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1-INTRODUÇÃO 
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Me chamo Vera Regina  de Souza Melgar. Nasci em 15 de agosto de 1964, 

na cidade de Rio Grande. Vim morar em Jaguarão com alguns meses de vida. 

O início da minha aprendizagem se deu no Grupo Escolar Joaquim Caetano 

da Silva, que agora é Colégio Estadual Joaquim Caetano da Silva.. 

O que me  lembro do pré-escolar , que foi com a professora Laci, é que o 

tema era ¨O Circo¨, de acordo com o que ela estava trabalhando em sala de aula. 

Tinha uma representação de um(a) aluno(a) . Por exemplo, se estava ensinando a 

letra B , entrava em sala de aula uma aluna com a roupa da bailarina. Antes dela 

entrar, a professora riscava no Chão com giz uma linha como se fosse o trapézio. 

Ficávamos muito eufóricos, porque cada letra era uma surpresa e, assim, a 

professora desenvolvia sua aula. Naquela época, era obrigatório usar uniforme: este 

então era branco com um laço azul.  

Até a 4ª série foi tranquilo, porque eu era um aluna sossegada, não 

conversava em aula, tudo muito tradicional: fazíamos a fila em silêncio, e 

esperávamos a professora nos conduzir até a sala. Acho que naquela época 

tínhamos respeito ou talvez medo da professora. Desde pequena a minha mãe me 

levava para o trabalho dela, pois trabalhava como doméstica. Tínhamos que 

acordar muito cedo, e eu passava a manhã no trabalho dela e depois ia para a aula, 

a qual eu não faltava nunca. Minha mãe não admitia faltas na escola em hipótese 

alguma. 

O que mais me marcou foi a 5ª série, quando fiquei em recuperação em 

Matemática e Português. Como eu sempre tive dificuldade em Matemática, me 

dediquei totalmente a esta matéria e, para minha surpresa, tirei uma nota ótima na 

recuperação, mas reprovei em Português: foi um grande susto, porque minha mãe 

era muito severa. E como contar para ela que rodei? Foi um sufoco, não me lembro 

bem, mas com certeza devo ter apanhado. Fiquei até a 7ª série  neste colégio, na 8ª 

série , fui para o Colégio Estadual Espírito Santo e , quando chegou no 1º ano do 

ensino médio, resolvi sair da escola e começar a trabalhar ( nesse tempo namorava 

o pai do meu filho). Saí da escola e comecei a trabalhar em uma escola, na qual 
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fiquei por quatro anos. Saí desse emprego,  engravidei do meu primeiro filho. Com a 

chegada do meu filho, parei de trabalhar e muito menos pensava em  estudar. Após 

cinco aos, fiz o supletivo que era pago no Nelson Wortman. Já aí o meu casamento 

estava mal. 

Concluí o supletivo e, em seguida, uma colega me convidou para fazer 

Magistério. Gostei da ideia e fomos fazer matrícula, que era no colégio Espírito 

Santo. Como eu já tinha o ensino médio ( que na época era o 2º grau) fiz somente 

as didáticas e Psicologia: foi muito tranquilo o curso, mas o casamento cada vez 

pior. 

No fim do curso, fazíamos um estágio de uma semana nas séries iniciais na 

mesma escola. Adorei e para concluir o curso, fiz o estágio na Escola Alcides 

Marques, onde eu fui muito bem recebida. A professora titular me deixou bem à 

vontade. Lembro-me que as professoras do estágio iam me visitar e, no fundo da 

sala de aula, elas se sentavam e tinham um caderno no qual cada uma anotava o 

que achavam bom ou ruim no decorrer da aula. Ia uma professora de cada vez. O 

meu estágio era na 4ª série, dava-me muito bem com os alunos e eu adorava eles.   

Os planos de aula eram feitos de acordo com o conteúdo que a professora me 

passava. Eu ficava fazendo os planos de aula e os trabalhos até três ou  quatro 

horas da manhã. Eram todos escritos à mão e tudo que aplicávamos na aula tinha 

que estar no relatório. 

Na sala de aula, eu fiz o cantinho da leitura, com um tapete e almofadas para 

as crianças sentarem. Toda a vez que era o dia da leitura, sentávamos todos em 

roda para mudar um pouquinho a rotina da aula, não ficando os alunos somente 

sentados na classe. As crianças adoravam. 

          Na aula de Educação Física, íamos todos para o pátio jogar futebol ( meninos 

e meninas) e eu jogava junto. A professora do estágio, que era nossa professora de 

Educação Física, elogiava muito o meu trabalho e comentava quando tínhamos 

reuniões para que todos fizessem o mesmo, interagissem com os alunos, que 

brincassem juntos, que não ficassem só olhando. 

Fazia muitos trabalhinhos em sala de aula, a sala era toda enfeitada. No 

término do meu estágio, fiz uma festinha para as crianças, com tema Festas 

Juninas: enfeitei toda as aula de açodo com o tema, levei pipoca, rapadura, 

amendoim, balas, etc. As crianças ficaram encantadas. O difícil foi quando eu tive 
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que me despedir deles e dizer que a minha outra colega seria a professora : foi uma 

choradeira . Duas meninas ficaram doentes, eu tive que ir na casa delas a pedido 

de suas mães, para convencer elas a voltarem para a escola. Apesar das 

dificuldades familiares, fiz um excelente estágio e a minha nota foi ótima, para a 

minha surpresa. Depois do Magistério, fiquei sem estudar e trabalhar. Nesse meio 

tempo, separei-me e o meu filho tinha oito anos. 

        Com quase um ano de separação casei-me de novo e, em seguida, engravidei 

do meu outro filho. Quando ele tinha dez meses, resolvi trabalhar para dar o melhor 

para meu filho mais velho.  Trabalhei dez anos na mesma loja, onde, uma colega de 

trabalho me convidou para fazermos o vestibular. O problema estava em escolher 

entre Pedagogia e Letras. Como eu já tinha traumas de infância da disciplina de 

Português, resolvemos nos inscrever em Pedagogia, saí da prova e fui direto para o 

trabalho, pois eu tinha que voltar para o mesmo. Não me preocupei e até me 

esqueci de ver se tinha sido aprovada ou reprovada. Descobri que tinha passado 

quando eu estava na loja trabalhando. A mãe de uma colega do meu filho mais 

velho me perguntou todo o meu nome, e ela me disse que eu tinha passado no 

vestibular. Na hora, não acreditei, fiquei desconfiada, sei lá...paralisei! Em seguida, 

liguei para o meu marido verificar se tinha passado mesmo. Após, ele retornou a 

ligação, dizendo-me que eu e a minha colega tínhamos passado. 

Quando ingressei na Universidade, senti-me muito perdida: parecia que os 

professores estavam falando em outra língua. Acho que isso ocorreu porque fazia 

alguns anos que eu tinha parado de estudar. No primeiro semestre, pensei em 

desistir, mas minhas colegas não deixaram. 

       Agradeço a elas, porque não estaria aqui contando minha trajetória de vida. 

Agora já passei pelo primeiro estágio, no início fiquei insegura, mas fui bem com os 

alunos,  escola e a professora titular. Espero que agora no estágio nos anos inicias 

possa fazer um bom trabalho, interagir bastante com os alunos, pois hoje, eles 

querem coisas novas, participam, dão opiniões, e os professores precisam estar 

abertos à inovação. 

      Ao terminar a Universidade, pretendo fazer um curso de pós-graduação na área 

de Gestão, Orientação Educacional ou Psicopedagogia. Como esses cursos não 

são ofertados em Jaguarão, pretendo fazer concurso público na área da Educação 

para realizar este sonho. 
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2-PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO 
 
2.1 DADOS DCE IDENTIFICAÇÃO  

 

Nome: Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Pereira Vargas  

Endereço: Rua João Nelson Bamba Ricardo nº. 15. 

Bairro: Pindorama 

Turnos de funcionamento: Manhã, tarde e noite. 

N° de prédios: A escola possui um prédio amplo com dois pisos, em bom estado 

de conservação 

Ambiente físico e arranjo espacial: 

     Há 10 salas de aulas adequadas para atendimento em média de 20 a 30 alunos. 

     O prédio abriga um refeitório, sendo que só as turmas do ensino fundamental o 

utilizam; uma cozinha um pouco pequena e estreita contendo geladeira, armários, 

fogão e mesa; nove banheiros em estado regular, sem adaptação para sujeitos com 

necessidades. Ao lado dos banheiros, há uma sala pequena destinada à banda, 

onde são colocados os instrumentos musicais. 

      A escola possui também uma sala de recursos, uma secretaria, uma sala da 

direção e uma biblioteca, todos em bom estado. 

      A escola conta também com duas salas para uso dos professores. Uma das 

salas é ampla com uma mesa grande, várias cadeiras e um armário de ferro 

contendo divisórias para cada professor e a outra é um pouco menor contendo 

apenas um armário de madeira. 

      Na parte externa da escola, há a existência de uma quadra coberta em bom 

estado e um pátio para recreação, em estado regular, o qual os alunos do ensino 

fundamental utilizam para recreação e para a realização das aulas de Educação 

Física. 

      Com relação às salas de aula utilizadas pelos alunos do ensino fundamental, as 

mesmas estão em bom estado, totalizando um total de 18 salas, as quais 

comportam de 20 a 30 crianças. 

      Na sala de aula há mesas e cadeiras em bom estado, um armário com os 

materiais dos alunos, a mesa do professor e um quadro. 
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        A limpeza tanto da parte externa como interna do prédio é boa. As condições 

de acesso a portadores de necessidades educativas especiais são regulares, 

algumas barras para apoio estão se soltando, a rampa que dá acesso à escola está 

em boas condições. O estado de conservação das janelas, portas internas e 

externas é regular. 

       Quanto aos banheiros utilizados pelos alunos do ensino fundamental, os 

mesmos estão em bom estado de conservação. 

 

Faixa etária atendida: Dos cinco anos aos 50/60 anos 

N° de professores: 40 professores. 

N° de funcionários: 8 funcionários. 

 

Reuniões cronograma da escola: 

 

    São feitas reuniões mensais, e quando necessário a diretora convoca para 

reunião semanal. Já está previsto desde o ano letivo as datas de reuniões 

pedagógicas. São feitos conselhos de classe e reuniões com os pais para entrega 

de boletins 

  

Direção:  

     A diretora é a professora Fabíula da Fontoura Teixeira, como vice-diretora, nos 

turnos da manhã e noite, Mara Sophia Lopes Passos e, na tarde, Eva Almeida 

Lucas. 

 

Coordenação pedagógica:  

 

A supervisora escolar é a professora Roberta Nunes Medeiros. 

 

Regimento:  

 

      A concepção de educação prevista neste documento está baseada nos 

princípios ético-morais de solidariedade e respeito, ideais de justiça e também de 

cooperação. Seu processo de elaboração se deu através de reuniões entre os 



 8 

segmentos da comunidade escolar de consultoria junto à Secretaria Municipal de 

Educação (SME), no dia 23 de dezembro de 2009. E sua elaboração foi realizada 

pela comunidade escolar. 

    O documento tem por objetivo geral proporcionar ao educando a formação 

integral como pessoa. No documento constam os seguintes textos: missão, 

finalidades, os objetivos (gerais e específicos). O documento apresenta sua 

organização administrativo-pedagógica composta de uma diretora e uma vice-

diretora.  

 

Rotina da Instituição:  

    O horário de funcionamento da escola é: 

 

Manhã-das 8 h às 12 h 

Tarde - das 13h30min às 17h30min  

Noite - das 19 h às 23 h 

 

Proposta Pedagógica:  

      Quanto à concepção de educação prevista no Projeto Político Pedagógico, 

segundo a supervisora escolar, a escola tem por objetivo geral proporcionar ao 

educando a formação integral como pessoa, pretendendo levar a criança, o 

adolescente e o adulto à compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, 

do cidadão, da família e dos demais grupos que compõem a comunidade. 

      Quanto aos objetivos gerais e específicos, o PPP visa à formação do cidadão 

desenvolvendo suas potencialidades e a consciência dos direitos e deveres entre 

outros e como específico desenvolver o conhecimento de si mesmo. 

 

Escola /comunidade: Conforme relato da Diretora esta relação é muito boa, as 

decisões e propostas de eventos são feitas através de bilhetes e reuniões com os 

pais, nada é decidido sem a participação dos mesmos. 

 

2   Dados referente à sala de aula: 

 

Nome da professora: Ana Lúcia Machado 
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Formação: Magistério, Biologia, Especialista em informática instrumental. 

 

Planejamentos-princípio orientadores linha teórica, autores, referências: 

 

     Geempa e Pós-construtivismo 

       

 

Interação professor e aluno e aluno e aluno:  

 

   No período de observação, pude perceber que esta interação é muito boa os 

alunos participam de todas as atividades propostas pela professora, interagem entre 

si ajudando uns aos outros, quando é com a professora titular, já com as 

professoras substitutas os alunos ficam muito agitados. 

 

Recursos didáticos:  

Glossário, cartazes, jogos, etc. 

Metodologia de trabalho:  

Leituras, exercícios, cópias no quadro. 

Rotina:  

A rotina é sempre a mesma, sendo que começa a aula às 13h30min, e às 14h30min 

as crianças vão para a merenda, às 15h vão para o recreio, após voltam para a sala 

e continuam as atividades. Ás 17h20min começa a se preparar para ir para casa.   

Sistema de avaliação:  

Trabalhos, provas, observações, etc. 

N° de alunos:  

25 alunos. 

Idade:  

De sete a nove anos 

Conhecimentos:  

Português e matemática, sempre em todas as aulas. 

 

2.3 – CARACTERIZAÇÃO DA TURMA 
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Dados referentes aos alunos: 

        A turma contém 25 alunos, sendo 10 meninas e 15 meninos, com idades 

entre sete e nove anos, possui três alunos repetentes.  Os alunos têm um bom 

relacionamento com a professora, aparentam serem crianças disciplinadas, que 

respeitam os colegas e as regras de comportamento estabelecidas pela professora. 

Somente quando a titular está de folga e então fica a substituta com eles, é que 

alguns alunos conversam muito, fazendo com que os outros se dispersem ficando 

inquietos. 

 

Impressões e análise sobre a turma: 

  

      Em relação às entrevistas realizadas com os alunos notei que os pais não 

possuem hábito de lerem historinhas com os filhos, apenas um dos alunos tem 

acesso ao uso de computador e a maioria das crianças, quando contrariadas ficam 

quietas sem reação. 

O contato com o mundo da leitura desde cedo estimula as crianças a 

construírem noções do ambiente em que vivem auxiliando na percepção de mundo 

e enriquecimento do vocabulário, como também o estimulo da imaginação. É 

necessário que os pais contribuam na construção pelo gosto da leitura.   Durante o 

período de observação notei que alguns têm muita dificuldade para copiar do 

quadro os conteúdos, alguns por falta de interesse.  A turma apresenta-se mista em 

relação à idade, com alguns repetentes, organizando-se durante toda semana de 

minha observação em filas um atrás do outro, dificultando a passagem da 

professora entre eles havendo assim muita conversa por estarem muitos próximos 

um do outro e algumas cópias do colega, desestimulando a aprendizagem por si só. 

 

2.4- ABORDAGEM TEÓRICO-PEDAGÓGICA: PRINCÍPIOS NORTEADORES 

 

    O desenvolvimento do planejamento terá como foco principal a promoção de 

práticas de leitura que tenham sentido para o aluno. 

     Para que se compreendam outras histórias, outros espaços e tempos são 

necessário primeiro conhecer a sua própria história e a constituição da sua própria 
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identidade, e para desenvolver estes aspectos as áreas de História e de Geografia 

irão enfatizar a construção da cidadania, trabalhando com as noções de identidade, 

respeito, valores e visão de sujeito crítico. O planejamento será elaborado a partir 

da realidade e das experiências de vida dos alunos. 

     No desenrolar do planejamento, faz-se necessário que aconteçam, além de 

reflexões constantes a respeito da nossa prática, também devem ocorrer 

avaliações, permitindo assim que aconteçam mudanças e ajustes no decorrer do 

processo educacional. Para que se obtenha uma avaliação justa é necessário que 

se respeite o tempo e a individualidade de cada aluno, pois sabemos que cada um 

aprende a seu tempo. 

      O planejamento contará com a exploração dos diferentes significados de 

números e suas relações. O desenvolvimento e a organização de uma visão de 

mundo, englobando hábitos e atitudes saudáveis, sendo ela mais que um pensar 

crítico. Através da exploração artística será reconhecido e valorizado a sua 

criatividade. 

      Em meio as atividades que correspondem ao plano de estudos, serão propostos 

momentos lúdicos de aprendizagem, através de brincadeiras e jogos, que servirão 

como um apoio à aprendizagem dos alunos. 

       

 

 

2.5 – FIO CONDUTOR E EIXOS  POSSÍVEIS 

 

       O título “Ler e escrever com muito prazer” será o fio condutor de meu trabalho 

no 2º ano do Ensino Fundamental, pois se faz necessário devido a ser uma turma 

onde o processo de alfabetização é intenso e fundamental, propiciando ao aluno 

adentrar ao mundo letrado com toda a segurança. 

                 Os eixos possíveis a este fio condutor serão: 

1-No mundo das palavras 

2- Lendo e  escrevendo nas festas juninas 

 

2.6-JUSTIFICATIVA 
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       O tema a ser desenvolvido neste estágio vem através da observação feita na 

turma, constatando-se a necessidade de construir um contato a mais com o mundo 

da leitura e da escrita, partindo-se da concepção de que aprender, através da 

ludicidade, proporciona-se uma inserção neste mundo letrado de forma mais 

prazerosa e flexível. Assim os alunos iniciam sua leitura de mundo partindo dos 

recursos de seu universo infantil. 

 

2.7 OBJETIVOS 

 

*Identificar os numerais de 10 a 50, relacionando ás suas quantidades; 

*Aplicar as diferentes operações de cálculos matemáticos (adição e subtração) 

*Compreender a aplicação das palavras nos textos quanto ao número, 

*Organizar-se no ambiente da sala de aula, tomando decisões quando solicitado, 

tirando suas dúvidas. 

*Reconstruir a sua própria história através da linha do tempo 

*Organizar um planejamento integrado e flexível, valorizando as contribuições das 

crianças. 

*Participar das atividades lúdicas como brincadeiras, jogos, dramatizações, etc. 

*Respeitar a bagagem cultural de seus colegas e os diferentes pontos de vista. 

*Compreender a importância do ar para a sobrevivência do ser humano e das 

plantas. 

*Ampliar a sua oralidade, salientando a importância de respeitar os diferentes 

contextos de uso da língua. 

*Discutir sobre as questões de gênero; aspectos discursivos e lingüísticos. 

*Para compreender outras histórias e outros espaços e tempos é necessário 

primeiro conhecer a sua própria história e a constituição da sua própria identidade. 

*As áreas de História e de Geografia irão enfatizar a construção da cidadania, 

trabalhando com as noções de identidade, respeito, valores e visão do sujeito 

crítico. 

 

 

2.8-ABORDAGENS POSSIVEIS E SEUS DESDOBRAMENTOS 
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1-No mundo das palavras 

 

*Construção da linha do tempo da sua história pessoal através de fotos e da 

investigação do significado do seu nome. 

*Trabalhar com produção escrita de bilhetes. 

*Expressões de cortesia e atitudes nas mais variadas situações do uso da língua 

(textos orais, textos escritos). 

*Vivências de aprendizagens com jogos didáticos, como bingo de palavras. 

*Exploração de variados portadores de texto no Cantinho da Leitura. 

*Construção do Tesouro de palavras. 

.*Leitura, histórias e músicas sobre o alfabeto 

*Leitura e escrita de números através de jogos didáticos 

* Escrita de cheques. 

*A importância do ar para o ser humano. 

*Realização de experiência com forma de compreender a importância do ar para as 

plantas. 

 

 

 

 

2- Lendo e escrevendo nas festas juninas 

 

• Trabalhar com produção de bilhetes  

• Identificação de diferentes dialetos a partir da leitura de histórias em 

quadrinhos do Chico Bento 

• Investigação através de entrevistas com os pais, de como eram as festas 

juninas quando eram crianças 

• Elaboração do alfabeto junino 

• Resgatar os registros dos alunos (fotos) em festas juninas. 

• Confecção de enfeites (decoração da sala de aula para as festas juninas) 

• Utilizar o fogo da fogueira como recurso natural, e símbolo cultural desta 

festa.  
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        PROCEDIMENTOS 

 

        

              RECURSOS 

 

   Leitura oral 

  Trabalho em grupo e individual 

  Jogos com palavras 

   Produção de bilhetes 

   Jogos cooperativos 

   Bingo de palavras 

 

    Histórias em quadrinhos (gibis) 

    Folha mimeografada 

    Cartazes 

    Papel pardo e cartolina 

    Material de contagem 

    Livros infantis 

    Caderno 

 

 

2.9- AVALIAÇÃO 

 

   A avaliação contará com uma observação e reflexão constante, tanto do aluno 

quanto da prática desenvolvida pela professora, procurando aprimorar o 

planejamento e a troca entre professor e alunos, fator este essencial para uma boa 

prática educacional. A avaliação acontece diariamente e constantemente, onde 

todos podem ter voz ativa, participativa, buscando assim melhorar sua performance. 

      Conforme Luckesi (2004, p.13): “A avaliação só se completa com a 

possibilidade de indicar caminhos mais adequados e mais satisfatórios para uma 

ação, que está em curso. O ato de avaliar implica a busca do melhor e mais 

satisfatório estado daquilo que está sendo avaliado”¨. Os alunos serão avaliados 

através de ditados, trabalhos em grupo, leitura individual e coletiva. 
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2.10- CRONOGRAMA 

 

   Início da prática dia 23 de Maio de 2011 e término previsto para o dia 17 de junho 

de 2011. 
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3- REFLEXÕES ANALÍTICO-TEÓRICOS SOBRE A PRÁTICA 

 

 

A primeira semana de estágio realizado na Escola Manoel Pereira Vargas foi 

uma fase de adaptação tanto para mim quanto para a turma, mas a receptividade 

foi positiva. 

 A semana decorreu de acordo com que foi planejado. As atividades previstas 

foram bem aceitas pelos alunos que participaram com entusiasmo e curiosidade 

das dinâmicas, talvez por ter sido algo diferente de que os alunos estavam 

acostumados, a participação foi imediata. 

 Usei de dinâmicas lúdicas e dos conhecimentos prévios para desenvolver 

melhor os conceitos propostos nos conteúdos programáticos para a turma, pois de 

acordo com a autora Alfredina Neri (2006), se utilizar do brincar como “um modo de 

ser e estar no mundo”, se faz um instrumento facilitador no processo da 

aprendizagem significativa. Assim aproximamos as crianças dos conteúdos, de 

forma concreta onde elas vivenciam as experiências. 

 Através do lúdico  temos mais chance de observar as crianças  no 

desenvolvimento de seu aprendizado, as interações e possíveis desajustes 

psicológicos que venha a ter. 

 

 A turma do 2º ano B, no decorrer desses dias, foi bastante participativo e 

demonstrou bastante interesse nas atividades propostas. Quando solicitados a fazer 

alguma tarefa em grupo, eram solidários com os outros, além de darem suas 

opiniões. Nessa semana, realizamos com muita dificuldade, pelo fato de o pátio ter 

estado ocupado, a experiência da importância do ar para as plantas. Os alunos 

ficaram no momento muito curiosos, esperando os resultados da experiência.  

 Observei durante a semana, que os alunos adquiriam o interesse pela leitura, 

através das motivações realizadas com a turma, onde foi sempre salientada a 

importância deste ato, para um desenvolvimento mais completo da aprendizagem. 

 Silva (2011)  diz que : 

 

[...] as práticas de leitura escolar, não nascem do acaso nem do 
autoritarismo ao nível da tarefa, mas sim de uma outra programação 
envolvendo e devidamente planejada, que incorpore, no seu projeto de 
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execução, as necessidades, as inquietações e os desejos de alunos-leitores. 
Simplesmente 'mandar o aluno ler' é bem diferente do que envolvê-lo 
significativa e democraticamente nas situações de leitura, a partir de temas 
culminantes. 

  

 

          Primeiramente, gostaria de falar do aluno Saymon que não interage com seus 

colegas. Muitas vezes, não demonstra interesse pelas atividades propostas por 

mais variadas que sejam, mas ao mesmo tempo tenho notado que, na hora do 

recreio e na fila para entrar em sala de aula, ele reage diferente, alegre interage 

com os colegas. Talvez em sala de aula ele se sinta inseguro, tornando-se tímido. 

Conversando com sua mãe, esta relatou estar preocupada, pensando seriamente 

em levá-lo a um psicólogo, pois em casa o aluno age da mesma forma.  

 Nesta semana recebemos a visita da professora orientadora, na qual os 

alunos comportaram-se de forma inesperada, fora do hábito de comportamento da 

turma. Ressalta-se ainda mais o aluno Thauã, que apresentou um comportamento 

inadequado, sem respeito algum pelos colegas e professoras.  

Na turma do 2° ano a semana foi tranquila, os alunos quando solicitados a 

fazerem uma tarefa, que dependia do envolvimento de todos, eram solidários, por 

exemplo, quando um colega esta atrasado em relação às atividades, sempre têm 

outro colega para ajudar, assim auxiliando para o desenvolvimento do planejamento 

das aulas. Algo a ser considerado, é que podemos perceber que os alunos 

possuem muita amizade entre si, um sentimento de companheirismo e 

solidariedade. 

 Recebemos a segunda visita da professora orientadora de estágio, onde os 

alunos se comportaram devidamente, como de costume. Nesse dia, fizemos a 

dinâmica do Balão da Vitória, usando o lúdico, pois acredito que o brincar alegra, 

anima,desperta nossos melhores sentimentos, e, por outro lado, o educador pode 

levar o aluno a refletir sobre sua realidade social e cultural através das brincadeiras. 

Dessa  forma oportunizando assim a interação com o outro. Ao contrário da última 

visita, o aluno Thauã comportou-se adequadamente, pois desenvolveu a atividade 

de forma organizada, tranquila e prazerosa.   
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 Anteriormente, havia conversado  com esse aluno, explicado meus motivos, 

minha solicitação para que participasse mais da aula. Em relação a esse jogo 

aberto com os alunos, Nérici ( 1992,p.190) vai nos dizer que: 

 

 Boa técnica de motivação é ter uma conversa em particular com o 
aluno.Em que se procura explorar o sentimentalismo e também, 
quando necessário, falar francamente com o aluno, chamando-o às 
suas responsabilidades. É imprescindível que ele sinta, apesar das 
verdades, se necessário, que o professor é seu amigo e tudo está 
fazendo para ajudá-lo 

 

Utilizo-me dessa citação, pois tive a oportunidade de conversar de forma 

amiga e franca com o aluno, tendo a possibilidade de entendê-lo e buscar a 

compreensão deste. 

 Também fiquei surpresa com a participação e interação positiva do aluno 

Saymon na dinâmica realizada. Este brincou com os demais colegas, algo raro de 

acontecer. 

 

 A minha última semana como professora estagiaria no 2º ano B foi tranqüila, 

mas  bem movimentada porque tivemos uma festa junina no qual as crianças se 

divertiram e interagiram entre elas. Na festa junina pude sentir que as crianças 

participaram com entusiasmo, fizemos a dança das cadeiras, corrida do ovo, baile, 

além de todos colaborarem com as comidas e os refrigerantes e a enfeitarem a sala 

de aula . 

 Na sexta-feira fomos visitar a Universidade Federal do Pampa ¨UNIPAMPA¨, 

mas antes de sairmos a professora explicou aos alunos a importância desta 

universidade para nossa cidade, para o futuro deles. 

 Quando chegamos à Universidade todos os alunos com jeitinho curiosos de 

ser. Após a visita na enfermaria fomos na Enfermaria, onde lá explicamos o que 

havia sido na antiguidade aquele prédio, e o que estava sendo proposto agora para 

ser naquele espaço, o Museu do Pampa. 
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4-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o período do Curso de Licenciatura em Pedagogia fiz sempre muitas 

análises sobre ser professora ou não, mesmo gostando muito de dar aulas e gostar 

muito de crianças. E  nas práticas tanto de Educação Infantil, quanto nas séries 

iniciais passei sempre a ter um olhar mais observador, mais cuidadoso, com o 

desenvolver d minha prática, procurando sempre fazer ajustes nos aspectos que 

não estavam dando tão certo. Gostaria que todos os professores pensassem bem 

em sua prática, se estão proporcionando aos alunos um aprendizado que seja para 

o resto de suas vidas. 

Todo o processo da elaboração dos planejamentos, de relatórios exigiu muito 

de mim, mas foi muito importante para minha formação, e outro fator que não posso 

deixar de falar é no trabalho da minha orientadora que nos ajudou muito, pois dava 

sempre bem organizado a forma como iríamos desenvolver nosso trabalho. 

Outro fator importante de ser falado é sobre o acolhimento tanto da escola 

como por parte  da professora que me receberam muito bem, o que é legal pois 

pensando bem, entramos já no meio caminho andado, interferindo no trabalho que 

já está sendo desenvolvido, mas graças a Deus correu tudo bem. 

O estágio de 20 dias me deu a oportunidade de estar efetivamente  frente à 

sala de aula, me oportunizando de estar na ¨pele¨ do professor, literalmente, 

fazendo com que eu percebo como será a minha prática, no meu dia-a-dia em uma 

escola como educadora. Fazendo assim a reflexão de analisar onde e como eu 

devo melhorar as situações no estágio em que me deixaram pensativa, intrigada, no 

que não deu muito certo. 

Através do estágio senti que foi um momento muito oportuno de 

aprendizagens, permitindo-me vivenciar uma série de atividades educacionais, 

sentir o calor humano dos alunos em sala de aula, fazendo assim eu me sentir mais 

confiante e certa do que eu fiz e acreditando sempre que a arte de educar e a mais 

nobre de todas. Portanto pretendo através desta experiência fazer concursos na 

área da educação.  
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