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Resumo: O presente trabalho tem como finalidade retratar a vivência durante o
Estágio Supervisionado em Gestão, foi desenvolvido no VIII semestre do curso de
Pedagogia. Compreendemos que o estágio é um momento que proporciona o
estagiário participar e analisar de forma crítica, para assim, buscar conhecer as
possibilidades de intervir e contribuir para a realidade escolar, apropriando-se de
uma visão geral das ações da gestão educacional em uma instituição de ensino
de rede pública. Neste sentindo, através do estágio podemos conhecer o
ambiente de trabalho da escola com olhar de futuras atuantes enquanto visão de
discentes. Assim, esta referida pesquisa tem como metodologia uma pesquisa
bibliográfica logo direcionada a campo, usando suportes de intervenção na
secretaria, observação do ambiente, e entrevista sobre a caracterização da escola.
Pudemos apropriar-se da ideia de como a gestão escolar funciona, através de
uma visão geral das ações desenvolvidas durante o período de estágio. No
decorrer da observação foi possível refletirmos sobre a realidade das dificuldades
encontradas, e a tamanha responsabilidade depositada na gestão. Mediante a
observação, acompanhamos um pouco do processo da gestão educacional, e
também notamos que existe a necessidade de um olhar pedagógico que acolha
os estagiários ouvindo suas expectativas e anseios para uma futura formação. Ao
término da experiência do estágio concluímos que este momento permitiu o
exercício de conhecer as dependências da instituição em uma visão ampla, o que
ocorreu de maneira significativa. Assim, despertando a consciência sobre os
desafios e a tamanha responsabilidade que o núcleo gestor assume. Podemos
dizer o estágio em Gestão contribuiu para nossa formação acadêmica e futuras
profissionais proporcionando um novo conhecimento na educação.
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