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Resumo: O presente artigo tem como finalidade refletir sobre a formação inicial de professores de Ciências, a partir de
experiências de estudantes do estágio supervisionado, do curso de Ciências Biológicas Licenciatura, da Universidade
Federal de Sergipe - UFS. O referido estágio ocorreu no 7º ano “A”, da Escola Municipal Adelina Maria de Santana
Souza, localizada na região Centro sul do Estado de Sergipe, Município de Lagarto. Para tanto, foi aplicado um
questionário para os estudantes da respectiva turma, e em seguida os mesmos foram analisados qualitativamente.
Diante destes momentos de vivências, mesmo que limitado a algumas horas, e dos dados coletados via questionários,
pôde-se confirmar que as aulas observadas e as orientações durante a disciplina de Estágio são essenciais para a
formação dos professores. Neste ínterim, o estágio deixou de ser mera disciplina do currículo, incorporou múltiplos
conhecimentos da formação profissional, desenvolvendo atividades que fomentaram a análise e a reflexão, sendo uma
experiência da prática docente em que encontram-se oportunidades para perceber que a prática pedagógica e todas as
áreas do conhecimento têm sido desafiadas a superar a visão reducionista, a fim de construir uma ação pedagógica
transformadora, crítica e reflexiva baseada em um paradigma emergente que vá ao encontro das necessidades atuais
de Educação.
Palavras-chave:. Ensino de Ciências. Formação inicial de professores; Metodologias de Ensino.
 
Abstract: This article aims to reflect on the initial training of science teachers, from stage students experiences
supervised, the course of Biological Sciences Degree from the Federal University of Sergipe – UFS. That stage was in
7th grade "A", the Municipal School Adelina Maria de Santana Souza, located in the South Central region of the State of
Sergipe, Municipality Lizard.  For both, a questionnaire was applied to students of their class, and then they were
analyzed qualitatively. Given these moments of experiences, even if limited to a few hours, and the data collected via
questionnaires, it was possible to confirm that the observed lessons and guidance during Stage discipline are essential to
the training of teachers. Meanwhile, the stage is no longer mere discipline of the curriculum, incorporated multiple
knowledge of vocational training, developing activities that fostered the analysis and reflection, It is an experience of
teaching practice that is opportunities to realize the pedagogical practice and all areas of knowledge have been
challenged to overcome the reductionist view, in order to build a transformative pedagogical action, critical and reflective
based on an emerging paradigm that meets the current needs of Education.
Keywords:. Science Education. Initial teacher education. Teaching Methodologies.
 

INTRODUÇÃO
                                                
As licenciaturas no Brasil foram criadas nos anos 30, principalmente como consequência da preocupação com a
regulamentação do preparo de docentes para a escola secundária. Foram constituídas basicamente sob o modelo da
racionalidade técnica, segundo a fórmula “3 + 1”, em que “as disciplinas de natureza pedagógica, cuja duração prevista
era de um ano, justapunham-se às disciplinas de conteúdo, com duração de três anos” (DINIZPERIRA 1999). Os
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reflexos ou sombras desse modelo perduram até hoje nos cursos de formação inicial de professores, e talvez, nos
cursos de Ciências Naturais mais fortemente.
Nesta perspectiva, o professor é visto como técnico, especialista que aplica com rigor, na sua prática cotidiana, as
regras que derivam do conhecimento científico e do conhecimento pedagógico. Portanto, sabe-se que para formar esse
profissional, é necessário um conjunto de disciplinas científicas e outro de disciplinas pedagógicas, que vão fornecer as
bases para sua ação.
 Entretanto, contrapondo-se a essa visão tecnicista e entendendo a formação docente como um processo contínuo e
historicamente situado, 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.
E nesse contexto, a vivência do estágio é o momento que pode ser traduzido num grande desafio a ser enfrentado pelos
futuros educadores, e ao refletirmos, estaremos achando caminhos que nos levarão ao que sabemos ser 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. Partindo deste contexto, enunciado acima, tem-se a pretensão
de apresentar uma exposição e reflexão da importância do estágio supervisionado na formação inicial de professores de
Ciências, a partir do próprio processo de estágio supervisionado das autoras deste trabalho.
 
DISCUSSÕES SOBRE O ESTÁGIO CURRICULAR NA FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE
 
Segundo Carvalho e Gil-Pérez (1993), que em parte de seus trabalhos desenvolvidos falam especificamente sobre a
formação dos professores de ciências, trazem informações essenciais para uma melhor formação dos futuros
professores de ciências, bem como para reestruturação dos que já exercem a profissão.
Esses autores demonstram, por meio de pesquisas realizadas, que o problema existente na formação e no ensino de
ciências não seria resolvido apenas proporcionando aos professores instruções mais detalhadas e sim os levando a
fazer uma revisão profunda dos aspectos positivos e negativos de sua formação. Aspectos tais como: a inovação de sua
didática, e a realização de pesquisas, para que saibam realmente “fazer” uma ciência de qualidade; obtenção do
verdadeiro conhecimento da matéria que é ensinada, porque quando não há preparação do professor para as aulas que
são oferecidas aos alunos é o verdadeiro reflexo, ou seja, ficam muito dispersos; devem substituir, se ainda existir em
sua metodologia, as ideias do senso comum por conhecimentos teóricos, mesmo que seja difícil no início sendo
facilitada por meio de uma prática constante; realizar, caso necessário, mudanças no ensino tradicional, pois o ensino é
algo que evolui juntamente com as mudanças didáticas constantes; devem saber preparar e dirigir as atividades com os
alunos por meio das suas dúvidas e questionamentos.
É essencial que durante as atividades e trabalhos os professores consigam desenvolver a curiosidade nos alunos por se
tratar de uma das melhores formas de aprendizagem; o sistema avaliativo deve ser variado, não sendo composto
apenas por provas, mas também por atividades complementares como seminários. Assim, é necessário que os
professores, que são agentes ativos no processo educacional, tenham acima de tudo o desejo de adquirir novos
conhecimentos e metodologias, e que estes tenham satisfação em transmitir um pouco de seus conhecimentos para os
que estão dando início a esse processo.
Uma ótima oportunidade para ocorrer esta interação entre professores regentes e futuros professores é por meio dos
estágios.
O estágio supervisionado está inserido na grade curricular dos estudantes por ser de grande importância na formação
inicial dos futuros professores, como citado anteriormente. Por meio dele é criada a possibilidade da observação da
realidade do sistema de ensino em seus propósitos de aperfeiçoamento constante e para que aprendam a ter
comprometimento com a formação e educação da comunidade.
Muitos veem esses estágios como desnecessário, ou até mesmo chegam a pensar que o estudante ao ver a realidade
desistirá, mas seu real objetivo é de preparar os alunos para que, quando forem professores não se sintam enganados,
pois o que realmente é verídico é que a teoria é bem diferente da prática, porém uma complementa a outra.
Para o desenvolvimento dos estágios curriculares é necessário seguir normas legais de alcance nacional, onde devem
ser observadas normas de natureza educativa, trabalhistas e previdenciárias. Esses estágios para os estudantes de
licenciatura devem ocorrer nas escolas de educação básica e nos órgãos do sistema educacional, sendo
obrigatoriamente iniciados na segunda metade do curso.
A literatura divide em três as possibilidades para realização do estágio: a observação, participação e regência. Foi
focado nessa primeira parte o estágio de observação, que possibilita observar o espaço da escola, a sua estrutura
física, a metodologia dos professores, o comportamento dos alunos em sala de aula, bem como todo o funcionamento
da unidade educacional.
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Segundo Bizzo (1998), algumas perspectivas que orientam o trabalho do professor de Ciências são: relacionar o que
quer ensinar com o dia-a-dia dos alunos; renovação e aprimoramento constantes, pois o professor tem sempre muito
que aprender a respeito do conhecimento que ministra a seus alunos; assumir uma postura honesta, reconhecendo
suas limitações no conhecimento de uma área tão vasta como ciências; proporcionar oportunidades de troca de ideias
conversa e trabalho cooperativo entre os alunos, que são situações que permitem aos alunos organizar suas ideias e
compará-las às dos colegas; criar oportunidades para saber o conhecimento prévio dos alunos sobre os fenômenos que
serão estudados, com o propósito de perceber a existência de explicações diferentes e que não podem ser todas
consideradas válidas; possibilitar que os alunos percebam que uma mesma explicação pode ser aplicada a contextos
diferentes; utilizar terminologia científica de forma correta; e procurar inovar suas formas de avaliação, uma vez que, ela
é subjetiva e depende apenas da valorização de uma parcela das informações obtidas.
De acordo com Pimenta (2006), a atividade docente é uma prática social que requer preparo que não termina nos
cursos de formação, pois estes correspondem à formação teórica (teórico-prática) do professor para a prática social
(práxis) transformadora. Na práxis ocorre a inclusão da reflexão na teoria e na prática. Ainda segundo a mesma autora,
a Didática é uma área de conhecimento fundamental no processo de formação do professor porque constitui em um
método e em um instrumento para a práxis transformadora do professor.
 
TRAJETÓRIAS METODOLÓGICAS
 
Do ponto de vista metodológico, o trabalho realizou-se segundo uma abordagem qualitativa, a qual de acordo com
Rodrigues (2009), não se emprega procedimentos estatísticos no tratamento da pesquisa. “Dela faz parte a obtenção de
dados descritivos mediante contato direto e interativo do pesquisador com a situação objeto de estudo” (Neves, 1996, p.
1).
Quanto aos instrumentos de coleta de dados, foram utilizados a observação e o questionário. Segundo Rodrigues
(2009), a observação é uma técnica de coleta de dados que consiste na observação direta do fenômeno estudado,
sendo que logo após são feitas as análises dos dados. Nessa pesquisa a observação foi realizada em dupla e “em
campo”, ou seja, na vida real, em um ambiente natural, e de forma não participante, visto que as pesquisadoras
limitaram-se à observação e ao registo do fato estudado. Para o autor citado anteriormente, o questionário é um
instrumento criado pelo pesquisador para ser aplicado a um grupo pesquisado e que deve ter linguagem simples e
direta.
Nesse trabalho, a técnica da observação foi necessária à vivência do Estágio Supervisionado no Ensino de Ciências. Já
o questionário é um instrumento de coleta de dados simples que demanda pouco tempo na coleta de dados, uma vez
que pode ser respondido pelo grupo em um intervalo de tempo determinado e “atinge maior número de pessoas
simultaneamente” (Marconi e Lakatos, 2010, p. 184). Além disso, é preenchido pelo próprio informante havendo menos
risco de distorção, “pela não influência do pesquisador” (Marconi e Lakatos, 2010, p. 185), e não é necessária a
assistência do investigador.
O questionário aplicado aos estudantes para a realização desse trabalho conteve 10 perguntas dos tipos aberta e
fechada. A maioria delas foi fechada, na qual o informante teve que escolher sua resposta entre duas opções: sim e
não. De acordo com Marconi e Lakatos, 2010, esse tipo de pergunta facilita o trabalho do pesquisador porque as
respostas são mais objetivas. Mas em algumas perguntas do tipo fechada foi solicitada aos estudantes a justificativa da
resposta, porque seria necessária a reflexão sobre a formação inicial de professores.
Foi analisado o livro didático Ciências, 7º ano: volume 2, utilizado pelo professor de Ciências, com base nos critérios
apresentados na tabela criada por Krasilchik (2004), na qual são examinados critérios como conteúdo, questões,
ilustrações, formato e linguagem do livro didático em uma escala que varia entre ótimo, bom ou ruim. Além dos critérios
citados, foi analisado também a presença ou a ausência do sumário, do glossário e das referências bibliográficas
utilizadas pelos autores, bem como a maneira pela qual estavam estruturados.
Para obter o diagnóstico da escola foram analisados a caracterização socioeconômica da mesma, a estrutura física e
material, o pessoal integrante da comunidade escolar, a estrutura, organização e funcionamento, o planejamento
escolar e a avaliação. O acesso a essas informações foi obtido por meio de conversas informais com o corpo
técnico-administrativo da instituição, pelo questionário aplicado aos discentes, como também pela observação das aulas
realizada pelas pesquisadoras.
            Com isso, no dia 13 de agosto de 2013 foi iniciado o Estágio no Ensino de Ciências I, realizado na Escola
Municipal Adelina Maria de Santana Souza que está localizada no Centro do município de Lagarto no estado de
Sergipe, pelas estudantes do curso de Ciências Biológicas Licenciatura: Amanda dos Santos Dória e Islaine da Trindade
Jesus, tendo como orientadora a M. Sc. Aline Lima de Oliveira Nepomuceno. A turma escolhida foi o 7º ano “A” que é
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composta por 38 estudantes com faixa etária entre 12 e 15 anos.
O período de duração do estágio foi de um mês, sendo 5 horas semanais, ocorrendo durante o período vespertino. Para
a realização do estágio foi solicitado que as estagiárias observassem todas as aulas das disciplinas ministradas nos dias
que tinham obrigatoriamente aula de Ciências. As aulas observadas foram: Ciências, Português, Redação, Inglês,
Matemática e Cultura Sergipana. Em cada aula pôde-se observar uma metodologia diferente, variando de professor
para professor e consequentemente uma reação diferenciada dos estudantes em cada aula.
            O livro didático utilizado pelo professor de Ciências tem como título Ciências, 7º ano: volume 2; os autores são
Ana Maria Pereira, Margarida Santana e Mônica Waldhelm, é a 1ª edição publicada em São Paulo, 2009 pela editora do
Brasil, e faz parte da Coleção perspectiva.
Foi aplicado questionário a 30 alunos do 7º ano “A” da Escola Municipal Adelina Maria de Santana Souza com o objetivo
de conhecer: as principais causas de dificuldade de aprendizagem nas disciplinas, o grau de satisfação dos alunos no
ambiente escolar, a escolha profissional e qual a visão deles com relação à profissão de professor. 
 
DIAGNÓSTICO GERAL DA ESCOLA CAMPO DO ESTÁGIO
A escola está inserida em uma comunidade de nível sócio econômico médio-alto, porém atende a estudantes de todas
as esferas sociais, funciona nos períodos matutino, vespertino e noturno com 27 turmas entre os referidos turnos.
Sua estrutura física é composta por 09 salas de aula, secretaria, diretoria, sala dos professores, almoxarifado, sala de
vídeo/informática, 05 W.C’s femininos com 01 para PNE (Portadores de Necessidades Especiais), 05 W.C’s masculinos,
sendo 01 para PNE, W.C’s para funcionários, com 01 feminino e 01 masculino, cozinha, despensa, depósito de limpeza.
Pôde-se observar que os professores sentem muita dificuldade em ministrar as aulas devido à péssima acústica da
escola e também por não possuir ventilação adequada nos ambientes, tornando-os muito quentes. Em relação ao
espaço físico ainda, a escola não possui refeitório podendo ver claramente o desconforto de todos os integrantes da
escola.
Na instituição estudam 848 alunos, distribuídos entre o Ensino Fundamental e o EJAEF (Educação de Jovens e Adultos
para o Ensino Fundamental). Possui 37 professores em sala de aula e 08 readaptados na secretaria.
A formação dos professores presentes na escola é de licenciatura plena em suas respectivas áreas. O corpo técnico
administrativo é formado por 04 agentes administrativos e os 08 professores que foram readaptados.
Para auxiliar os professores em seus trabalhos desenvolvidos com os alunos a escola possui materiais como TV, DVD,
02 projetores, 01 microsystem, quadro branco e negro, giz e piloto, notebook, computadores, impressoras, e diversos
materiais didáticos e pedagógicos.
Quanto ao planejamento escolar ocorre a cada início de ano quando os professores se reúnem para definir as metas do
ano letivo.
São realizadas 04 unidades (bimestrais), 04 recuperações paralelas e 01 final. A avaliação é feita quantitativamente
através de uma prova que vale 6,0 pontos e qualitativamente através de uma distribuição de 4,0 pontos para seminários,
trabalhos em grupo, projetos, simulados e atividades em sala de aula. A escola apresenta um sistema disciplinar em
conjunto com os professores a exemplo: caso os alunos cheguem atrasados no primeiro horário não podem entrar na
sala de aula e também só podem beber água e ir ao banheiro depois do primeiro horário.
 
DESCREVENDO O ESPAÇO DE SALA DE AULA
Foi observado durante o período de estágio que cada professor possui uma metodologia diferenciada. Dos cinco
professores observados na pesquisa foi evidenciado que dois desses possuem características pedagógicas
semelhantes a da escola tradicional e três com características próximas a da escola nova.
De acordo com Ramey e Piper [1](1974 apud MATOS E FLEITH, 2006) a escola tradicional apresenta como
características a preocupação com provas, notas, o professor possui uma autoridade excessiva, o ensino geralmente é
realizado em grupos maiores e também o currículo é cuidadosamente elaborado e seguido poucas e nenhuma
variações. Enfatizam ainda que a obediência, a competência e o excesso de atividades escolares são fatores
característicos desse tipo de educação.
Nesse sentido, os professores os quais suas práticas pedagógicas assemelhavam-se a escola tradicional foram
observados em suas aulas as seguintes características: todos os alunos deveriam sentar em fila; o principal recurso é a
utilização do quadro negro e livro didático; é realizada leitura do livro em sala de aula e em seguida os alunos são
solicitados a ler pequenos trechos; o conteúdo é apresentado e os alunos ficam apenas ouvindo.
Em contrapartida, a escola nova segundo Virgolim e Alencar [2](1993 apud MATOS E FLEITH ,2006) é um movimento
que surgiu no Pós-Guerra com o objetivo de gerar uma ampla mudança no cenário educacional que vigorava e,
consequentemente, alcançar uma reformulação nos princípios da escola tradicional, e assim promover condições que
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possibilitassem: uma aprendizagem mais significativa, o exercício e desenvolvimento das habilidades criativas dos
alunos.
Destarte, foi notável entre os professores os quais suas práticas pedagógicas se assemelhavam a escola nova
características como: aula dinâmica realizada em círculo, os estudantes são provocados por meio de exemplos
cotidianos a participarem da aula expressando as suas opiniões, são realizadas pesquisas e atividades em grupo.
Em suma, percebe-se que como cada professor possui uma metodologia diferente, os alunos reagem de igual modo, ou
seja, diferentemente a cada professor e a cada aula, em algumas aulas ficam muito agitados, em outra, bem tranquilos.
 
REFLEXÕES SOBRE O LIVRO DIDÁTICO
 
No que tange o livro didático utilizado pela respectiva turma, o mesmo apresenta um sumário bem estruturado, com
figuras chamativas relacionadas a um dos capítulos da unidade. Porém não apresenta um glossário ao final, o que seria
bom se tivesse, visto que ele poderia ser composto por termos de Ciências que fossem novos aos alunos ou que
fossem difíceis de reconhecer o significado, o que ajudaria em uma melhor compreensão do conteúdo. Também não há
em nenhuma parte do livro (nem ao final de cada capítulo nem nas últimas páginas) as referências bibliográficas
utilizadas pelos autores, sendo este outro aspecto negativo, pois é preciso conhecer se as fontes que serviram de base
para elaboração do mesmo são realmente confiáveis.
Com relação ao seu formato, utilizando uma escala que varia entre ótimo, bom ou ruim, possui durabilidade boa,
facilidade de manusear e qualidade da impressão ótima. As ilustrações utilizadas ajudam a esclarecer o texto, pois são
grandes, com pequenos textos ou frases que explicam o que está sendo mostrado. Elas propõem uma melhor
aprendizagem do assunto abordado porque os alunos conseguem visualizar o que está na teoria.
Utilizando a mesma escala anteriormente mencionada, a adequação da linguagem ao nível dos alunos foi considerada
ótima e o número adequado de termos técnicos, bom. O significado de palavras que são novas para os alunos ou que
são termos técnicos é colocado entre vírgulas ou entre parênteses após a palavra. No tocante ao conteúdo, a relevância
deste foi considerada ótima, a atualização, a estruturação e a análise do contexto histórico, bom. O ano de publicação
do livro foi em 2009, então ele não está tão atualizado, pois a Ciência está o tempo todo renovando. Seria mais
interessante se o livro adotado fosse de publicação mais recente.
As questões propostas exigem mais do que a leitura do texto e propõem problemas novos, pois ao final de cada capítulo
vem um bloco de questões cuja resposta os alunos conseguem encontrar no capítulo estudado e outro bloco de
questões cuja resposta exige mais do que o conhecimento daquele capítulo: é preciso ter outras fontes de pesquisa tais
como internet, outros livros. Inclusive o final de alguns capítulos traz sugestões de leitura de livros e de sites para visitar.
O professor desenvolve sua aula com base no que está no capítulo do livro, passa as questões que estão nele para os
alunos responderem, as corrige e para complementar o conteúdo propõe pesquisas que utilizem outros livros e sites da
internet.
ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS
Diante das respostas coletadas a partir dos questionários foi possível constatar que os alunos gostam de estudar na
Escola Municipal Adelina Maria de Santana Souza mesmo afirmando que gostariam de aumentar o tamanho da escola e
a ventilação das salas, pois faz muito calor.
Foi evidenciado que maioria dos alunos tem como matéria favorita Educação Física. Mais da metade dos estudantes da
turma afirmaram que a disciplina que possuem mais dificuldade é Matemática, segundo eles, o professor não explicar
bem o conteúdo ou não explicar de uma forma que facilite o aprendizado.
A disciplina de Ciências foi considerada como a mais difícil e estabeleceram que o motivo das dificuldades é o
professor, que segundo eles, não explicar bem e devido a isso, não conseguem aprender o conteúdo passado.
Em se tratando da aprendizagem fora da sala de aula, a maioria dos alunos respondeu que estuda em casa o conteúdo
ensinado pelo professor e que seus pais os incentivam a estudar.
Com relação à carreira profissional, mais da metade dos alunos disseram que não gostariam de ser professor,
justificando a necessidade de ter muita paciência com os alunos e ainda ganhar pouco. Assim, a escolha foi bem
diversificada e a maioria deles já tinha em mente qual profissão seguir. As profissões mais citadas foram: jogador de
futebol, policial, médico, veterinário, engenheiro civil e psicólogo.
Assim, diante dos resultados, foi possível perceber a importância de rever a atitude do professor em sala de aula.
Segundo Pozo e Crespo (2009), a maioria dos professores acredita que a falta de motivação nos alunos é a principal
responsável pela falta de aprendizagem da Ciência. Portanto, é preciso identificar as causas dessa falta de motivação
levando em consideração que ela não é responsabilidade somente do aluno, mas também um resultado da educação
que recebem.
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É tarefa do professor ganhar a atenção dos alunos e motivá-los para o conteúdo que ele pretende ensinar. Isso pode ser
feito utilizando estratégias como valorizar a participação ativa dos alunos aceitando suas ideias, elogiando-os e
deixando de criticá-los e de ignorá-los. Outras estratégias seriam: adequar as tarefas às verdadeiras capacidades e
disposições de seus alunos para que estes obtenham êxito nelas, saber preparar atividades capazes de gerar uma
aprendizagem efetiva e utilizar uma didática que facilite o entendimento do conteúdo.
 
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Não se pretende concluir este espaço de reflexão, problematização e análise das experiências relatadas, mas sim
oportunizar novas discussões, estabelecendo não só uma troca de saberes com os leitores e participantes deste
trabalho, como também abrir novos espaços que permanecerão em aberto para novas possibilidades de construções
teórico-práticas.
Enfim, o Estágio Supervisionado em Ciências foi muito satisfatório, tornando possível conhecer um pouco do sistema
educacional em seus diversos âmbitos, tais como a organização, as diversas metodologias adotadas pelos professores,
o ambiente escolar, a dinâmica da sala de aula e a utilização do livro didático enquanto recurso escolar.
Além disso, é possível inferir que a estrutura física da escola pode influenciar, consideravelmente, no andamento da
aula, uma vez que tanto os professores quanto os alunos podem se sentir desconfortáveis, devido à falta de
climatização no ambiente de ensino, bem como a acústica inadequada desse ambiente. Mas, apesar das dificuldades,
muitos professores conseguem realizar uma aula mais dinâmica, na qual há uma maior interação professor-aluno,
possibilitando aos estudantes reconstruírem ou construir conhecimentos a partir de exemplos do cotidiano e dos seus
saberes prévios.
Portanto, devido à experiência adquirida durante o período de estágio, foi possível perceber que o Estágio
Supervisionado no Ensino de Ciências possui fundamental importância na vida acadêmica dos estudantes dos cursos
de licenciatura, uma vez que proporciona a eles habilidades e competências necessárias para a execução de suas
atribuições futuras, bem como auxiliar na relação com os alunos.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 educativo.
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