
A IMPORTÂNCIA DO ESTAGIO SUPERVISIONADO PARA A FORMAÇÃO DOCENTE: RELATO DE UMA
EXPERIÊNCIA.

Resumo

Sabemos da importância do estágio supervisionado para uma boa formação do discente. Este é o momento
em que o futuro docente vivenciará tudo o que foi ensinado durante sua formação, pois o futuro professor
estabelece seu primeiro contato com os alunos. Sendo assim, o estágio é necessário a formação de todo
profissional, pois ele dá oportunidade de aliar teoria e prática. O trabalho aqui exposto trata-se de uma
experiência de Estágio Supervisionado enquanto discente do curso de Pedagogia da UFS, relatando as
perspectiva e desafios do ser professor, da elaboração e execução dos planos de trabalho em sala de aula.
Este artigo tem por objetivo discutir a importância do estágio supervisionado e de que forma as experiências
vivenciadas durante o período de estágio podem contribuir com a formação docente. Com este trabalho
conclui-se que é de suma importância o Estágio Supervisionado para uma boa formação do discente, pois ele
nos ajuda a refletir sobre nossa prática sustentada pela teoria; ele contribui para nossa formação porque ser
professor e pensar e repensar sua prática constantemente.

Palavras-chave: Formação de Professores; Estágio Supervisionado; Teoria e Prática

Resumen

Sabemos la importancia de la práctica supervisada por una buena formación de los estudiantes. Este es el
momento en que el futuro profesor va a experimentar todo lo que se enseñó durante su formación, ya que el
futuro maestro establece su primer contacto con los estudiantes. Por lo tanto , la formación de prácticas de
todo profesional es necesario, ya que ofrece la oportunidad de combinar la teoría y la práctica. El trabajo
expuesto aquí es una experiencia de Supervisada mientras los estudiantes de estudiantes de pedagogía en
UFS , reportando perspectiva y desafíos de ser un maestro, planificación y ejecución de los planes de trabajo
en el aula. Este artículo tiene como objetivo discutir la importancia de la formación supervisada y cómo las
experiencias durante el período de prueba puede contribuir a la formación del profesorado . Con este trabajo
se concluye que es de suma importancia de prácticas supervisadas por una buena formación del estudiante,
ya que nos ayuda a reflexionar sobre nuestra práctica respaldada por la teoría ; contribuye a nuestra
formación ya ser un maestro y pensar y repensar su práctica constante .

Palabras- Clave: Formación del profesorado; El entrenamiento Supervisado; teoría e Y Práctica.

INTRODUÇÃO

Sabemos da importância do estágio supervisionado para uma boa formação do discente. Este é o momento
em que o futuro docente vivenciará tudo o que foi ensinado durante sua formação, pois o futuro professor
estabelece seu primeiro contato com os alunos. Sendo assim, o estágio é necessário a formação de todo
profissional, pois ele dá oportunidade de aliar teoria e prática. Logo, no processo educativo, teoria e pratica se
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associam e a educação é sempre prática intencionada pela teoria ( BITTENCOURT, 2005). A prática de ensino
tem por objetivo:

Possibilitar ao professor- estagiário compreender o processo de trabalho Pedagógico
que ocorre no interior da escola, em particular da sala de aula; compreender a
dinâmica da realidade escolar; vivenciar o trabalho coletivo de modo a contribuir
para a construção de saberes e conhecimentos no campo educacional; identificar e
apresentar soluções alternativas aos problemas advindos do processo
ensino-aprendizagem na perspectiva da superação; vivenciar uma experiência
docente em conexão com a teoria e com a prática, concomitantemente (SOARES,
2008, p.245).

Desse modo, o estágio é muito importante. Pois, ele cria condições para que o aluno estagiário possa refletir
que tipo de escola ele está querendo. O estágio propicia também ao estudante por meio de um conhecimento
cientifico e teórico oportunidades de vivenciar o cotidiano de uma escola pública. E nesse momento buscar
uma formação política, crítica, reflexiva, com o intuito de melhorar sempre a sua prática de ensino. De acordo
com Freire (1998), o estágio desenvolve no aluno-professor a capacidade de observar, analisar, interpretar e
pensar de forma crítica a realidade educacional, com o intuito de melhor compreendê-la e buscar a sua
transformação. Com isso, tanto os estagiários como também os professores da escola estão sendo
beneficiados, pois há uma troca de conhecimento entre eles.

O estágio é um eixo central na formação do professor, pois é através dele que o
profissional conhece os aspectos indispensáveis para a formação da construção da
identidade e dos saberes do dia- a dia”. (PIMENTA E LIMA, 2000, p.4).

O estágio supervisionado é um espaço significativo de formação e de construção de conhecimentos,
vislumbrando a possibilidade de aprimoramento das atividades didático-pedagógicas na formação de
professor (MENDES, 2006). Para Bittencourt (2005) o estágio e as experiências docentes acumuladas
assumem papel relevante na formação do professor.

Portanto, a prática de ensino é considerada como a mais importante e a mais poderosa componente dos
programas de formação dos professores. Desse modo, é de fundamental importância que o futuro professor
tenha uma formação de qualidade, esteja bem preparado com conhecimentos teóricos e práticos para assim
transmiti-los com segurança e qualidade para seus alunos. Por quanto, quando temos bons professores, a
educação melhora, e o aluno aprende mais.

As partes que compões este artigo são: Introdução, no qual discute a importância do estágio supervisionado
para uma boa formação docente; II – Descreve a fase da experiência. Como o planejamento do estágio;
conhecendo a escola; conhecendo a turma do estágio; III – relata a fase da regência e descrição das
atividades desenvolvidas na sala de aula e por fim as considerações finais que traz os resultados dessa
experiência em sala de aula.

2. FASES DA EXPERIÊNCIA:

2.1 PLANEJAMNETO DO ESTÁGIO

O planejamento aconteceu sob a orientação da Professora Maria José Nascimento Soares nas dependências da
Universidade Federal de Sergipe. Esse período foi de grande importância, pois aprendi conhecimentos acerca
do desenvolvimento e habilidades inerentes a prática pedagógica. Foi um momento, nos quais tivemos
leituras e debates de textos, aprendi a elaborar planos de aulas, ou seja, foi um momento muito importante,
pois estava me preparando para o estágio. Logo, todas essas aulas me deram subsídio para chegar à escola
com um arcabouço teórico necessário para enfrentar a prática
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A escola no qual realizei o estágio, eu já conhecia, pois já tinha realizado outros trabalhos lá. A equipe escolar
me recebeu muito bem e se mostrou disposta a ajudar no que fosse preciso. A coordenadora me apresentou a
turma e a professora. Conversando com a professora sobre os conteúdos dados em sala de aula, ela me falou
que o método usado pela escola é o Alfa e Beto, no qual os alunos associam o som com a escrita e me
perguntou se eu já conhecia esse método, e que eu não poderia usar outro, pois iria atrapalhar a
aprendizagem do aluno. Falei pra ela que iria utilizar os conteúdos dados por ela em sala de aula justamente
para não atrapalhar os alunos. Ficaria com a turma apenas duas semanas, mas ela falou que estava com o
conteúdo atrasado e que iria me disponibilizar 1h e meia da sua aula para a realização do meu estágio.
Aceitei e ela me passou os conteúdos que estava trabalhando com os alunos.

2.2 CONHECENDO A ESCOLA

A Escola Estadual Profº. José Franklim está localizada na cidade de Barra dos Coqueiros. A escola possui
aproximadamente 820 alunos, distribuído os turnos, manha, tarde e noite. Atende aos alunos do 1° ao 9º ano
e a Educação de Jovens e Adultos.

Com relação ao quadro docente, a escola possui 46 professores, 43 são efetivos e 3 são contratados. A
maioria dos professores já está perto de se aposentarem. A coordenação geral é gerenciada pela professora
Iranildes Batista Góis, secretaria Wandeleya Silva e duas Coordenadoras, Aldice Menezes e Givalda Moreira de
Jesus.

A estrutura física da escola conta com 13 salas de aulas, 16 banheiros, 02 bebedouros, 01 sala de
professores, 01 sala de Coordenação, 01 cozinha, 01 secretária, 01 biblioteca, 01 área de recreação, 02
sanitários para portadores de necessidades especiais, que inclusive um desses banheiros é usado como
depósito de vassouras.

As salas de aulas têm aproximadamente 20 alunos, tem carteiras suficientes para eles, têm ventiladores de
parede, quadro negro, um birô, não havia lixeira dentro da sala de aula, um armário localizado ao fundo da
sala para acomodar alguns materiais. Os alunos jogam o lixo no canto da parede da própria sala de aula. É
assim que termina a aula, os executores de serviços básicos recolhem o lixo.

Os recursos didáticos que me foram disponibilizados pela escola foram: os livros da biblioteca, aparelho de
televisão DVD, apagador, giz, folhas A4. Foi necessário levar para a escola, lápis de cor, tesoura, jornais,
papel chumbo, tinta guace, cartolina, canetas hidrocor, xérox das atividades dos alunos, por que a escola não
possui máquina de xérox, como também não possui essas matérias que foram citados.

O Projeto Político Pedagógico da escola, segundo a Diretora foi elaborado com a Participação de toda a equipe
escolar, inclusive com a participação da Comunidade. Os conteúdos, segundo a Coordenadora são baseados
nos Parâmetros Curriculares Nacionais, porém não vir nada que abordasse a questão ambiental que foi o
tema central do projeto elaborado para o estágio. Um projeto interdisciplinar, ou seja, abordava todos os
conteúdos de forma interligadas entre si.

2.3 CONHECENDO A TURMA

O público alvo foi de crianças do 3º ano do Ensino Fundamental. A turma possui 20 alunos, mas apenas 15
freqüentam assiduamente as aulas. Desse total 9 são meninas e 11 meninos, com idade entre 8 e 11 anos.

Essas crianças são de origem humilde, muitas vêm de lares desestruturados, como alcoolismo, drogas,
desemprego, algumas crianças não tem pai, outras tem o pai presos, são crianças sofridas, carentes de bens
matérias e também de afeto. São crianças ativas, conversadeiras, algumas ficam fora da sala, passeando pelo
pátio da escola. A professora me relatou que tem muita dificuldade em manter as crianças dentro da sala de
aula. Durante o estágio pude perceber que dentro da sala de aula havia crianças que conversavam muito,
outras eram mais tímidas e tinha dificuldade em falar, outras que prestavam atenção na aula e se mostravam
muitos interessadas.

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_importancia_do_estagio_supervisionado_para_a_formacao_docente_r.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.3-6,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



A professora me relatou das dificuldades de trabalhar sem estrutura, que não tem condições de utilizar muitos
recursos, somente quadro e giz, relatou também que se sente presa com o método Alfa e Beto, pois é
cobrada a utilizar sempre o livro didático.

3. FASE AS REGÊNCIA:

A maioria dos professores da escola é efetivo, com exceção de três professores. A sala do 3º ano na qual fiz o
estágio, a docente é contratada. Fiquei em sala de aula apenas 1 h e meia por aula, tempo esse que me foi
cedido pela professora titular, alegando que não me poderia dispor mais de tempo, por que os alunos
estavam com o conteúdo atrasado e já iria ser prova só que ela só me disse isso quando fui para a prática,
quando o projeto já estava pronto. Essa situação me deixou chateada, por quanto, o projeto que elaborei não
iria ser totalmente colocado em prática, visto que ele foi feito para a duração de uma aula inteira e não a
metade.

Durante os primeiros dias do meu estágio, percebi que a grande maioria dos alunos tinha muita dificuldade
com a leitura, escrita e interpretação de texto. Alguns alunos não conheciam as letras. Diante disso, achei
necessário fazer uma atividade (por mais essa ela não estivesse incluída no projeto), no qual esses alunos
aprendessem a reconhecer as letras, silabas, números, pois eles não conheciam e olha que eles já estão no
3ºano.

É importante frisar que aos escolher os textos, ao elaborar o projeto, perguntei e mostrei a professora titular
se os alunos sabiam ler e escrever e se os conteúdos do projeto estavam no nível deles. Ela me falou que eles
sabiam ler e escrever e que o projeto estava no nível deles. Diante desse fato pude perceber que essa
professora não conhecia, não conhece os seus alunos e o nível de aprendizagem deles. De acordo com Paulo
Freire (2006) é necessário que o professor conheça quem são os seus alunos para então ensina-lhes
conteúdos que tenham significados para a vida deles.

No primeiro dia do estágio tive uma conversa com as crianças, falando para elas que eu não estava ali para
avaliá-los, se iam acertar ou errar, que as atividades que iria passar não valiam nota, que eles respondessem
as atividades sem medo de errar. Para Luckesi (1995) o docente deve retirar desses insucessos dos alunos
benefícios significativos, ou seja, que “erros” sejam uma ponte de necessidades dos alunos para aprender e
evoluir sempre.

3.1 Atividades Desenvolvidas em sala de aula

Como já dito anteriormente, para a pratica do estágio foi elaborado um plano de ensino que tinha como tema
central a questão ambiental. Ou seja, trabalhei esse assunto de forma interdisciplinar, abordando a questão
ambiental dentro da matemática, de português, história, geografia, ciência...

A maioria das aulas foi ministrados com a utilização de vários e diferenciados matérias didáticas. Todos esses
matérias estavam relacionados a questão ambiental. Aqui estão descritas algumas das atividades
desenvolvidas durante o estágio: texto “ Planeta Azul”, no qual pedi para eles circulares as palavras que
começam com a letra “P, R,S”.

Foram utilizados também dois cartazes com a figura de um menino e outro com a figura de uma menina, no
qual cada figura tem um bolso e no bolso tem letras e silabas. Cada aluno que pegasse uma letra ou silaba
dizia uma palavra que começava com a letra. Essa atividade ajudou aos alunos a aprender as letras e silabas
das palavras. Em seguida trabalhei com eles os números e as horas, por meio de um relógio gigante que foi
colocado no quadro. Posteriormente passei uma atividade com problemas matemáticos para eles
responderem.

Outra atividade passada em sala de aula foi um passeio pelo pátio da escola, com o objetivo de recolher o
lixo, deixados pelos alunos durante o recreio. Os alunos ficaram curiosos faziam varias perguntas como: por
que tenho que apanhar o lixo se eu não trabalho na escola?
mas isso não foi eu quem joguei?

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_importancia_do_estagio_supervisionado_para_a_formacao_docente_r.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.4-6,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Por que temos que apanhar o lixo?
Fizemos duplas e cada dupla tinha um saquinho onde iria colocar o “lixo” recolhido. Assim que voltamos para
a sala, conversamos a respeito da importância de não poluir, de não jogar lixo no chão, que se poluímos os
rios, os peixes morrem, de como a escola ficou feia e suja com todo aquele lixo no chão. Em seguida colei um
desenho de lixeira enorme no quadro e depois cada dupla contou quanto de “lixo” foi recolhido e esse
material recolhido foi colado no desenho de lixeira. Acredito que eles entenderam que lugar de lixo é no lixo.

Foi passada também uma atividade relacionada à questão da água. Levei pra escola um CD com a Música
“Planeta Água” de Guilherme Arantes. Em seguida fizemos uma pequena discussão com os alunos, fazendo
perguntas como; a música falava de que?
Para que serve a água?
Devemos desperdiçar água?
Devemos poluir?
Posteriormente foi passada uma atividade com desenhos que mostravam atitudes corretas e não corretas em
relação à água.

Nas duas últimas aulas do estágio construímos alguns brinquedos com material reciclável: bilboquê, boliche,
casinha de boneca feita de caixa de fósforo. Em seguida, fizemos uma auto-avaliação das coisas que foram
aprendidas sobre reciclagem e a preservação do meio ambiente. O que nós como cidadãos devemos fazer
para preservar a natureza e como evitar a destruição do planeta.

Posteriormente, brincamos de bilboquê, boliche, ouvimos um cd e brincamos de cantigas de rodas. Esse foi o
dia mais divertido para as crianças, elas gostaram muito. Esse também foi um dia que sai da escola
extremamente cansada, pois eles ficaram imperativos, talvez tenham ficado assim por ser uma novidade, pois
esse tipo de atividade dificilmente acontece na escola.

Considerações Finais

Portanto, ao longo do texto foi possível perceber que não basta ter técnica de ensino bem elaborada se não
conhecer a realidade escolar no qual o alunado está inserido e que nem sempre a teoria corresponde a
prática. Acredito que a Universidade forma o futuro docente para lidar com o “aluno perfeito”, ou seja, aquele
aluno que você ensina e ele aprende. Por isso, quando vamos à prática em sala de aula em uma escola
pública nos deparamos com uma realidade diferente daquela em que formos preparados pela universidade.
Acredito que o tempo do estágio é muito pouco. O futuro docente precisa passa mais tempo em sala de aula.

Por fim, é de suma importância refletir as dificuldades encontradas durante o estágio e repensar a formação
docente para compreender qual o perfil de professor pretende-se formar, pois sabemos da importância do
estágio supervisionado para uma boa formação do discente, pois ele nos ajuda a refletir sobre nossa prática
sustentada pela teoria; ele contribui para nossa formação porque ser professor e pensar e repensar sua
prática constantemente.
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