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           O estágio docente como disciplina que tem por finalidade a formação de 

póstumos professores, é uma experiência marcante e transformadora dentro da 

graduação. Dando  

bases a futuros discentes, o Estágio Supervisionado de História II, nome dado à 

disciplina, proporciona um primeiro contato do aluno e futuro educador ao espaço da 

escola e seu cotidiano. Podemos dividir o estágio basicamente em três etapas. A etapa 

de preparação dos planejamentos de aula, a de produção dos textos didáticos e também 

a etapa da prática docente com as observações do cotidiano escolar e também tendo nós 

como protagonistas do ensino, lecionando. A nosso ver, todas as etapas complementam-

se, gerando um conjunto de experiências, que se refletirão em características docentes. 

Toda esta nossa experiência esteve relacionada à Educação Patrimonial, História Local, 

temas por nós propostos vinculado ao Programa Santa Afro Catarina do Departamento 

de Historia da Universidade Federal de Santa Catarina, que tem por intuito a difusão do 

patrimônio cultural associado a presença dos africanos e afrodescendentes em Santa 

Catarina. Começamos com a apresentação das etapas percorridas para fazer os 

planejamentos das aulas. Sendo, primeiramente, a escolha de se trabalhar com a História 

Temática, bem como a divisão do cronograma pelos temas, as estratégias didáticas 

elaboradas para as aulas, visando o tema da história local associado ao patrimônio 

cultural, e os recursos didáticos para contemplar o ensino aprendizagem do aluno. Por 

seguinte temos a prática docente, desde as primeiras observações dos aspectos mais 

importantes da comunidade escolar, passando pelo nosso desempenho como docentes 

até chegar à relação distinta entre o que se de planeja e aquilo que realmente 

conseguimos fazer nas práticas docentes, o desafio entre planejamento e prática. 
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