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O presente trabalho consiste em um relato de experiências sobre o 

estágio supervisionado II na E.E.F.M José Bezerra de Menezes localizada na 

cidade de Juazeiro do Norte– CE no qual foi desenvolvida práticas 

pedagógicas durante o exercício da profissão docente para contribuir no 

processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos pertinentes a ciência 

geográfica. O estágio se concretiza por meio da observação, da participação e 

da regência e está além de uma mera questão de cumprimento de carga 

horária e de aperfeiçoamento com os planos de aula, uma vez que, permiti uma 

realidade de atuação articulado entre ensino, pesquisa e extensão. É nesse 

viés da prática docente que os licenciados têm a oportunidade única de 

investigar, conhecer e explorar os aspectos educacionais que se concretizam 

no desenvolvimento das práticas pedagógicas que delimitamos através da 

teoria e da prática. Pois, o estágio deve ser levado em consideração como um 

momento único na formação acadêmica e profissional, não somente tendo a 

tarefa de colocar o aluno frente ao ambiente escolar e a sala de aula, mas 

permitir uma reflexão crítica da realidade na qual atuará. O objetivo desse 

trabalho é mostrar a experiência adquirida durante a prática da docência no 

exercício do magistério e uma reflexão a respeito das questões teóricas e 

práticas, isto é, o estágio se materializa por meio da práxis. No que se refere 

aos procedimentos metodológicos foram realizados planos de aula, oficina 

 
1 Universidade Regional do Cariri, email: Vic.1408@outlook.com  
2 Universidade Regional do Cariri, email: nayanedantas96@gmail.com 
3 Universidade Regional do Cariri, email: geovanipaulino666@gmail.com  
4 Universidade Regional do Cariri, email: styvyewonder@uol.com.br  
5Universidade Regional do Cariri, email:carolineygu@gmail.com  
6 Universidade Regional do Cariri, email: clesleytavares@gmail.com            
  

mailto:Vic.1408@outlook.com
mailto:geovanipaulino666@gmail.com
mailto:geovanipaulino666@gmail.com
mailto:styvyewonder@uol.com.br
mailto:clesleytavares@gmail.com


IV SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA 
XXII Semana de Iniciação Científica  

21 a 25 de outubro de 2019 
Tema: “Desmonte da Pesquisa, Ciência e Tecnologia: repercussões e impactos tecnológicos, 

sociais e culturais” 
 

 

 

 

 

pedagógica e material didático durante as aulas de Geografia. No tocante aos 

resultados, as práticas pedagógicas desenvolvidas tornaram as aulas 

dinâmicas e participativas, bem como reflexivas perante aos conteúdos 

geográficos ministrados. Conclui-se que o estágio é de extrema importância, 

pois, vivenciamos na prática a realidade da sala de aula e do ambiente escolar 

por propiciar um momento único na formação do acadêmico. 
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