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Resumo 

Relato a experiência em orientar quinze licenciandos durante sessenta horas 

do componente curricular Cotidiano da Escola: observação e intervenção, um 

dos seis nos quais são distribuídas as quatrocentas horas obrigatórias de 

estágio do curso de Licenciatura em Ciências Exatas. Esse é o segundo 

estágio a ser realizado pelos licenciandos, sendo precedido pelo de 

Observação. O objetivo desse segundo estágio é promover o reconhecimento 

de como são colocados em prática os programas do governo federal, voltados 

para a Educação Básica, em escolas do município de Caçapava do Sul. 

Movidos pela metodologia do educar pela pesquisa, os licenciandos realizam 

entrevistas com professores e gestores, apresentando os resultados das suas 

investigações aos colegas de turma. Essa forma de desenvolver o estágio 

mostrou-se bastante produtiva, pois a investigação contribuiu para que os 

estagiários compreendessem melhor as políticas públicas para a Educação 

Básica e se posicionassem criticamente em relação a elas.  

Palavras-Chave: Estágio Curricular, Educação Básica, Licenciatura, Ciências 

Exatas, Universidade. 

 

Resumen 

Informo en este artículo la experiencia para guiar a los estudiantes 

universitarios del curso Licenciatura em Ciências Exatas durante el 

entrenamiento curricular. En particular, la dirección dada en sesenta horas del 

componente Cotidiano da Escola: observação e intervenção, uno de los seis en 

que se distribuyen las cuatrocientos horas de formación obligatoria en el grado. 

El objetivo de esta etapa fue promover con los titulares de licencias un 

reconocimiento de la forma en que se ponen en práctica programas del 
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gobierno federal en escuelas de educación básica del municipio de 

Caçapava do Sul. Movidos por la metodología de la educación a través de la 

investigación, los estudiantes realizaron entrevistas con los maestros y 

administradores y reportado su trabajo a los compañeros de clase. Esta forma 

de desarrollar la etapa resultó ser muy productiva porque la investigación ha 

contribuido a los estudiantes comprender mejor las políticas públicas para la 

Educación Básica. 

Palabras-Clave: Supervisado Capacitación, Educación Básica, Licenciatura, 

Ciencias Exactas de la Universidad. 

 

INTRODUÇÃO 

O estágio curricular nos cursos de licenciatura tem como objetivo 

estabelecer uma relação entre a teoria e a prática, tal como expressa o art. 1º, 

parágrafo 2º e o art. 3º, inciso XI, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB/96) (BRASIL, 1996), de dezembro de 1996. Nesse contexto, a 

prática, de acordo com Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE/CP 

9/2001), deve estar presente nos momentos em “que se trabalha na reflexão 

sobre a atividade profissional, como durante o estágio, nos momentos em que 

se exercita a atividade profissional” (BRASIL, 2001, p. 23). 

A matriz curricular do curso de Licenciatura em Ciências Exatas, da 

Universidade Federal do Pampa, vigente a partir de 2015, prevê que as 

quatrocentas horas de estágio sejam distribuídas em seis semestres, de modo 

que os licenciandos comecem o estágio no terceiro semestre do curso. Os 

acadêmicos realizam quatro estágios de sessenta horas e dois de oitenta 

horas. Cada um desses componentes curriculares de estágio inicia com a 

denominação Cotidiano da Escola, seguido de um subtítulo que os diferencia. 

Como professora do curso, fui responsável por criar uma dinâmica para 

o segundo estágio (ou componente curricular) intitulado Cotidiano da Escola: 

Observação e Intervenção e é essa experiência, de docente universitária em 

um curso de formação de professores, que relato neste trabalho.  

O curso de Licenciatura em Ciências Exatas possui uma entrada única 

pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU), por reopção ou para portadores de 

diploma e formações em quatro áreas: Ciências Naturais, Física, Matemática 

ou Química. Os acadêmicos iniciam cursando componentes curriculares de 

acordo com sua preferência, selecionando-os de um rol ofertado no início de 
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cada semestre. À medida que se identificam com uma de quatro 

áreas, eles passam a ter que cumprir um número mínimo de créditos para 

atender as Diretrizes Curriculares de cada área de formação. Eles completam 

as 2.800 horas do curso com componentes curriculares optativos, além de 

estágios, do trabalho de conclusão de curso e de atividades complementares 

de graduação. 

Os quatro primeiro estágios curriculares são comuns a todos os 

acadêmicos. Os estagiários são, inicialmente, inseridos no contexto escolar 

para depois irem desenvolvendo atividades cada vez mais próximas de um 

professor regente. As atividades desenvolvidas nesse estágio abrangem, além 

do que é descrito neste trabalho e o que é desenvolvido no estágio anterior (de 

observação), atividades de monitoria na sala de um professor supervisor da 

escola e formação de grupos de estudos orientados com alunos do Ensino 

Médio para aprofundar determinado conteúdo das áreas de formação do curso. 

Para a realização dos dois últimos estágios, que são de regência em 

sala de aula da Educação Básica, é necessário que o discente tenha definido a 

área na qual irá solicitar a terminalidade no curso. A regência é realizada em 

turmas de Ensino Médio para aqueles que pretendem concluir o curso com 

terminalidade em Física ou Química; em turmas do Ensino Fundamental e 

Médio para aqueles que pretendem concluir o curso em Matemática; e em 

turmas de Ensino Fundamental (aulas de Ciências) para aqueles que 

pretendem concluir o curso em Ciências Naturais. 

AÇÕES REALIZADAS DURANTE O ESTÁGIO 

A ementa do segundo estágio (Cotidiano da Escola: observação e 

intervenção), realizado pelos acadêmicos no quarto semestre do curso, 

contempla a seguinte proposta de trabalho: 

Investigação das condições para a experimentação docente no 
ensino de Ciências Exatas, ou seja, que existam interações sociais 
que tornem os conceitos e as explicações científicas mais acessíveis 
e eficientes. Utilização de instrumentos de coleta de dados com a 
finalidade de evidenciar a concepção do graduando sobre a sala de 
aula ou outros espaços-ambiente enquanto lugar de experimentação 
da docência e intervenção, bem como a visão do professor e a 
investigação das possibilidades do próprio processo pedagógico 
enquanto experimentação. Ambientalização e a análise crítica (social, 
política, pedagógica, filosófica, antropológica) sobre outros espaços 
escolares, além da sala de aula, expressada na vivência na 
secretaria, direção, Círculo de Pais e Mestres, Grêmio Estudantil, 
biblioteca, atividades extraclasse e comunidade circundante. 
Socialização e discussão das experiências vivenciadas por 
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estudantes bolsistas do PIBID, uma vez que se consideram as intervenções 
realizadas a partir do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID) como significativos espaços para o reconhecimento e a 
ambientalização do contexto da escola básica pelos acadêmicos. 
(UNIPAMPA, 2014, p. 48). 

 

Com o objetivo de “oportunizar ao aluno o reconhecimento da realidade 

escolar, promovendo um espaço de problematização e reflexão das diferentes 

dimensões que interferem no fazer docente” (UNIPAMPA, 2014, p. 105), 

propus aos quinze acadêmicos em estágio que realizassem, em duplas ou 

trios, as seguintes atividades: 

1) Pesquisa em portais do Ministério da Educação a proposta de 

diferentes programas e ações do governo federal voltados para a Educação 

Básica, tais como Mais Educação, Escola Aberta, Implantação de salas de 

Recursos Multifuncionais, Pacto para o Fortalecimento do Ensino Médio, etc., e 

apresentá-las aos colegas de turma. 

2) Pesquisa sobre como é realizada a implantação desses programas 

em escolas do município e redação de um artigo a respeito, além da 

apresentação dos resultados aos colegas durante as aulas presenciais. 

3) Pesquisa sobre as atividades educativas realizadas em espaços não 

formais de educação, tais como: Biblioteca Pública Municipal, Museu Municipal 

de Cultura, Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, Secretaria 

Municipal de Educação, Ponto de Cultura, Serviço Nacional do Comércio etc. 

4) Apresentação dos resultados da pesquisa (em espaços não formais 

de educação) aos colegas, durante as aulas presenciais, e redação de artigo 

acadêmico sobre essa pesquisa.  

5) Outras atividades: a) realização de teste de conhecimento sobre 

cada um dos programas investigados pelas duplas e trios; b) aula por 

videoconferência com professora do curso de Educação no Campo, do campus 

Dom Pedrito, da Unipampa; c) aula presencial com professor do IF-Sul sobre 

educação indígena e quilombola. 

As atividades indicadas nesse componente curricular de estágio 

basearam-se na metodologia do educar pela pesquisa, proposta em obras do 

sociólogo Pedro Demo (2004, 2007, 2009). A pesquisa introduz a face 

metodológica e teórica da produção do conhecimento e desenvolve a 

autonomia e o saber pensar crítico e criativo.  A elaboração própria, como 

parceira da pesquisa, ressalta no aluno “o desafio crucial de ‘fazer’ 

conhecimento, não apenas escutar, reproduzir, repassar” (DEMO, 2004, p. 18). 
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Elaborar um texto próprio desenvolve a habilidade de pensar com 

lógica, coerência e consistência, além da capacidade de argumentar em 

profundidade. A aplicação desses dois fundamentos do educar pela pesquisa 

(pesquisar e elaboração própria) visa superar a recepção passiva de saberes e 

a capacitar o aluno a participar das atividades educativas como sujeito capaz 

de formular propostas e contrapostas de maneira fundamentada.  

Educar pela pesquisa tem por objetivo superar o aprender por 

repetição e capacitar o estudante a buscar informações para formular 

conhecimento próprio. “O ato de pesquisa permite ao aluno se transformar em 

agente da própria aprendizagem” (ROSA, 2008, p. 213), a elaborar por si 

mesmo o conhecimento que lhe pode ser útil na academia e na vida 

profissional. 

REFLEXÕES SOBRE OS RESULTADOS 

As atividades realizadas pelos acadêmicos, na forma de slides ou 

artigos, foram postadas em ambiente virtual alocado no Moodle/Unipampa. A 

elaboração e apresentação dos slides (atividades 1 e 3) contribuiu para que os 

licenciandos fizessem uma primeira aproximação do que viria ser a pesquisa 

propriamente dita na escola ou no ambiente não formal de educação. Contudo, 

foi na escrita do artigo, que eles foram mais exigidos no sentido de tornar 

claros os resultados das suas pesquisas. Transcrevo abaixo dois de sete 

resumos dos artigos postados no Moodle, para ilustrar o que os acadêmicos 

constataram em suas pesquisas: 

O Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais 
visa a disponibilização destes espaços nas escolas de ensino regular. 
Com o propósito de averiguar como ocorre a aquisição de Salas de 
Recursos Multifuncionais pelas escolas e seu funcionamento, bem 
como os possíveis entraves à adesão deste programa, foi realizada 
uma pesquisa de caráter qualitativo em três escolas da rede pública 
de ensino, localizadas na cidade de Caçapava do Sul/RS. A partir dos 
resultados obtidos foi possível verificar que o Programa de 
Implantação das Salas de Recursos Multifuncionais contribui com a 
perspectiva de inclusão, pois ao oferecer acesso a materiais didáticos 
e pedagógicos, dispostos em espaço adequado e amparo de 
profissional habilitado a realizar atendimento especializado, tais 
fatores asseguram o pleno acesso e favorecem a permanência dos 
estudantes com necessidades educativas especiais nos sistemas de 
ensino. (Dupla A) 

Este trabalho busca comparar e avaliar os objetivos do Programa 
Escola Aberta com o intuito de saber se as normatizações 
documentais estão realmente sendo desenvolvidas pelas escolas na 
maneira apresentada por esses documentos e qual sua contribuição 
para a comunidade. O processo de pesquisa foi desenvolvido em 
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duas etapas: estudos dos documentos oficiais e pesquisa nas escolas que 
desenvolvem o programa na Cidade de Caçapava do Sul, RS. Em ambas as 

escolas, percebemos que o objetivo do programa tem sido alcançado 
(...) O envolvimento da comunidade nos projetos oferecidos pelo 
Escola Aberta nos faz perceber que o programa caminha na direção 
de alcançar o objetivo geral: contribuir para a melhoria da qualidade 
da educação, a inclusão social e a construção de uma cultura de paz, 
oferecendo aos alunos e à comunidade escolar um espaço aberto 
para a promoção da cidadania. (DUPLA B). 

A maior parte dos acadêmicos sabia da existência dos programas por 

causa da sua inserção nas escolas durante o semestre anterior, mas não os 

conheciam em profundidade, surpreendendo-se com suas metas e com os 

valores aplicados pelo governo federal para sua execução. Vários foram os 

comentários sobre a enorme quantia aplicada na Educação Básica, algo 

desconhecido para eles. As investigações mostraram que as próprias escolas 

não têm ideia da dimensão e alcance desses programas. Cada unidade escolar 

percebe apenas a sua comunidade e o seu entorno, não conseguindo 

vislumbrar o âmbito macroscópico dessas políticas. 

As observações, análise e considerações dos acadêmicos em seus 

artigos atestam o envolvimento dos acadêmicos na investigação, bem como 

sua atitude crítica em relação ao que constataram na realidade escolar, quando 

comparada ao que é proposto pelos Programas do governo federal para a 

Educação Básica. Situação semelhante se verifica em relação ao segundo 

momento de investigação, em que os acadêmicos tiveram como tarefa 

investigar a contribuição dos espaços não formais para a educação no 

município. Copio abaixo excertos de dois resumos postados no Moodle pelos 

licenciandos da turma: 

Este trabalho relata a elaboração do Plano Municipal de Educação 
2015-2024 da cidade de Caçapava do Sul, que contou com a 
participação de uma comissão representante da Universidade Federal 
do Pampa (UNIPAMPA). Para elaboração das metas foram 
necessárias pesquisas em diversos setores relacionados à educação, 
a fim de propor estratégias que visem uma melhor qualidade de 
ensino. Observamos durante a elaboração deste plano que existe 
uma necessidade de buscar indicadores de educação para que sejam 
estabelecidas metas condizentes com a realidade do município. 
(DUPLA C). 

O Ponto de Cultura, que iniciou suas atividades no ano de 2006, na 
cidade de Caçapava do Sul, está localizado no Centro de Tradições 
Gaúchas (CTG) Clareira da Mata, fundado em 1974. Em Caçapava 
do Sul, existem, atualmente, seis CTG e o que caracterizava seus 
frequentadores era sua classe social. Um dos fatores para a criação 
do Ponto de Cultura se deve às dificuldades encontradas pelos 
negros na sociedade. Eles eram descriminados por sua cor e origem, 
não lhe permitindo qualidade de moradia e emprego. O CTG Clareira 
da Mata, por ser para negros, proporcionou um espaço para que o 



XIII Encontro Sobre Investigação na Escola 
A potencialidade da escrita, da leitura e da interação dialógica na formação de 

professores 

____________________________________________________________ 

 

||    Página 7 de 9  || 

 

Ponto de Cultura se instalasse. (...) As atividades são abertas ao público, sem 
distinção de raça, cor ou credo. Qualquer pessoa, que tiver vontade, pode se tornar 

um voluntário no Ponto de Cultura. Muitas pessoas, que fizeram 
cursos, conseguem administrar financeiramente sua família, mostrando 
que as atividades realizadas contribuem para uma melhora na vida 
familiar das pessoas. (DUPLA D). 

As duas atividades de pesquisa realizadas pelos estagiários foram 

apresentadas durante as aulas presenciais e geraram discussões 

interessantes, pois vários alunos não conheciam detalhes de como funcionam, 

por exemplo, a Biblioteca Pública Municipal, o Museu Histórico da cidade, e 

outras instituições de educação não formal investigadas. Comentários como 

“Não sabia que é assim...” foram frequentes, mostrando que pesquisas como 

essas suscitam a curiosidade dos acadêmicos e ampliam seu conhecimento 

sobre a própria cidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa forma de desenvolver o segundo componente curricular de estágio 

mostrou-se bastante produtiva e enriquecedora em termos de conhecimento 

sobre a execução de políticas públicas. A realização das visitas às escolas e aos 

espaços não formais, a realização de entrevistas com pessoas responsáveis 

pela execução dos programas ou atividades voltadas para a educação, bem 

como a apresentação aos colegas das informações levantadas, possibilitou uma 

discussão/reflexão fundamentada na teoria e na prática. 

A investigação sobre como são implantados os programas do governo 

federal nas escolas contribuiu para que os estagiários compreendessem 

melhor as políticas públicas para a Educação Básica e aguçou seu senso 

crítico em relação à execução dos programas nas escolas do município. Alguns 

programas tiveram redução ou corte da verba disponibilizada pelo poder 

público durante o ano de 2015, o que, em alguns casos, provocou sua 

precariezação ou cancelamento da oferta (Programa Escola Aberta, Programa 

Mais Educação).  

A investigação sobre a contribuição dos espaços não formais para a 

educação mostrou que ainda há muito por ser feito no município, que mantém de 

forma precária o museu e a biblioteca da cidade. Outros espaços, por falta de 

maior apoio do poder público (Ponto de Cultura, Secretaria Municipal de 

Educação) ou das instituições que os mantêm (SESC, SENAI), também 

funcionam aquém da sua potencialidade. Essa situação faz com que a população 

não tenha acesso fácil e contínuo à cultura letrada, histórica e/ou científica.  
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As constatações acima são resultado da reflexão crítica empreendida 

pelos licenciandos durante as discussões provocadas pela apresentação das 

pesquisas. Essa reflexão crítica aguçou seu senso de responsabilidade em 

relação ao futuro da educação no município, e no país, contribuindo para seu 

amadurecimento pessoal e profissional.  

A oferta de um componente nos moldes desse estágio foi importante 

para a retomada de temáticas/conteúdos estudados em outros componentes 

curriculares do curso, tais como “Políticas Públicas no Contexto Brasileiro”, 

“Educação Inclusiva”, “Organização Escolar e Trabalho Docente”, promovendo 

a reflexão teórica e crítica sobre conteúdos e procedimentos teórico-

metodológicos da formação inicial e os domínios da prática. 
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