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           O estágio possibilita ao acadêmico aprofundar seus conhecimentos e 

habilidades adquiridos durante a Licenciatura em Geografia. Trata-se de um 

importante momento de colocar em prática todo o conhecimento, até então teórico, 

aprendido. O estágio visa reconhecer, observar, participar dos processos educativos a 

fim de desenvolver habilidades didático-pedagógicas necessárias para o desempenho 

da ação docente. O Estágio Curricular Supervisionado foi realizado pelas acadêmicas 

Helen Cristina Machado e Natalia Cristina Wiederkehr na Escola Básica Municipal 

Professora Dilma Lúcia dos Santos, realizado no 7º ano, turma 71, no período de 09 de 

abril a 22 de outubro de 2013. A escola localiza-se na porção Sul da Ilha de Santa 

Catarina/Florianópolis, no bairro Armação. O estágio realizado no primeiro semestre 

da disciplina foi orientado pelo professor Orlando Ferretti. No segundo semestre 

contou com a orientação da professora Gabriela Alexandre Custódio, sendo  que em 

ambos os semestres ocorreram sob a supervisão do professor de Geografia Filipe 

Maciel, docente daquela Instituição de Ensino. O estágio foi dividido em duas etapas. 

No primeiro momento, ocorreram as observações do espaço interno e externo da escola 

a fim de conhecer o ambiente escolar como um todo. Neste período as observações 

ocorreram somente às terças-feiras; já no segundo momento frequentamos a escola nas 

segundas e terças-feiras, dias em que ocorrem as aulas de geografia. Este segundo 

momento foi direcionado para a prática da docência em sala de aula. As aulas foram 

planejadas e lecionadas pela dupla, sendo realizado durante todo o terceiro bimestre 

escolar. No total foram ministradas 24 aulas, sendo divididas em 12 para cada 

estagiária. Os conteúdos abordados foram os aspectos físicos, econômicos e culturais 

das Regiões Brasileiras. Durante os seis meses de vivência no espaço escolar, 

destacamos alguns aspectos observados que contribuíram significativamente para 

refletirmos sobre nossas futuras práticas pedagógicas para nossa atuação como 

professoras. Observou-se que as aulas foram de caráter expositiva e dialogada, 

contando com a participação da turma; a linguagem utilizada pelo professor foi de fácil 

compreensão. Diante desta observação o estágio foi realizado adotando as mesmas 

práticas pedagógicas utilizadas pelo professor Filipe. Acreditamos que o estágio 

possibilitou a nossa inserção na profissão e, este foi nosso primeiro contato direto em 

sala de aula com o olhar de educador no qual podemos conhecer os alunos, a turma, o 

professor e o ambiente escolar. Possibilitou-nos observar, planejar e executar nossas 

práticas pedagógicas com a turma. Desta forma consideramos o estágio uma ótima 

oportunidade de verificar nossa aptidão para esta profissão. 
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