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O graduando em licenciatura, tem o estágio como um grande aliado para se 
tornar um profissional qualificado e preparado para o mercado de trabalho, é 
também um momento decisivo para que os futuros professores se depararem 
com a realidade diária e as dificuldades da profissão. O presente trabalho vem 
apresentar o relato de experiência da disciplina de estágio supervisionado II, do 
curso de Educação Física na da Universidade Regional do Cariri, realizado no 
seguinte local; Escola de Ensino Fundamental 08 de Março, que se deu em 40 
horas de aula ministrada e 6 horas de observação. Esse trabalho tem como 
objetivo geral; mostrar as dificuldades de trabalhar sem um espaço disponível 
adequado para a prática das atividades propostas. Essa pesquisa é de cunho 
descritiva exploratória, do tipo relato de experiência, utilizou-se como 
instrumento as observações diretas e as análises de campo. Sendo que a 
instituição era pública, regida por gestão municipal. Logo de início apresentou 
algumas dificuldades, principalmente relacionadas ao espaço e à questão da 
inclusão dos alunos especiais nas aulas, tendo como espaço uma praça 
localizada ao redor da escola onde não se tinha segurança para o alunado. 
Concluímos que as dificuldades são muitas e as maneiras de resolvê-las estão 
sempre a nossa disposição, se tivermos vontade e um conhecimento que nos 
possibilite a entender como utilizar o que temos disponível, com esse trabalho 
tentamos contribuir nessa questão, apontamos algumas sugestões para a 
melhoria no desenvolvimento de práticas, que driblem a falta de espaço para as 
aulas de Educação Física. 
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