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Entre as contribuições do Estágio Curricular Supervisionado na formação de
professores de Educação Física, podemos mencionar a mobilização de saberes
e a constituição da identidade profissional. Para tanto, é preciso avaliar
processualmente os caminhos percorridos pelos estagiários no decorrer desse
componente curricular. Entre os múltiplos instrumentos avaliativos, o relatório
final viabiliza a reflexão dos estagiários sobre as suas experiências, auxiliando
no seu crescimento acadêmico, social e intelectual. Mediante o exposto, o estudo
teve como objetivo identificar a percepção dos professores supervisores de
Estágio em relação aos limites e potencialidades dos estagiários na elaboração
do relatório final. É um estudo de cunho descritivo, de abordagem qualitativa e
desenvolvido transversalmente. Participaram da pesquisa 3 (três) professores
que ministram a disciplina de Estágio na Universidade Regional do Cariri (URCAUDI), há 3 (três) semestres. No que se referem aos limites dos estagiários na
elaboração do relatório final, os professores relataram dificuldades e erros na
escrita, falta de compreensão e reflexão, falta de dedicação, de leitura e
responsabilidade por parte de alguns alunos. Além disso, alegaram que parte
dos estagiários apresentam dificuldades de apontar possíveis soluções para os
problemas ou desafios por eles evidenciados. Por outro lado, no que concerne
às potencialidades, os professores mencionaram o desenvolvimento da escrita,
o contato direto com a pesquisa e a evolução na comunicação verbal e escrita,
bem como a reflexão sobre as vivências e a profissão docente. Por fim,
destacamos que a experiência com a construção do relatório final do Estágio
pode estimular atitudes crítica-reflexivas, tanto em relação à atuação acadêmica,
quanto em relação à futura atuação profissional.
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