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RESUMO: O Estágio Supervisionado em Geografia é parte integrante na grade curricular do curso de
Geografia da Universidade Federal de Sergipe que é realizado em quatro semestres. Esse período de contato
com a sala de aula é essencial na formação docente, pois o aluno tem os primeiros contatos com seu futuro
ambiente de trabalho. Esse artigo visa apresentar a experiência vivenciada em sala de aula na rede pública de
ensino. Além da fundamentação teórica, o artigo apresenta o relato de experiência vivenciada no Estágio
Supervisionado em Ensino de Geografia II, na Escola Estadual Professora Neyde Mesquita em São Cristóvão,
Sergipe, no 6º Ano do Ensino Fundamental. As fases do estágio realizadas na escola (diagnóstico escolar,
observação e regências de classe) foram muito proveitosas, pois as estagiárias tiveram a oportunidade de
realizarem atividades que fortaleceram a relação teoria-prática no âmbito da Geografia escolar.

Palavras-chaves: prática pedagógica, ensino de Geografia, estágio.

ABSTRACT: The Supervised Internship in Geography is an integral part of the course in the curriculum of
Geography, Federal University of Sergipe which is conducted in four semesters. This period of contact with the
classroom is essential in teacher education because the student has the first contact with your future work
environment. This article aims to present the lived experience in the classroom in public schools. Besides the
theoretical background, the article presents an account of lived experience in Supervised Teaching of
Geography II, in the State School Teacher Neyde Mesquita em São Cristóvão, Sergipe, in the 6th year of
elementary school. Phases of stage held at the school (school diagnosis, observation and regencies class)
were very useful, because the trainees had the opportunity to conduct activities that strengthened the
theory-practice relationship in school geography.

Keywords: teaching practice, teaching geography, stage.

1. INTRODUÇÃO

O Estágio Supervisionado prioriza a preparação dos futuros professores a partir de bases
teórico-metodológicas em função das necessidades contínuas para compreender as relações que permeiam a
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sociedade contemporânea no caso da Geografia.

Nesse sentido, os Estágios Supervisionados proporcionam à práxis pedagógica onde os alunos no primeiro
momento realizam observação das aulas e, posteriormente planejam e aplicam as regências de classe. Nesse
momento o graduando começa a colocar em prática os conhecimentos teóricos aprendidos na graduação e
começa a ter noção das dificuldades de relacionar teoria à prática.

O Estágio Supervisionado de Ensino em Geografia da Universidade Federal de Sergipe está estruturado em
quatro semestres letivos (I, II, III e IV) totalizando carga horária de 420 horas.

O primeiro Estágio constitui em realização de diagnóstico escolar, observação, coparticipação e aplicação de
uma oficina pedagógica para o 4º ou 5º ano do Ensino Fundamental menor. No II e III Estágios são realizadas
as fases na escola as fases referentes ao diagnóstico escolar, observação e regências de classe e no caso do
estágio IV acrescida a elaboração e execução de projeto de ensino em Geografia. O Estágio II é realizado para
turmas do 6º ou 7º ano, o terceiro para turmas do 8º ou 9º e o quarto para alunos do Ensino Médio.

Conhecer o ambiente escolar, sua dinâmica e atuar na construção do saber pedagógico torna-se pertinente
para o aluno de licenciatura, pois a prática permite ao aluno articular a teoria que aprendeu na graduação
considerando os saberes que os alunos possuem ao longo de sua vivência em sociedade. Para isso é
importante que o graduando tenha em mente que é necessário conhecer o ambiente que o aluno está inserido
para que possa aplicar procedimentos metodológicos de ensino capazes de promover a interação e o
entusiasmo pelas aulas.

Desta forma, o estágio não é um período apenas que aluno de graduação vai a uma escola e cumpre as fases
estabelecidas e depois volta para a universidade para concluir a disciplina. É um momento de troca de
experiências e saberes que propicia amadurecimento e aprendizados aos envolvidos nesse processo,
principalmente o professor regente da sala de aula tem muito a contribuir com a formação desse novo
profissional a partir de sua experiência de sala de aula. Ademais o contato do com o aluno, a partir dos
diálogos estabelecidos e pesquisas sobre o local onde está inserido, permite conhecer melhor o lugar. Nesse
aspecto, os PCNs de Geografia abordam a importância dessa categoria geográfica

“A categoria lugar traduz os espaços com os quais as pessoas têm vínculos efetivos:
uma praça onde se brinca desde criança vê a rua, o alto de uma colina de onde se
avista a cidade. O lugar é onde estão as referências pessoais e o sistema de valores
que direcionam as diferentes formas de perceber e construir a paisagem e o espaço
geográfico. É por intermédio dos lugares que se dá a comunicação entre homem e
mundo (BRASIL, 1998, p. 29)”.

No estudo das categorias geográficas é possível entender como se dá a dinâmica da sociedade e natureza, o
que torna mais evidente a importância da Geografia na vida cotidiana das pessoas. E meio a esse aspecto
torna-se pertinente que o professor de Geografia aborde os aspectos mais visíveis aos alunos e daí partir para
outras escalas de análises numa relação local-global. Tais relações são fundamentais para a formação de
alunos críticos.

Esse trabalho tem por objetivo apresentar experiência vivenciada no Estágio Supervisionado em Ensino de
Geografia II, na Escola Estadual Professora Neyde Mesquita em São Cristóvão/SE, no 6º Ano do Ensino
Fundamental.

A turma escolhida para a realização do estágio foi o 6º ano B, com 35 matriculados, tendo uma frequência de
22 alunos em média. O professor regente era graduado em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe e
tem especialização em Educação Ambiental e leciona há mais de 20 anos.

Os conteúdos trabalhados pelo estagiário seguem na sequência da programação da escola e do professor da
classe. Desse modo, o estagiário deve dar continuidade ao que estava sendo trabalho pelo professor da
turma. Todavia, há liberdade quanto aos procedimentos metodológicos e recursos utilizados, onde pode ser
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usados na aula recursos midiáticos dentre eles data show, caixas de som dentre outros.

O estágio foi organizado em três fases: diagnóstico escolar, observação e regência de classe as quais foram
desenvolvidas em dois meses. Nas regências de classe foram trabalhos os seguintes conteúdos: Zona Urbana
e Zona Rural; Problemas Ambientais no Campo e na Cidade; Processos de Urbanização; Atividades
Econômicas: Extrativismo e Agropecuária; Setores da Economia: Secundário e Terciário; Revisão dos
conteúdos abordados na unidade.

Este estágio foi esperado com grande expectativa pelas estagiárias, pois era o momento de atuar enquanto
professora/estagiária na sala de aula. No início existiu um pouco de nervosismo devido à falta de experiência
em passar o conteúdo de forma didática tentando relacionar a teoria à prática. Com o passar dos dias o
contato com a sala de aula foi se tornando mais interessante, onde já existia o domínio do tempo e da forma
como o conteúdo deveria ser passado para a turma.

Os alunos foram muito participativos nas aulas, embora a euforia do início, pois eles ainda não estavam
acostumados com as estagiárias. Todavia, aos pouco passaram a ter uma relação de companheirismo
evidenciado pelo respeito e compreensão. O papel do professor regente foi de extrema importância, pois
antes e depois da aula passava orientações necessárias e que fizeram a diferença a cada dia, fazendo com
que aumentasse a confiança das estagiárias, a partir de seus diálogos e dicas de como poderiam melhorar a
aula. Ademais, o conhecimento da realidade dos alunos, passados pelo professor, com exemplos do cotidiano
dos alunos contribuíram de forma significativa para que se pudesse trabalhar os conteúdos numa relação
local/global considerando o dia a dia dos educandos.

Neste trabalho foi realizado levantamento bibliográfico acerca das práticas de estágio supervisionado, assim
relato de experiência das fases do estágio (diagnóstico escolar, observação, coparticipação, planejamento e
execução de oficina pedagógica).

2. O ESTÁGIO SUPERVISIONA EM ENSINO DE GEOGRAIFA E A PRÁXIS PEDAGÓGICA

No processo de formação docente o Estágio Supervisionado é uma fase muito importante e é esperado com
grande expectativa pelos estudantes de graduação. Alguns professores ao receber estagiários na sua sala de
aula ficam um pouco apreensivos, pois que os graduandos querem aprender o máximo possível com eles,
mas estes bem sabem que o ato de ensinar não é algo fixo e certo, pois a realidade dos alunos é que dita o
modo como a aula acontece (MALYSZ, 2011). Nesta direção, para Malysz (2011, p. 17) “Estamos construindo
nosso cotidiano profissional também com dúvidas, pesquisas e, principalmente, com a observação de nossos
alunos para entender como eles pensam e constroem o conhecimento.”

É importante que o estagiário perceba que a didática usada em sala de aula é adequada ao perfil de cada
turma. Por isso, é relevante que os estagiários observem e conheçam mais de uma turma, para seja possível
fazer uma melhor análise do processo de ensino-aprendizagem. Desta forma, é importante que exista mais de
um estágio nos cursos de graduação em licenciatura para que os alunos possam ter um contato mais
aprofundado com ambiente escolar. Para Saiki e Godoi

“ O estágio supervisionado tem um papel fundamental na formação do futuro
professor. É o estágio tanto de observação e participação, como de regência, que
possibilita ao aluno a vivência das relações no cotidiano escolar, adquirindo
informações e habilidades para formar o novo profissional” (SAIKI e GODOI, 2011, p.
29).

O estágio supervisionado possibilita ao aluno de graduação refletir e analisar a prática docente. Uma das
dificuldades iniciais é unir teoria e prática, pois nem sempre conhecer a teoria é suficiente para aplica-la em
sala de aula. É preciso se elabore metodologias que sejam coerentes com o nível escolar e com o perfil da
turma, para que seja articulado o modo como o conteúdo deve ser exposto (SAIKI E GODOI, 2011).
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O ato de ensinar é aprendido diariamente e as diversas experiências adquiridas vão sendo guardadas e
usadas em diversos momentos na sala de aula. O estágio supervisionado é onde tudo se inicia e é esperado
com muita expectativa pelos alunos de licenciatura. O aluno de graduação nunca deixa de aprender, pois o
ambiente escolar também ensina muito e este enquanto exercer a profissão de professor será um eterno
aprendiz (SAIKI E GODOI, 2011).

No processo de ensino/aprendizagem é fundamental que o professor conheça seus alunos para que seja
possível desenvolver aulas diversificadas e que estejam associadas com a vida cotidiana dos alunos. Desta
forma, o ensino não deve estar voltado apenas para conteúdos didáticos e sim envolver o contexto social
considerando a vivência do aluno e da comunidade onde a escola está inserida (CAVALCANTI, 2011).

O professor em sala de aula deve manter um bom diálogo com seus alunos mostrar-lhes a importância do
ensino de Geografia para seu cotidiano. Muitos professores apenas se preocupam em passar os conteúdos
que estão no livro didático e não fazem uma ligação com os fatos vivenciados no dia-a-dia dos alunos que são
importantes atores sociais na sociedade. Esse modo de ensino não possibilita que o aluno seja crítico ao fazer
uma análise dos acontecimentos que lhe são comuns no cotidiano, ou que mesmo que sejam distantes lhe
afetam de alguma forma. O professor em primeira instancia deve conhecer a realidade da escola e da
comunidade que está perto para entender como se dá a dinâmica do espaço que convive seus alunos.

De acordo com Cavalcanti

“É relevante entender mais amplamente a cultura do jovem no contexto brasileiro
contemporâneo, e destacar daí elementos do que se poderia chamar de cultura
geográfica de jovens escolares, entendendo por essa expressão os hábitos,
comportamentos, inter-relacionamentos, rotinas, gostos, práticas espaciais de
conjunto de jovens em idade escolar. (2011, p. 38)

Nesta perspectiva é possível observar que os jovens são muito importantes na dinâmica social e o professor
enquanto mediador do conhecimento pode lhes proporcionar diversos modos de criar essas espacializações,
trazendo bons resultados com a atuação desses na sociedade. Para isso, o professor deve está aberto a
conhecer sempre mais a forma de relacionamento dos jovens contemporâneos.

No mundo contemporâneo os jovens tem acesso a diversas informações, suas relações sociais são mais
dinâmicas e também impessoais, a individualidade é característica marcante nas suas relações. O professor
deve estar atento às formas de vivência dos alunos, que são expressas no modo de falar, agir, vestir, nas
músicas que costumam ouvir. Essas expressões mostram como o aluno vê e age na sociedade.

O conhecimento das relações econômicas e sociais torna-se pertinente para entender a estruturação da
sociedade atual e além de conhecer é fundamental a participação da sociedade nesses processos (SILVA E
OLIVEIRA, 2008). Nesse contexto, a Geografia se torna muito presente e contribui muito na dinâmica e
estruturação social. Pois, por meio de suas concepções culturais os jovens vão criando seus territórios de
dominação. Lugares que são pontos de encontros para conversas, festas, romances entre outras atividades.
Estes alunos mesmo sem perceber estão criando espaços geográficos e que são importantes na reprodução
da sociedade.

Um dos problemas frequentes na sala de aula é a falta de entusiasmo e disciplina do aluno. Pode ser que este
problema seja fruto da vivência cotidiana, da falta de acompanhamento e de estimulo dos pais. O problema
pode estar também no ambiente escolar, que pode não ter boa infraestrutura e não exista a preocupação por
parte de coordenadores e diretor pela melhoria do ensino. Ou o problema pode ser ainda mais interno, ou
melhor, o problema pode estar na sala de aula, podendo ser resultado de uma metodologia mal aplicada pelo
professor da turma. Um exemplo comum, e que é vivenciado por muitos alunos é a falta de confiança que os
professores depositam nos alunos que também pode servir de influencia no processo de
ensino-aprendizagem. Enfim, o contexto que o aluno vive é de suma importância no seu rendimento escola
(CAVALCANTI, 2011).
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Nesta perspectiva é oportuno destacar as ideias de Cavalcanti quando diz que

“Cabe ao professor propiciar momentos também discussão sobre as práticas,
comportamentos e valores dos jovens e de seus grupos, sua positividade no sentido
de caminhos que encontram ou podem encontrar para constituírem suas “vidas de
adultos”, mas também seus perigos no sentido da consolidação de práticas sectárias,
excludentes, impositivas, violentas, na contestação do “mundo adulto”
(CAVALCANTI, 2011, p. 44)”.

É imprescindível que o professor perceba que sua atuação na sala de aula não está voltada para a formação
profissional de seus alunos, mas a formação de cidadãos também faz parte do processo de ensino. A
metodologia utilizada em sala de aula é peça-chave no processo de ensino-aprendizagem. No ensino de
Geografia, por exemplo, o professor pode sair do método tradicional que tem por base escrever no quadro e
explicar o conteúdo, sem existir uma ligação com o ambiente do aluno. Para proporcionar uma aula interativa
e dinâmica, o professor pode propor que os alunos façam uma especialização dos lugares que estes
frequentam, para isso é preciso que eles listem quais localidades são por eles mais frequentadas e o professor
vá pontuando em mapa da cidade as localidades. Com isso o professor pode mostrar a seus alunos como eles
são construtores do espaço (CASTELLAR, 2011).

Além de um mapeamento, o professor tem a possibilidade de trabalhar com outros mecanismos que trazem
uma boa interação dos alunos com o conteúdo da disciplina e com o cotidiano, para isso o professor de
Geografia pode utilizar desenhos como a construção de mapas mentais, ou pode confeccionar charges com
temáticas trabalhadas em sala, além dessas atividades o professor pode desenvolver outras, proporcionando
aprendizado e fugindo das aulas enfadonhas (SILVA e OLIVEIRA, 2008). Desta forma, é elementar que o
professor esteja disposto a se avaliar e inovar suas práticas de ensino constantemente. Por mais que existam
dificuldades e frustrações no ambiente escolar o professor deve colocar o aluno como principal alvo de sua
profissão.

Em meio as diversas dificuldades existentes no ambiente escolar, o estágio torna-se muito pertinente para a
formação de futuros educadores uma vez que permite começar a conhecer a dinâmica que rege as escolas.
Desta forma, é no Estágio Supervisionado que surgem as primeiras oportunidades de vivenciar o que foi
colocado pela teoria na universidade. É momento de observar como os professores vêm usando estratégias
didático-pedagógicas para promover maior interesse dos alunos pelas aulas de Geografia.

3. CONHECENDO O AMBIENTE ESCOLAR

O Colégio foi fundado em Outubro de 1992, no governo de João Alves Filho. Em 2013 a escola tinha 310
alunos matriculados, distribuídos em dois turnos, onde o turno matutino direciona-se para as turmas do 1º ao
5º ano e vespertino 6º ao 9º ano.

No tocante a estrutura física o colégio possui sete salas dentre, um laboratório, uma sala de vídeo, um pátio,
uma quadra sem cobertura, retroprojetor, aparelho de som, DVD, data show, computadores.

O quadro de funcionários é composto por cinco merendeiras e dezessete professores graduados, incluindo o
professor de Geografia. Dentre os materiais didáticos de Geografia o colégio possui três globos e dez mapas.

Conhecer a realidade e a estrutura do colégio é fundamental, pois é a partir desse conhecimento que o
professor pode planejar suas aulas, pois o ambiente escolar é complexo e dinâmico face as diversas
realidades dos alunos e funcionários. O ambiente externo a escola também influencia na organização escolar,
daí a importância de conhecer tal realidade.

4. VIVÊNCIA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA DE ENSINO EM SÃO CRISTÓVÃO/SE
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Na primeira semana foi realizada a observação das aulas ministradas pelo professor regente, onde
observou-se a interação do professor com os alunos. Nessa aula o professor revisou o conteúdo “As principais
paisagens naturais” fazendo alguns questionamentos sobre os aspectos das paisagens destacados. Vale
ressaltar a boa interação dos alunos que ocorreu em função do professor ter considerado o conhecimento que
os alunos tinham sobre paisagem local.

No segundo dia de observação a aula aconteceu na sala de informática, onde os alunos utilizaram os
computadores em duplas ou trio para a realização da pesquisa de mapas que trata-se dos biomas do Brasil.
Antes da pesquisa o professor sondou sobre o que eles sabiam sobre os biomas considerando o que eles já
haviam estudado.

Após a realização da pesquisa, quando os alunos encontraram mapas, o professor explicou o conteúdo
enfatizando a realidade do estado de Sergipe e a relação dos biomas com o clima de cada região face a
influência nas formações da vegetação. Como tarefa de casa foi solicitado que os alunos pesquisassem como
eram feitas as medidas do pluviômetro, trazendo a imagem de um pluviômetro e de um termômetro.

Nesta aula podemos perceber que nem sempre as atividades acontecem como um professor planeja,
principalmente em função dos recursos disponíveis, como foi o caso da falha em alguns computadores.

Na primeira regência, após as observações, contou-se com a presença da professora da disciplina que foi
acompanhar as atividades realizadas pelas estagiárias. No primeiro horário a estagiária ministrou o conteúdo
“Zona Rural e Zona Urbana” usando dentre os recursos didáticos o data show e mapas. Vale ressaltar que no
início da aula a mesma ficou um pouco tensa, pois era a primeira aula na turma e em função dos alunos não
estarem muito adaptados com a mudança acabaram interagiram pouco.

No segundo dia de regência foi trabalhado o conteúdo “Os Problemas Ambientais no Campo”, no primeiro e
quinto tempo, onde também foi utilizado data show priorizando várias imagens que retratassem tais
problemas. No início da aula a estagiária dialogou com os alunos para sondar o que eles sabiam sobre o
conteúdo. Esse diálogo facilitou a interação com os alunos, contribuindo para que eles ficassem mais soltos e
participassem mais da aula.

De modo similar a primeira aula, no início também ocorreu um pouco nervosismo mais após alguns minutos a
explicação do conteúdo ocorreu de forma mais didática e para isso foram utilizados vários exemplos do dia a
dia para facilitar a compreensão do conteúdo pelos alunos. No primeiro horário da aula não foi possível
terminar o conteúdo previsto que foi continuado no quinto horário, onde não foi possível utilizar o data show
como planejado, mas foi possível fazer uso do quadro branco e do pincel e a aula fluiu bem, e no caso das
imagens que seriam projetadas no data show, usou-se como estratégias desenhar no quadro para que os
alunos pudessem acompanhar. Nesta aula percebeu-se que é importante ter mais de uma estratégia para a
aula, pois o estagiário precisa estar preparado para eventuais situações além do domínio de conteúdo.

No terceiro dia de regência foi realizado um quis em sala de aula para melhor compreensão do conteúdo
trabalhado na aula anterior e para que os alunos pudessem interagir entre eles. Para o desenvolvimento da
dinâmica a sala foi dividida em dois grupos um composto por meninos e outro por meninas. Eles ficaram um
pouco eufóricos e de início fizeram um pouco de barulho que foi sendo amenizado ao longo da atividade. O
objetivo da divisão da não era uma competição entre os meninos e as meninas, mas sim fazer com eles
tivessem uma aula dinâmica e desenvolvessem um raciocínio mais rápido acerca do conteúdo trabalhado.

Dentre os conteúdos trabalhados a maior dificuldade foi relacionada ao tema “Processos de Urbanização”,
planejado para a quarta regência, pois o livro usado como referência apresentava tal conteúdo de forma
muito resumida. Após realização do levantamento bibliográfico acerca da temática foi perceptível à extensão e
complexidade do assunto, cuja aula foi ministrada com uso de slides destacando tópicos da aula e várias
imagens.
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No decorrer da apresentação também foi possível associar o conteúdo com a realidade dos alunos. O uso de
charges chamou a atenção dos alunos e aguçou a participação, fazendo com que aqueles 50minutos passem
muito rápido e percebeu-se no olhar daqueles alunos o prazer pelo ensino da Geografia. Desse modo, alunos
participaram muito dessa aula com os exemplos do dia a dia tornando possível a compreensão numa relação
local/global.

O professor regente também ajudou bastante no planejamento dessa aula, pois passou para as estagiárias
informações sobre o conjunto Eduardo Gomes, o qual ele conhecia bastante, além de dicas essenciais da
práxis pedagógica face a sua experiência.

O conteúdo “Recursos Naturais, Atividades Econômicas e Extrativismo” foi trabalhado no quinto dia de estágio
(duas horas aulas) onde também foi utilizados recursos como quadro, piloto, apagador, mapas e o data show.
A interação dos alunos já era perceptível, com exemplos de recursos naturais existentes no bairro e na cidade
onde moravam. A estagiária já conseguia distribuir bem o tempo e tinha bom desempenho priorizando
exemplos da região que eles moravam.

No sexto dia, onde foi trabalhado o conteúdo que trata da “Agricultura e Pecuária” cuja aula foi realizada a
partir de recursos como quadro branco, pincel e apagador. A partir de vários questionamentos feitos pela
estagiária os alunos conseguiram dialogar trazendo diversos exemplos dos conteúdos abordados.

Na penúltima aula, que antecedia o recesso natalino, a regência foi sobre “Os Setores da Economia:
secundário e terciário” embora a aula tenha sido planejada para usar slides foi necessário pensar em
alternativa, uma vez que não possível usar tal recurso. Neste dia foi entregue uma apostila, já que os alunos
não utilizavam livros, e feita uma leitura dinâmica pelos alunos seguida da explicação do conteúdo pela
estagiária. O quadro foi utilizado para colocar os tópicos e fazer alguns esquemas para melhor compreensão
do assunto abordado. O recurso dito como tradicional, como é o caso do quadro, quando é utilizado da
maneira clara e objetiva se torna uma ferramenta fundamental que pode enriquecer uma aula.

Após o recesso de final de ano a escola retomou suas atividades para o término do ano letivo que
encontrava-se atrasado em função de paralisações naquele ano. Nesta regência de classe foi feito uma
revisão dos conteúdos em função da prova que seria realizada no dia seguinte.

Nessa aula os alunos foram divididos em duas equipes denominadas “Natureza e Relevo” onde um
representante de cada grupo sorteava um bilhete e direcionava a pergunta para seu próprio grupo o qual se
não conseguisse responder passaria para a outra equipe. No decorrer da atividade alguns alunos da equipe
“Relevo” se irritaram e não queriam participar, pois não conseguiam acertar as respostas. Já na equipe
“Natureza” tinha uma aluna que mais destacava esse fato provocou no grupo um certo grau de inferioridade.
Desse modo, percebeu-se a necessidade diálogos para mostrar aos alunos que todos são capazes de
responder, mas era preciso que se esforçassem. A atividade foi muito proveitosa e os alunos da equipe
Natureza, equipe que teve maior número de acertos, ficaram satisfeitos e relataram que aprenderam muito e
que atividades como essa deveriam ser feita sempre.

Na segunda aula após o retorno do recesso foi feito um exercício no quadro para que os alunos respondessem
e entregassem no dia da prova como atividade extra. O exercício tinha um texto para interpretação e algumas
questões relacionadas com a poluição no bairro onde os alunos residem.

Na semana seguinte foi realizada a prova, elaborada pelas estagiárias e pelo professor regente, com questões
objetivas e dissertativas. No dia da avaliação de Geografia os alunos foram colocados em fila mantendo certa
distância exceto dois alunos que fizeram a prova do lado de fora, pois o número de carteiras não era
suficiente. Vale ressaltar que na escola não tem um tempo determinado para a realização da avaliação, o
aluno usa o tempo que precisar. Com relação à atividade extra apenas três alunos responderam e entregaram
sendo possível atribuir um ponto para esses alunos.

Após a realização das etapas previstas na escola, pode dizer que o estágio foi muito enriquecedor para a
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formação das graduandas, pois no exercício da docência há necessidade da efetivação da relação
teoria-prática visando melhorar a relação ensino/aprendizagem.

5. CONCLUSÃO

O estágio Supervisionado em Ensino de Geografia contribui efetivamente para a formação do profissional, pois
propicia ao discente colocar em prática os conhecimentos adquiridos fortalecendo a relação teoria-prática.

Uma hora aula parece ser uma eternidade para os estagiários, especialmente quando estão começando a
ensinar. Todavia, esse tabu foi quebrado neste estágio, pois as aulas que no inicio não eram atrapalhadas
pelo nervosismo, falta de preparação ou falta de autoconfiança aos pouco, principalmente no meio do estágio
passaram a 50 minutos agradáveis e considerados pouco tempo para trabalhar os conteúdos. Desse modo,
pode-se afirmar que um fato que ficou marcado no Estágio II foi que a preparação e planejamento do
professor para ministrar a aula são fundamentais para realização de um bom trabalho daqueles que tem o
compromisso com o ensino da Geografia Escolar.

Lidar com alunos de 6° ano é uma tarefa difícil em função da faixa etária, pois esses alunos são muito
curiosos e também fazem perguntas para testar o professor, como exemplo, pergunta do tipo “O que é
relevo?
” quando o professor esta ministrando aula sobre setores da economia.

Quando o estágio é realizado numa escola onde o professor regente esta presente o rendimento é maior, pois
a cada aula ele tende a contribuir para que os erros de uma aula não sejam cometidos na outra. Os diálogos
foram de suma importância, pois o professor apresentava exemplos do entorno da escola ou de lugares onde
os alunos moravam para enriquecer a aula.

Foi notável a evolução das estagiárias ao longo das aulas o que mostra que a maturidade, o compromisso
assumido e esforço em qualquer profissão é muito importante, principalmente na profissão professor que lida
com vários alunos, com seus medos, expectativas, frustações e sonhos.

Esse estágio aguçou ainda mais o ‘ querer ser professor’, pois ser professor não é uma tarefa fácil, mas trás
muitas surpresas. O trabalho é evidente que sempre vai existir, pois o trabalho de um professor nunca
terminar após uma aula, pois sempre terá algo para corrigir ou para estudar, se atualizar para que possa dar
uma boa aula.

Os laços que se consolidaram ao longo dessa experiência deixaram saudades histórias de alunos que faz o
professor parar um pouco e pensar como ajudar o aluno. Colocar o que se aprendeu na teoria em prática na
sala de aula não é fácil. Entretanto, quando isso acontece é prazeroso e logo, fica a sensação de dever
cumprido.
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