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Estágio: Uma oportunidade de adquirir conhecimento a partir da realidade profissional  

  Ana Maria de Oliveira Pereira1 

Cleiva Perondi2 

Ivete Rodrigues3 

Resumo: O estágio é uma atividade que compõe o currículo da graduação, neste caso em 

especifico do curso de Licenciatura em geografia. Este é o momento que aproxima os estudantes da 

realidade profissional, proporcionando a realização de um paralelo entre a educação, cultura e 

sociedade dentro do ambiente escolar. A partir das experiências vivenciadas durante o estágio não 

obrigatório, o presente trabalho, trará relatos destas no ensino da geografia, e também como esta 

prática contribuiu com a nossa formação acadêmica. Apontaremos também algumas diferenças entre o 

estágio obrigatório e o não obrigatório, afim de identificar diferenças entre ambos. Também será 

ressaltado as experiências e desafios que vivenciamos na sala de aula durante o ensino de geografia, 

além das diversidades existentes no ambiente escolar. Este trabalho foi desenvolvido na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Santa Teresinha a qual é pública, e está situada no município de 

Sananduva/RS. Nesta escola trabalhamos com alunos das séries finais do ensino fundamental, na qual 

durante o período de 12 meses atuamos na condição de professoras-estagiárias. A partir do trabalho 

desenvolvido percebemos que para o bom desempenho no ensino de geografia é necessário trabalhar 

partindo de formas variadas, tais como trabalhos práticos, pois ao desenvolver esta atividade 

observamos que a mesma desperta o interesse pelo conhecimento, além de promover a integração 

entre a classe aproximando-os da realidade. 
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Introdução 

Com base no estágio não obrigatório, neste trabalho destacaremos a sua importância, pois 

entendemos que este é uma atividade prática que propõe a aproximação dos estudantes com realidade 

profissional, possibilitando a realização de um paralelo entre a educação, cultura e sociedade dentro do 

ambiente escolar. Baseado no estágio não obrigatório e a partir das experiências vivenciadas durante o 

período de desenvolvimento do mesmo, no decorrer deste trabalho buscaremos destacar as seguintes 

abordagens: apresentar algumas diferenças entre o estágio obrigatório e o não obrigatório; destacar as 

experiências e desafios que vivenciamos na sala de aula durante o ensino de geografia; salientar as 

diversidades existentes no ambiente escolar; Relatar algumas metodologias práticas desenvolvidas 

com os alunos durante as aulas de Geografia e, por fim, salientar a importância que este período teve 

em nossa formação acadêmica. Para que se efetivasse esta experiência, o trabalho foi desenvolvido 

em uma escola pública, no município de Sananduva/RS com alunos das séries finais do Ensino 

Fundamental, na qual durante o período de 12 meses atuamos na condição de professoras-estagiárias.  
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Metodologia 

 

Durante o período do estágio não obrigatório utilizamos diversas formas de ensino, nosso 

trabalho começou através do planejamento trimestral dos conteúdos de acordo com cada série do 

Ensino Fundamental, efetivando-se a partir de consultas em diferentes bibliografias, posteriormente a 

explanação em sala de aula. As metodologias das aulas foram diversificadas, sendo que, procuramos 

trabalhar com: leituras, entrevistas, atividades práticas (produção de maquetes), filmes, documentários, 

entre outras formas possíveis de associar o conteúdo ao cotidiano dos alunos. Dentro deste contexto 

consideramos o conhecimento trazido pelos alunos, afim de, inseri-los e torná-los parte integrante na 

construção do conhecimento geográfico. Embora tenhamos quatro estágios curriculares obrigatórios 

para realizar, podemos salientar que obtivemos alguns resultados que serão apresentados a seguir, 

sendo que estes serão fundamentais para que possamos fazer posteriormente um paralelo entre as 

atividades desenvolvidas nos estágio não obrigatório com o obrigatório. 
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Educação, Cultura e Sociedade 

Ao pensarmos em educação nos deparamos com vários temas e diversificações sobre o 

assunto, muitas nos fomentam questões tradicionais e arbitrárias, enquanto outras são inovadoras e 

libertadoras. Para entendermos as diversificações existentes na sociedade e no ambiente escolar, 

tomamos como base dois autores FREIRE e BRANDÃO, que em seus estudos relacionaram a 

educação, cultura e a sociedade, permitindo destacar que elas estão presentes no cotidiano das 

escolas que o princípio do conhecimento empírico dos alunos está intimamente ligado com a cultura e 

a sociedade no qual o indivíduo pertence. 

Nesta perspectiva, entendemos que ninguém escapa da educação, pois a mesma está em 

todos os lugares. De acordo com cada cultura e sociedade tem-se diferentes formas de ensinar e cada 

qual tem as suas necessidades o que pode ser de máxima importância para uma, já para outra 

sociedade poderá não ter nenhum valor. Para Brandão 2007, de acordo como o modo de adaptação de 

cada local, o ensino não se atém a salas de aula mas, em templos, quintais onde o saber prevalece e 

se fazer existir, onde não necessariamente deve ser ensinado por um professor mas sim por alguém 

que tenha algo a ensinar, trocar experiências, costumes, informações, etc. 

Por tanto ressaltamos que a educação não se ensina somente sob égide da escola, mas sim 

de acordo com a vivência de um povo. Tomamos aqui a liberdade de exemplificar de acordo com os 

costumes de uma tribo indígena, onde os valores e princípios são diferentes, estes acreditam em vários 

deuses, e a educação para eles parte do ensinamento dos mais velhos, onde valorizam o saberes 

tradicionais, tais como: caçar, pescar e viver de acordo com os costumes do local, eles transformam a 

natureza de acordo com seus hábitos e valores. 

 

 Não há uma forma única nem um único modelo de educação; a escola não é o 

único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor; o ensino escolar não é a 

sua única prática, e o professor profissional não é o seu único praticante. ( 

BRANDÃO, 2007). 

 

Por isso, não é possível falar sobre educação sem refletir sobre a cultura e a sociedade em que 

a mesma se insere, valorizando as questões dialógicas onde o aluno é considerado parte importante do 

conhecimento a partir da sua visão empírica, sendo que o professor um educador crítico em sala de 

aula, não pode deixar de considerar este saber que o aluno possui. O educador deve dialogar com 

seus alunos, pois a participação popular é indispensável, e é a partir da mesma que o aluno 

contextualiza o seu saber exterior adaptando as questões do cotidiano ao saber cientifico. Para tanto, o 



5 
 

Educador deve pautar questões sociais fora do ambiente escolar e colocá-las como exemplo para os 

educandos, desta forma estará valorizando as experiências vivenciadas pela sociedade. Para que isto 

seja torne-se de fato realidade, segundo Freire 

 

Era preciso na verdade reorientar a politica de formação dos docentes, superando 

os tradicionais cursos de férias em que se insiste no discurso sobre a teoria, 

pensando-se em que, depois, as educadoras põem em pratica a teoria de que se 

falou no curso pela pratica de discutir a pratica. Esta é uma eficaz forma de vivermos 

a unidade dialética entre pratica e teoria ( Freire,1995). 

 

Com ênfase nos autores acima citados, evidenciamos que cada sociedade possui um hábito, 

uma cultura e um propósito, onde cada uma educa de acordo com seus princípios morais e éticos, 

valorizando seus métodos sendo eles referindo ao contexto de Brandão em seu modo representativo 

de relacionar a cultura e o ensino, onde propõe que a escola não é proposito principal, pois o ensino e 

a educação não se atém apenas a uma sala de aula, mas a um contexto cultural, temporal e alternativo 

a cada grupo social. O ensino-aprendizagem deve ser uma construção conjunta entre aluno, professor 

e comunidade, onde sejam valorizadas questões que envolvam o cotidiano dos mesmos. Sendo assim, 

uma das funções da escola ou mais especificamente do professor e a de transmitir o conhecimento 

científico e associar com os conhecimentos empíricos trazidos pelos estudantes.  

Por isso, ao longo do curso passamos a entender que devemos sim ensinar os conteúdos 

científicos, mas a partir da realidade de nosso público, nos preocupando e nos comprometendo a 

mostrar os vários caminhos existentes a respeito dos fatos, sempre desafiando e instigando o senso 

crítico de cada um. Buscar aproximar o máximo possível os conteúdos geográficos de sua realidade e 

fazer uma relação com as diferentes situações existentes no mundo, para que desta forma percebam a 

importância da Geografia e, além disso, a importância do meio que os cerca. Portanto, para isso de fato 

se efetive é necessário que se tenha um conhecimento prévio da realidade dos estudantes. 

O Estágio 

O estágio curricular é uma atividade prática que é desenvolvida pelos acadêmicos durante o 

período de graduação, esta prática nos permite aproximarmos com a futura profissão, é um desafio 

importante, pois é a partir deste que nos deparamos com muitas situações que nos causam 

preocupações e inquietações, porém, nos fazem crescer. Este é um momento que se apresenta para 
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nós como uma oportunidade de colocarmos em prática o aprendizado adquirido ao longo do curso, 

neste caso de Geografia. De acordo com CASTROGIOVANNI,. 2011. 

 

É nesse instante que verdadeiramente adentramos a porta da comunidade escolar, 

inserimo-nos na realidade e no cotidiano de uma escola e nos defrontamo-nos com 

os desafios de sermos professores, nos dias atuais, inserção nada fácil, mas 

desafiadora e apaixonante. 

 

Estes desafios que vivenciamos no cotidiano do trabalho docente iniciam-se desde o 

planejamento até a execução das aulas, bem como a funcionalidade do ambiente escolar. Pois, a 

escola “é tensa e dinâmica, como o próprio objeto de estudo da Geografia- o espaço geográfico. É 

surpreendente interativa, por isso a imagem como forma de comunicação deve fazer parte, cada vez 

mais, do seu con(texto)” (Castrogiovanni, 2011). 

Portanto, para compreendê-la existem duas maneiras do graduando ingressar neste local, uma 

é através do estágio curricular supervisionado, o qual é parte integrante da grade curricular de todos os 

cursos, sendo parte obrigatória da graduação. Por outro lado existe outra possibilidade que é através 

do estágio supervisionado não obrigatório. 

O estágio obrigatório é “uma parte importante da relação trabalho-escola, teoria-prática, e eles 

podem representar, em certa medida o elo de articulação orgânica com a própria realidade” (PICONEZ, 

Estela C.B. et.al. 2011). Para tanto, o curso de licenciatura em Geografia possui quatro etapas de 

estágio supervisionado obrigatório, pois considera que é este o momento que os alunos fazem seu 

primeiro contato com a escola ou com a sua profissão. 

Outra oportunidade de se inserir as atividades docentes é por meio do estágio que é 

denominado como estágio não obrigatório. Este é caracterizado como um modo de inserção dos 

acadêmicos as atividades profissionais, o trabalho é remunerado, no qual um dos objetivos é de 

oportunizar os futuros profissionais a se inserirem no trabalho prático, além de ser uma maneira de 

suprir a falta de profissionais nas diferentes áreas de trabalho. Para os acadêmicos ingressarem nas 

suas áreas de trabalho a partir deste tipo de estágio existe uma parceria entra a empresa CIEE (Centro 

de Integração Empresa-Escola) + Prefeitura+ Universidade, que juntos permitem a realização do 

trabalho nas instituições públicas e privadas. 
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Neste caso, os acadêmicos são contratados para trabalhar com carga horária máxima de seis 

horas diárias, sendo que o período total de duração do mesmo é de dois anos, podendo ser renovado a 

cada seis meses. Para tanto, ressaltamos que foi por meio deste tipo de estágio, que nos inserimos na 

escola e atuamos na condição de professoras estagiárias. A nossa experiência se desenvolveu na 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Teresinha, a qual é uma instituição pública no 

município de Sananduva/ RS/.  

O município de Sananduva localiza-se geograficamente na região Sul do Brasil (mapas 1 e 2), 

mais precisamente na região nordeste do estado do Rio Grande do Sul, este possui sua história 

baseada no tropeirismo seguido da colonização Italiana, na qual tem como base econômica a 

agropecuária o comércio e indústria. Segundo dados coletados a partir do senso 2010 realizado pelo 

IBGE, a população estimada é de 15.373 hab./Km², com extensão territorial de 504,549 KM². Este 

município compreende um total de 11 escolas municipais, onde 03 são de educação infantil e 10 de 

Ensino Fundamental.  

 Fonte: IBGE 
1- Mapa de Localização de Sananduva no RGS. 

2-Rotas viárias que ligam Sananduva com outras cidades 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Sananduva- RS.. 

O estágio não obrigatório foi realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa 

Teresinha, a qual está localizada na área central da cidade, mais precisamente no seguinte endereço: 

Rua Fiorentino Bacchi, n°311, Centro. Atualmente possui um total de 405 alunos matriculados. De 

acordo com o PPC da escola, esta instituição de ensino começou a ser construída no ano de 1916 por 

uma comissão de moradores da cidade, no ano de 1917, o bispo da época autorizou a fundação e o 

funcionamento da escola, cujo nome seria Santa Teresinha. A instituição foi então inaugurada 

possuindo inicialmente 80 alunos matriculados, iniciou-se como uma escola primária e particular. 

No ano de 1960 houve a necessidade da construção de outro prédio, desta vez, de alvenaria, 

em substituição ao antigo, neste período muda-se a nomenclatura da escola passando a se chamar 

Ginásio Santa Teresinha. No ano de 1964 a escola passou a contar com Curso Técnico em 

Contabilidade, que funcionou designado Colégio Comercial Santa Teresinha até julho de 1979. A partir 

de 24/07/79 a Escola passou a ser chamada Escola de 1º e 2º Graus Santa Teresinha, pois deu-se 

inicio ao funcionamento do Ensino Médio. Em outubro deste mesmo ano festejou-se os 80 anos de 
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existência da Escola. Em 14 de maio de 1999 a Escola de 1º e 2º graus Santa Teresinha passou a 

denominar-se Colégio Santa Teresinha. No ano de 2001, o Poder Público Municipal locou parte do 

prédio para o funcionamento de uma Escola Municipal, que iniciou suas atividades a contar de 14 de 

fevereiro de 2001.  

Após várias tratativas com a Congregação das Irmãs de São José, o Poder Público Municipal, 

juntamente com a Secretária Municipal de Educação e assessores, adquiriu o prédio da Escola Santa 

Teresinha, com o objetivo de preservar a história da educação do Município de Sananduva. Essa 

passagem de escola privada para escola pública municipal foi incentivada e aceita pela comunidade 

escolar. 

Hoje, a escola possui uma boa infraestrutura que colabora para o ensino no município, 

compreendendo as etapas da Educação Infantil (Pré-Escolar com cinco anos de idade) e Ensino 

Fundamental. Cabe destacar aspectos importantes do município, os quais revelam a caracterização da 

demanda escolar, como a Economia Sananduvense a qual é basicamente primária, proveniente da 

produção da soja, milho e trigo, da pecuária. 

Com relação condição econômica, das famílias na sua maioria pertencem às classes 

econômicas: média e baixa; os pais dos alunos são assalariados, pequenos proprietários de terra ou 

microempresários. O cotidiano da maioria dos alunos da escola se divide em diversas atividades, além 

da escola, como: Oficinas de violão, xadrez, atletismo, informática, futsal, dança, inclusive, danças 

folclóricas gaúchas que são realizadas nas dependências da escola no turno inverso ao da aula.  

 

Experiências vivenciadas a partir das práticas desenvolvidas no ensino de Geografia 

As experiências que vivenciamos durante o período de estágio foram inúmeras e todas de 

extrema importância para o nosso desenvolvimento acadêmico e profissional. Este momento foi 

oportuno, pois possibilitou fazer um paralelo entre a teoria e a prática, proporcionando-nos vivenciar 

diferentes realidades que envolvem tanto o cotidiano de professores, alunos e a comunidade escolar.  

O estágio permitiu colocar em prática a teoria que aprendemos ao longo do curso de 

licenciatura em Geografia, propondo diversos desafios, dentre eles a formação de indivíduos capazes 

de formarem suas próprias opiniões, além de saber associar conceitos teóricos com a realidade 

vivenciada. Para, além disso, que sejam capazes de fazer observações, análises e interpretações das 

diferentes realidades respeitando as diversidades existentes na sociedade. Desta forma, foi possível 
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perceber o quanto o espaço escolar é importante e dinâmico, uma vez que possui realidades sociais, 

culturais, religiosas e econômica diferenciadas, segundo PICONEZ, Estela C.B. et.al. 

 

O conhecimento retirado da vivencia na escola ou instituição é concreto, delimitado 

por circunstanciais espaço temporais e socioeconômico-culturais. Por isso o estágio 

ultrapassa a observação da atividade docente-discente apenas e abrange toda a 

ação pedagógica situada. Desse modo, reafirmo, todo o conteúdo do curso de 

formação vê-se transformado em situação contextualizada e é abordo durante a 

atividade de estágio (p. 126). 

 

Partindo deste pressuposto percebemos que durante o ensino de Geografia os alunos 

possuem um tempo diferenciado de aprendizagem, variando de acordo com a personalidade de cada 

um. Isto, muitas vezes é um desafio para os docentes, pois precisam adequar-se conforme a 

necessidade de cada turma ou de cada aluno. Neste sentido, aprendemos a conviver e passamos a 

valorizar ainda mais as diversidades da sociedade. Também ressaltamos que a convivência com o 

âmbito escolar torna-nos compreensivos, pacientes e acima de tudo inovador, pois cada aula, cada 

turma, requerer uma forma diferenciada de trabalho. 

Além disso, o trabalho docente é muito mais que ministrar uma aula, seu trabalho inicia-se a 

partir do planejamento de cada uma das suas aulas, é preciso além de prepara-las a aula, adequá-las 

de acordo com cada realidade encontrada, e isso é possível através do planejamento, o qual é parte 

importante e decisiva na aprendizagem. De acordo com a opinião de MENGOLLA e SANT’ANNA 

(2010):  

 

Ao planejarmos uma disciplina para uma determinada classe, não podemos ter 

como base, exclusivamente a disciplina como tal. Pois o foco de referencia principal 

para o planejamento é o aluno, sobre o qual o ensino da disciplina vai exercer 

influencias significativas ou negativas. O planejamento dos conteúdos de uma 

disciplina deve estar centrado numa decorrência clara e evidente através dos dados 

obtidos através da sondagem. O planejamento para uma realidade concreta tem que 

partir da coleta de dados objetivos e reais ( p.73). 
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A partir das aulas de Geografia, percebemos que muitas vezes esta disciplina é 

vista pelos alunos como algo que não tem importância e por ter aulas cansativas baseadas em 

leitura seguida de questionários, pois de acordo com CASTROGIOVANNI, 2011 

 

o ensino somente por conteúdos parece não satisfazer mais . Precisamos trabalhar 

com questões que envoquem a pratica, a realidade contextualizada aluno, com suas 

necessidades, seus interesses e suas tensões. É preciso trabalharmos de forma 

coletiva, (inter) relacionada. Na geografia não deve ser diferente. E nem pode, afinal 

a geografia é o cotidiano, é a paisagem, é a relação entre os sujeitos, e estes com 

os lugares, entre tantas outras variações possíveis (p.22). 

 

Por isso procurávamos nos planejamentos das nossas aulas associar aos 

conteúdos teóricos a maneira lúdica de ensinar geografia, afim de:  

I- fazer com que a ciência dialogue com o espaço próximo a realidade do aluno, 

seja em escala local ou global, afim de, possibilitar a este, a sistematização do conhecimento, 

partindo do senso comum para o cientificamente produzido. 

II Abordar as diferentes formas de linguagens existentes de acordo com a 

disciplina, para que através desta os alunos entrem em contato com o saber sistematizado, e a 

partir disso compreendam desenvolvam habilidades de interpretação e formação de opiniões 

criticas construtivas. 

III A partir de leitura e observações serem capazes de reconhecer e distinguir o 

espaço natural daquele que foi modificado pela ação antrópica, bem como a relação da 

sociedade com a natureza e vice-versa. 

IV- Fornecer aos alunos condições para a sua formação crítico-social, para que se 

tornem cidadãos capazes de comparar e compreender as diferentes relações, de acordo com 

cada sociedade e época dentro do espaço geográfico. 

 

A partir destes quatro pontos desenvolvemos nossas práticas de ensino, considerando que 

estas condicionam os mesmos a interação entre a classe, a atividades e o professor. De acordo com 

cada tema trabalhado a partir do PPC da escola proporcionamos a eles o desenvolvimento de uma 

atividade prática para ser elaborada e apresentada para a escola.  Estas atividades serviram como 

parte avaliativa no final de cada trimestre. 
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Antes de desenvolver as atividades práticas foram realizadas aulas expositivas e dialogadas, 

buscando através dos saberes adquiridos até o presente momento e os saberes trazidos pelos alunos 

fazer com que eles participassem e se sentissem parte integrante do processo educacional, visando 

assim despertar o interesse para com a disciplina e o assunto que estava sendo trabalhado. Durante a 

explanação dos conteúdos foram efetuadas relações teóricas com a prática, buscando sempre partir da 

explicação do local para o global, afim de, demonstrar a importância do conhecimento do lugar onde 

vivemos, assim como tornar perceptível como os fatos que acontecem em âmbito global influenciam no 

local e vice e versa. 

 

Finalidade e Importância da Utilização dos Trabalhos Práticos no Ensino de Geografia 

Queremos apontar a elevada importância que o uso de trabalhos práticos no Ensino de 

geografia teve com os estudantes das turmas de 6º a 9º ano da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Santa Teresinha. Estes trabalhos práticos que nos referindo são: maquetes, croquis, 

jogos uso de músicas, enfim o que faz com que a aula não seja a “tradicional” expositiva apenas, mas 

sim, que com base na teoria se possam construir trabalhos que permitem, instigam e desafiam os 

estudantes a construir e buscar o conhecimento geográfico e que orientados pelo docente possam 

aproximar estes conteúdos com sua vida diária, para que processos e conceitos geográficos não sejam 

decorados, e sim entendidos e aplicáveis no dia-a-dia do estudante, visto que de acordo com 

VIGOTSKI a criança já aprende bem antes de frequentar uma sala de aula, e que todas as habil idades 

desenvolvidas na escola “já tem uma pré-história” (p. 109). 

Sem deixar de lado os desafios enfrentados, queremos aqui pontuar alguns que foram 

inevitáveis durante nossas atividades, tais como: curto espaço de tempo, visto que cada período 

compreende quarenta e cinco minutos, e cada turma possui dois períodos semanais de aula, exceto, as 

turmas de 9º ano que havia três períodos semanais de Geografia. E para que se pudéssemos realizar 

tais atividades, uma tarefa muito importante e por certas vezes difícil era o planejamento para que tudo 

fosse desenvolvido com determinada sequencia e organização. Isto porque no ambiente escolar, mais 

especificamente na sala de aula não encontramos estudantes com habilidades padronizadas e sim 

cada um possui suas particularidades, as quais devem ser respeitadas e levadas em conta para o 

planejamento das atividades. Segundo CANDAU, 2010 devemos aprender trabalhar “com as 

diferenças, com o pluralismo de ideias e ações, a capacidade de assumirmos nossos preconceitos e o 

conservadorismo que existe em nos [...] não existem receitas a serem dadas, nem normas definidas a 

priori.” (p.87)  
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E considerar que as aulas devem ser preparadas teoricamente e com metodologias 

compatíveis com a realidade de cada turma e de cada estudante eu a compõem. Pois de acordo com 

MENEGOLLA e SANT’ANNA (2010)  

“o primeiro passo que antecede o ato de planejar é fazer uma sondagem da 

realidade educacional, a que vai se destinar o plano [...] Através dessa abordagem 

se deve descobrir quais os reais problemas [...] quais possibilidades e 

disponibilidades que a realidade oferece para se executar o plano.” (p.31) 

 

Outro desafio a ser elencado é referente à falta de recursos e materiais que por diversas vezes 

nos obrigavam a modificar e adaptar nossos métodos de ensino, porém o esforço era válido diante dos 

resultados que os estudantes nos apresentavam, e isto por sua vez acabava por tornar os desafios um 

aprendizado que contribuiu de forma positiva para o desenvolvimento de nossas atividades dentro da 

Escola, e para o aprendizado como docente.  

Guiados pela teoria e orientados pelo docente os trabalhos práticos desenvolvidos com os 

estudantes contribuíram significativamente e positivamente, pois, notificamos que houve um interesse 

nítido pelos conteúdos e pela disciplina em si e que gradativamente relacionavam os conteúdos 

geográficos com o seu cotidiano, percebemos que os estudantes interagiam nas aulas com 

comentários, questionamentos e formação de grupos para a realização das atividades desenvolvidas e 

estas por sua vez, eram muito bem elaboradas e o rendimento do aprendizado era significativo 

enquanto que o cansaço mental para a abstração dos conteúdos era mínimo devido à visualização dos 

conteúdos que era oportunizada pelos trabalhos práticos. Outro aspecto de extrema e notável 

importância era a aproximação e interação que ocorria entre o professor e os estudantes com a 

realização destas atividades.  

A realização deste estágio docente não obrigatório nos auxiliou a ter noções de como trabalhar 

a ciência geográfica de modo que instigasse e desafiasse os estudantes do ensino fundamental, e que 

rompêssemos com métodos exclusivamente tradicionais como as aulas essencialmente expositivas 

que muitas vezes o conteúdo explanado não e relacionado com a sua aplicabilidade no cotidiano, 

sendo assim o aprendizado não ocorre de forma eficaz e com a construção do conhecimento os 

estudantes se aproximam e são instigados a buscar o conhecimento. 
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Atividades Práticas Desenvolvidas: 

Aqui apresentaremos algumas atividades que foram desenvolvidas de acordo com cada tema e 

turma, considerando que estas foram simples mas, que despertaram o interesse dos alunos para o 

trabalho lúdico e prático. 

6º Ano  

1- Tema: Escala Cartográfica. Após a aula expositiva sobre: os elementos que compõem um 

mapa; principais tipos de mapas; escala numérica e escala gráfica, desenvolvemos a 

seguinte atividade prática: Solicitamos que fosse realizada a medida (altura) de um aluno 

de cada grupo; após construíssem um desenho onde retratasse o individuo, porém em 

escala reduzida, sendo que deveriam relatar quantas vezes foi preciso diminuir a medida 

para que coubesse em uma cartolina, depois, a partir da medida real e a quantidade de 

vezes que a medida foi reduzida, calculamos a escala. Pra a efetivação desta atividade 

foram necessários os seguintes materiais para o auxilio do trabalho: cartolina, barbante, 

régua, lápis. O objetivo foi mostrar para a classe como os elementos são reduzidos para 

serem representados nos mapas, além disso, fazer com que compreendessem os números 

representados nas escalas significa e como são construídos e calculados. 

2-  Tema: Recursos Naturais e Atividades Econômicas. A partir deste tema trabalhamos 

com a explanação teórica e posteriormente com a prática que consistiu em: Dividir a turma 

em pequenos grupos, e solicitar que a partir de cada subtemas, tais como: Extrativismo, 

agricultura, e pecuária, realizassem a construção de maquetes, onde demonstrassem as 

características destas atividades econômicas, destacando como estas contribuem para a 

economia do município, do Brasil e do mundo.  

3-  Tema: Os Continentes. A partir da aula expositiva e dialogada trabalhamos com a 

construção de um mini globo terrestre, no qual representava todos os continentes. Para a 

construção deste, foram utilizados os seguintes materiais: cola, lápis de cor, tesoura, bola 

de isopor, e palito. 

4-  Tema: Problemas Ambientais no Campo e na Cidade, a partir deste tema foi construído 

um álbum a partir do levantamento dos principais problemas ambientais existentes no 

município tanto no campo quanto na cidade, o álbum foi construídos a partir de uma 

seleção de figuras que foram retiradas de livros, revistas e jornais. Desta forma, ficou 

representada através das imagens a problemática existente no meio ambiente, tanto em 

âmbito local como global. Esta atividade proporcionou aos alunos a tomarem consciência 
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de que a natureza está cada vez mais devasta e poluída, sendo que o grande responsável 

por esta degradação é o ser humano. 

7º Ano 

Na turma de sétimo ano do ensino fundamental foram realizados trabalhos com: 

1- Tema: Regionalização Política Brasileira, a partir deste tema optou-se por trabalhar com 

músicas, na qual a atividade consistia na interpretação das letras, sendo que para cada 

região trabalhava-se a letra de uma música como forma de introduzir o conteúdo referente 

à determinada região brasileira. A partir da letra eram retirados conceitos e características 

geográficas de cada região, posterior a isso era feita a explanação do conteúdo. Esta 

atividade era bem recebida pelos estudantes, pois eram músicas de nível fácil de 

interpretação e que os auxiliava a entender e lembrar-se do que havia sido tratado em 

cada conteúdo. 

2-  Tema: Regionalização Política Brasileira. Com o mesmo tema desenvolvemos a 

construção de um quebra – cabeça geográfico, o material usado foi vinte cm. quadrados de 

E.V.A. , tesoura, caneta e um mapa base do Brasil. Para a confecção do quebra – cabeça 

geográfico o mapa do Brasil foi desenhado pelos estudantes no E.V.A. com a divisão 

política de cada estado do pais e posteriormente foi recortado, seus estados embaralhados 

e montados novamente. Esta atividade possui a finalidade de retomar e auxiliar o 

entendimento da disposição espacial dos estados no território brasileiro e quais fazem 

parte de cada região.  

8º Ano 

Tema: Continente Americano, desenvolvemos vários trabalhos práticos, tais como: 

1-  Apresentação de seminários, dentro de alguns temas específicos; 

2-  Visualização de documentários, que complementaram as temáticas; 

3-  Elaboração de um álbum geográfico onde englobando os temas vegetação e clima da América 

do Sul. Neste álbum os alunos associaram e demonstraram os principais tipos de clima e os 

tipos de vegetações que se desenvolvem a partir destes climas. 

9º Ano 

Com alunos do 9º ano ao trabalharmos com uma abordagem voltada para os aspectos 

geográficos dos seguintes continentes: europeu, asiático, africano, australiano e as regiões polares, no 

estudo destes discutiram questões históricas, sociais, econômicas, religiosas e físicas. Para cada 

continente estudado a atividade a proposta foi a seguinte: elaborar de um jornal semanalmente, onde 
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trariam noticias diversas sobre um ou mais países correspondente ao continente em estudo. Para esta 

tarefa os alunos foram divididos em grupos, onde cada grupo colocavam notícias referente a economia, 

esporte, clima, aspectos físicos e culturais, durante a aula os alunos comentavam as notícias 

encontradas para os colegas, e isso gerava um debate com o grande grupo sobre o noticiário 

apresentado. Para finalizar cada grupo produziu uma retrospectiva do jornal em forma de vídeo. 
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Considerações Finais 

Ao concluirmos o estágio, ressaltamos que este foi importante para o nosso desenvolvimento 

acadêmico e profissional, pois foi através desta prática que foi possível vivenciar como é a realidade 

nas escolas, vivenciar as diferenças e dinamicidade deste espaço, a partir de vários aspectos: físico, 

espacial e social. Esta diferenciação de situações nos proporcionou e desafiou para novas formas de 

trabalho e compreensão da realidade social, além de proporcionarem novas relações de ensino-

aprendizagem. A partir das situações dificultosas foi possível compreender de fato qual é o papel do 

professor, como é a sua área de trabalho, qual o espaço e as realidades que este vivencia, o que 

norteia as atividades docentes, neste caso no município de Sananduva – RS, as bases que norteiam 

os conteúdos trabalhados são as “Matrizes de Competências e Habilidades” elaboradas pela Secretaria 

de Educação e Cultura do município com o auxilio dos professores de cada área de conhecimento. 

No desenvolvimento das atividades sentimos algumas dificuldades relacionadas a conteúdos, 

os quais ainda não foram estudados no curso, mas que estão contemplados no decorrer dos semestres 

seguintes. Outras dificuldades também foram encontradas com relação ao desenvolvimento de 

atividades prática, pois existe a falta de materiais para o desenvolvimento das mesmas, isto dificultou o 

andamento das aulas práticas. Porém, mesmo encontrando estas dificuldades foi possível contorná-las 

através da colaboração dos alunos e desenvolver atividades dentro do planejamento realizado. 

A partir deste estágio passamos a ter noção da complexidade do ambiente escolar, 

evidenciando que o ensino não deve ser padronizado, pois cada um possui suas particularidades 

dentro do processo da aprendizagem. Notificamos que este processo deve ser uma construção 

conjunta entre aluno, professor e comunidade. A partir do trabalho desenvolvido percebemos que para 

o bom desempenho no ensino de geografia é necessário trabalhar partindo de formas variadas, tais 

como trabalhos práticos, pois ao desenvolver esta atividade observamos que a mesma desperta o 

interesse pelo conhecimento, além de promover a integração entre a classe aproximando-os da 

realidade.  

Acredita-se que esta experiência de estágio de observação não tem eficácia se for feita sem 

empenho do licenciando, pois é a partir dela que desenvolveremos reflexões sobre o que está sendo 

feito e o que pode ser aperfeiçoado. O desenvolvimento desta atividade também proporciona ao 

estagiário um momento de refletir se e esta realmente a profissão que deseja seguir, visto que para 

CABRAL e ANGELO 2010   
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[...] o estágio oferece ao licenciado um conhecimento da real situação do trabalho 

em sala de aula e nas particularidades em todo âmbito escolar, sendo também, um 

momento para se verificar as competências adquiridas ao longo do curso na prática 

profissional. Objetiva também levar o estagiário a uma reflexão sobre a sua 

profissão e se realmente deseja se dedicar a essa profissão. É o momento para 

muitas decisões sobre a profissão professor. 

 

Enfim, a experiência de estágio de observação nos proporciona inúmeras possibilidades de 

reflexão, conhecimento e preparação não só para a atuação profissional, mas primeiramente para a 

realização da próxima fase do estágio supervisionado como componente curricular do curso de 

Geografia – Licenciatura. 
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