º Ano. O
estágio foi realisado em cinco escolas públicas de Tobias Barreto/SE, pois dentre os seis graduando, dois deles
realizaram os estágios na mesma escola.
Os dados foram coletados a partir dos relatos nos relatórios da fase de observação onde o graduando descreve as
impressões sobre a prática de ensino tanto dos professores da escola campo como de si mesmos enquanto
observadores das aulas de ciências em cadernos de campo.
Para a análise dos dados foi realizado uma categorização das principais observações dos graduandos baseada em
Bardin (2004). Então, foram elaboradas categorias e subcategorias para a análise temática do conteúdo presente nas
afirmações escritas por esses discentes. Segundo Bandin (2004), isso permite fazer uma classificação sistemática dos
elementos presentes no texto, e também facilita a criação de novas hipóteses de interpretações.
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO
 
Nesse momento do texto apresentamos os dados coletados em 6 relatórios de estágios a partir da categorização dos
mesmos. Foi elaborada uma categoria com três subcategorias.
A categoria foi intitulada Processo de ensino-aprendizagem que versou sobre as relações didáticas entre professor e
aluno. Esta categoria apresenta três subcategorias que estão relacionadas com a maneira como os professores
realizam as aulas, se relacionam com seus alunos e o comportamento dos mesmos. Conforme Libâneo (1994) a relação
entre o ensino e a aprendizagem não é simplesmente transmitir conhecimentos do professor para o aluno, é uma
relação de reciprocidade.
A subcategoria 1.1 Aulas expositivas mostra que essa estratégia caracteriza-se pela exposição de conteúdos com a
participação passiva dos estudantes, não considerando o conhecimento prévio dos mesmos. 
O professor sempre começa a aula copiando o conteúdo no quadro, [...] alguns alunos copiam a explicação do professor
e outros permanecem calados olhando para o professor. (Aluno B)[i]
É fundamental discutir-se a aula expositiva em todos os seus aspectos, com professores das mais diversas formações,
por tratar-se da principal ferramenta tecnológica utilizada por docentes de todos os níveis. A mesma faz parte do método
tradicional, que abrange o fato de o professor ser o centro do aprendizado e, por esse motivo, possuir um maior controle
das aulas (PINHO et al., 2010).
A subcategoria 1.2 Interação professor e aluno aborda a relação professor-aluno como centro do processo educativo
que pode ser positivo ou negativo.
Nas aulas dessa turma os alunos conversavam o tempo todo, não deixavam a professora dar aula. O professor gritava
para que os alunos prestassem atenção [...]. (Aluno A)
Para Libâneo (1994) o professor precisa criar uma situação de comunicação entre os alunos com um propósito
educativo, buscando meios e caminhos, de acordo com o que a situação e a classe. Desse modo, os alunos são vistos
como sujeitos heterogêneos, e é necessário dar mais atenção em muitos casos a classe como um todo e não somente a
transmissão de conteúdos.
Na subcategoria 1.3 Indisciplina do aluno é apresentada a forma mais presente de comportamento dos estudantes nas
aulas.
 
Alguns alunos respondem a professora quando é exigido silencio, [...] o uso do celular é constante durante as aulas e
[...] as discussões entre eles são comuns. (Aluno C)
 
Os alunos jogam papeizinhos durante as aulas do professor no colega. (Aluno D)
 
Durante a aula aluno se levanta o tempo todo para implicar com o colega da gente. (Aluno E)
 
Segundo Aquino (1999), a indisciplina é uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos educadores para
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desenvolverem o trabalho pedagógico e se relaciona com o conjunto de valores e expectativas que variam ao longo da
história, entre as diferentes culturas e numa mesma sociedade.
Diante destas constatações, percebe-se a necessidade de um maior engajamento por parte da escola em buscar
alternativas de intervenções para o enfrentamento de conflitos na sala de aula.  È importante o diálogo e o trabalho
coletivo com a família para a viabilização dessas ações.
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Percebe-se que os estagiários do curso de Ciências Biológicas, da Faculdade Integradas de Sergipe (FISE), em Tobias
Barreto/SE destacaram em seus relatórios de estágio durante o período de observação em sala de aula à frequência no
processo de ensino-aprendizagem de aulas expositivas, dificuldade na Interação professor e aluno e indisciplina do
aluno em sala de aula.
Sugere-se mais atenção para as práticas docentes no Ensino de Ciências. Este precisa ser colocado mais em prática no
sentido de inserir mais inovações tecnológicas e atualizações por parte docente sobre as mudanças comportamentais
dos alunos, a fim de enfrentar os desafios em sala de aula.
As contribuições do presente artigo referiram-se à importância da pesquisa nos estágios supervisionados. É relevante
que os graduandos percebam que para o desenvolvimento do estágio necessita de uma atitude investigativa que
envolva o levantamento teórico acerca de referencias bibliográficos sobre estágio e problemas de pesquisa, o estudo da
técnica de observação, a elaboração de um projeto de pesquisa para se efetivar uma intervenção na sala de aula e na
escola com sistemática e objetividade. Assim, aproximando a teoria com a prática nos cursos de formação docente.
A reflexão é outra ferramenta que precisa se inserida nos estágios. O processo educativo não pose ser reduzido
somente habilidades que precisam ser treinadas. Então, refletir pode possibilitar a abertura de caminhos para que os
estudantes percebam outros aspectos da prática docente em sala de aula, como sociais e culturais.
 

 

REFERÊNCIAS
 
 BARROS, L. R.; NEVES, M. L. R. C. A formação de professores: Relato de uma experiência do estágio supervisionado
com o uso da fotografia para ensinar Biologia no Ensino Médio. Revista da sbenbio, n7, out. 2014.
 
BAPTISTA, C.S.G. A importância da reflexão sobre a prática de ensino para a formação docente inicial em Ciências e
Biológicas. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências. UFMG, v.5, n.2, p.4-12, 2003.
 
BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. Investigação Qualitativa em Educação: uma introdução às teorias e aos métodos.
Portugal: Editora Porto. 1994. ISBN: 978-972-0-34112-9.
 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB Lei nº 9394/96.
BRASIL/MEC/SEF. Referenciais para formação de Professores. Brasília: SEF, 1999.
 
CARDOSO et al. Estágio Supervisionado em Unidades de Produção Agrícola. Editora da UFRGS. Porto Alegre/RS,
2011. 100p.
 
CARVALHO, I. M. O processo didático. Rio de Janeiro: FGV, 1985.
 
CASTOLDI, R.; POLINARSKI, C.A. Considerações sobre estágio supervisionado por alunos licenciandos em Ciências
Biológicas. In: VII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, Florianópolis, 2009. Anais do VII
ENPEC, Belo Horizonte: ABRAPEC, 2009.
 
DINIZ-PEREIRA, J. E. . As licenciaturas e as novas políticas educacionais para formação docente. Educação
&Sociedade, Campinas, v. 68, p. 109-125, 1999.
 

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/o_estagio_supervisionado_de_ciencias_observacoes_de_estagiarios_s.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.5-7,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



ESTEBAN, M. P. S. Pesquisa qualitativa em educação: fundamentos e tradições. Porto Alegre: AMGH, 2010. ISBN:
978-85-63308-10-8.
 
KRASILCHIK, M. Tendências do Ensino de Biologia no Brasil. Editora da Universidade de São Paulo. São Paulo/SP,
2008. 195p.
 
LIBÂNEO, J.  C. Didática. São Paulo: Cortez, 1994.
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Conselho Nacional de Educação. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação de Professores da Educação Básica em nível superior. Parecer NE/CP9/2001. Diário Oficial da União,
Brasília, 18 de janeiro de 2002, seção 1, p. 31.
 
________.  Conselho Nacional de Educação. Institui a duração e a carga horária dos cursos de Licenciatura, de
graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior. Resolução CNE/CP2/2002.
Diário Oficial da União, Brasília, 4 de março de 2002. Seção 1, p. 9.
 
________. Conselho Nacional de Educação. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, em nível
superior, curso de Licenciatura, de graduação plena. Resolução CNE/CP1/2002 – Diário Oficial da União, Brasília, 9 de
Abril de 2002. Seção 1, p.31
 
MIZUKAMI, M. da G. N. et al. Escola e aprendizagem da docência: Processos de
investigação e formação. São Carlos EdUSCar, 203p. 2002
 
MOREIRA, M. A. Aprendizagem significativa. Brasília: Editora Universidade de Brasília. 1999.
 
MOREIRA, A. F. B. Multiculturalismo, currículo e formação de professores. In: Moreira A. F. B (org). Currículo: políticas
e práticas. Campinas: Papirus, 2001, p 81-96.
 
PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade, teoria e prática. 5. ed. São Paulo: Cortez,
2002.
 
PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e docência. Revisão técnica José Cerchi Fusari. São Paulo: Cortez, 2004.
(Coleção docência em formação. Série saberes pedagógicos).
 
PINHO, S. T.; ALVES, D. M.; GRECO, P. J.; SCHILD, J. F. G. Método situacional e sua influência no conhecimento
tático processual de escolares. Motriz: Revista de Educação Física. Rio Claro, v. 16, n. 3, p. 580-590, jul./set. 2010.
 
SANTOS, H.M. O estágio curricular na formação de professores: diversos olhares. In 28ª Reunião Anual da ANPED,
GT8 – Formação de Professores. Caxambu, 2005.
 
SAVIANI, D. Escola e democracia. 24. ed. S„o Paulo: Cortez, 1991.
 
SILVA , A. F. A.; MARCONDES , M. E. R. Ensino e aprendizagem de ciências nas séries iniciais: concepções de
um grupo de professoras em formação. 2007. Disponível em http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/vienpec/CR2/p586.pdf.
Acesso: 01/07/2015.
 
ULIANA, E. R. Estágio supervisionado: uma oportunidade de reflexão das práticas na formação inicial de professores de
ciências. In: IX Congresso Nacional de Educação – EDUCERE- III Encontro Sul Brasileiro de Psicopedagogia.
PUCPR. out. 2009.
 
ZANCUL, M. S. O estágio supervisionado em ensino segundo a percepção de licenciandos em ciências biológicas. Rev.
Simbio-Logias, v.4, n.6, Dez/2011.
 
ZIMMERMANN, E. E.; BERTANI, J.A.Um novo olhar sobre os cursos deformação de professores. Cad.Bras.Ens.Fís.,

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/o_estagio_supervisionado_de_ciencias_observacoes_de_estagiarios_s.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.6-7,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



v.20, n.1: 43-62, 2003.
 
 

[1] Os nomes dos estagiários foram nomeados por Aluno A, B, C, D, E e F para garantir o anonimato dos mesmos.
 

Marcela Santos de Almeida - Professora da Faculdades Integradas de Sergipe (FISE), ministrando disciplinas Prática e
Pesquisa e Estágio Supervisionado; Mestre em Ensino de Ciências e Matemática, NPGECIMA (UFS); Graduada em
Ciências Biológicas(UFS); Membro dos grupos de pesquisa IDEIA (UFSM) e EDUCON (UFS);
cecelabioalmeida@hotmail.com
Alvani Bomfim de Sousa Junior - Bacharel em Ciências Contábeis; Pós-Graduado em Auditoria e Perícia Contábil;
Pós-Graduando em Didática e Metodologia do Ensino Superior; Mestrando em Ciências Administrativas pela
Universidad Internacional Tres Fronteras – UnInter; Professor da Faculdade Integradas de Sergipe (FISE), ministrando
disciplinas de Teoria da Contabilidade e Perícia, Arbitragem e Mediação e da Faculdade do Nordeste da Bahia
(FANEB), ministrando a disciplina de Contabilidade Geral II; Membro do grupo de pesquisa em Contabilidade e
Finanças (UFS), Membro da Academia Sergipana de Ciências Contábeis e Empresário Contábil;
alvanijunior@yahoo.com.br.
 

Recebido em: 05/07/2015
Aprovado em: 06/07/2015
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/o_estagio_supervisionado_de_ciencias_observacoes_de_estagiarios_s.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.7-7,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio


