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ATIVIDADE 1: CONHECENDO O CAMPO DE ESTÁGIO (OBSERVAÇÃO NA ESCOLA) 

 
Período: 29/03/2010 – 16/04/2010 

 
Objetivos Gerais: 

• Tomar conhecimento da realidade escolar onde se desenvolverá o estágio (três semanas). 
• Identificar como ocorre o processo ensino-aprendizagem no espaço escolar. 
• Participar das atividades desenvolvidas na escola. 
• Identificar materiais, equipamentos, recursos ou espaços que podem ter influência no ensino de 

Ciências. 
 
1. Detalhamento da coleta de dados: 
1.1. Localização da escola: 
• Nome da escola; 
• Endereço completo e telefone da Escola; 
• Características principais; 
• Nome e formação do(s) professor(es) com o(s) qual(is) realizará o estágio; 
• Horário das aulas de Ciências do professor; 
• Horários, dias da semana e sala em que desenvolverá o estágio; 
• Série(s) em que desenvolverá o estágio. 
• Informações coletadas na interação com professor orientador, alunos ou outros profissionais da 

escola. 
 
1.2. O espaço físico: 
• Identificar as diversas dependências da escola e os serviços que funcionam em cada uma delas; 
• Identificar os setores/departamentos existentes na escola, as pessoas responsáveis por cada um e suas 

funções; 
• Tomar conhecimento do público que freqüenta essa escola; 
• Descrever os laboratórios disponíveis às práticas pedagógicas; 
• Relacionar os livros de Ciências disponíveis na biblioteca, atentando para a questão de eles serem ou 

não usados pelo professor e/ou estudantes; 
• Conhecer o espaço físico da escola acompanhado por pessoa indicada pela 

direção/coordenação/supervisão; 
• Conhecer os laboratórios, observando como a experimentação tem sido usada no ensino. 
 
IMPORTANTE: Anotar todas as informações para o desenvolvimento de seu texto (relatório), buscando 
o “diálogo” com os dados encontrados (construção dos resultados e discussões). 
 
1.3. O Projeto Político Pedagógico (PPP) e o Ensino de Ciências: 
• Tomar conhecimento do Projeto Político Pedagógico da escola, identificar a proposta da escola, 

particularmente no que diz respeito ao ensino de Ciências; 
• Tomar conhecimento do Planejamento das Disciplinas de Ciências da escola, e de que forma esta se 

insere no Projeto Político Pedagógico da escola; 
• Entrevistar o professor e os alunos da disciplina de Ciências (uma Conversa Aberta*), referente ao 

ensino de Ciências na escola; 
• Identificar possíveis projetos que estejam em desenvolvimentos na escola e relacionados ao ensino de 

Ciências; 
• Tomar conhecimento de como se dá o ensino de Ciências na escola. 



• Buscar junto à direção, coordenação, secretaria ou professor de Ciências, o planejamento de Ciências; 
efetuar a leitura do documento; 

• Buscar informações sobre projetos e outras atividades pedagógicas realizadas na escola, que 
envolvam a área de Ciências. Verificar de que forma você pode se inserir nestes projetos; 

• Se possível, conversar com as pessoas e/ou chefia, para obter dados complementares que julgar 
necessário (recursos existentes, possíveis problemas, etc); 

• Anotar os dados coletados para posterior análise e elaboração do relatório (texto). 
 

*Conversa Aberta com o Professor: 
• Qual a formação e atuação do professor? (idade, tempo de graduação e atuação em sala, local da 

graduação,etc) 
• Qual a perspectiva para o ensino de Ciências? 
• Qual a preocupação do professor e da escola com a formação continuada? 
• Quais as suas indagações ou convicções em relação aos conteúdos presentes na proposta pedagógica? 
• Quais conteúdos o professor considera necessários para um aprofundamento conceitual pessoal?  
• Qual (ou quais) conteúdo(s) deve(m) ser considerado(s) essencial(ais) no ensino de Ciências? Tal(is) 

conteúdo(s) está(ão) presente(s) na proposta da escola?     
• Qual a concepção de ciência e de ensino de ciência pretendida pelo professor? 
• Outras a critério do estagiário. 

 
Conversa Aberta com os Estudantes: 
• Idade 
• Qual a relação do ensino de Ciências na escola e no seu cotidiano? 
• Qual experiência de Ciências você (aluno) vivenciou na escola? 
• Quais as perspectivas futuras em uma profissão? 
• O que eles entendem por Ciências? 
• Outras a critério do estagiário. 

 
 
 
 
 

Agora, o estagiário deverá desenvolver um texto que possibilite discutir os elementos abordados na 
pesquisa acima, acerca dos elementos formadores da escola. 
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ATIVIDADE 2: APROFUNDANDO A OBSERVAÇÃO NA SALA DE AULA 
 

Período: 29/03/2010 – 16/04/2010 
 
Objetivos: 

• Observar aulas de Ciências num período mínimo de três semanas concomitantes à Atividade 1, 
coletando as informações relevantes. 

• Estabelecer relações com os estudos realizados na disciplina de Didática do Ensino de Ciências (5º 
semestre), visando o aprofundamento nas questões inerentes à prática pedagógica em escolas do 
Ensino Fundamental.  

• Conversar ou entrevistar o professor orientador, alunos e outros profissionais da escola, acerca de 
suas percepções sobre a escola, suas perspectivas, motivações, dificuldades enfrentadas na escola, 
entre outras informações. 

 
ROTEIRO A: Relação professor/alunos 

 
1 - Dinâmica da Comunicação: 
1.1. O professor se dirige a todos os alunos no início da aula? 
1.2. Qual é o objetivo dessa comunicação inicial (conversa informal, explicar conteúdos, dar orientação 
para alguma atividade, retomar atividades anteriores, propor..., comentar...)? 
1.3. Durante a aula o professor se comunica: 
a) com a turma, como um todo? 
b) com alguns alunos, individualmente? 
c) com grupos de alunos determinados? 
d) individualmente, com todos os alunos? 
1.4. Qual a natureza das comunicações entre professor e alunos (explicações de conteúdo, orientações 
para o trabalho, sugestões de como fazer as atividades, correções, para manter a organização na sala...)? 
1.5. Os alunos comunicam-se entre si? Como é essa comunicação? (procure explicar os objetivos que ela 

tem: trocar idéias sobre conteúdos, sobre temas que aparentemente não são do assunto, para brincar...) 
1.6. Quem ocupa o maior espaço/tempo das comunicações: os alunos, alguns grupos, o professor? 
1.7. Como se organiza o espaço da sala de aula? (descreva posições ocupadas, distribuição no espaço 

físico) 
1.8.  Onde fica o professor durante a aula? 
1.9. É possível configurar a existência de grupos fisicamente próximos por questões de tamanho/idade, 
sexo, cor?   

 
2. A relação pessoal 
2.1. Os alunos fazem solicitações ao professor (para atendimento, explicações, materiais necessários...)? 
2.2. O professor atende as solicitações feitas pelos alunos? De que forma? 
2.3. A atenção do professor parece ser distribuída igualmente entre todos os alunos/grupos? Concentra-se 
em alguns? (Localize-os se possível) 
2.4. É possível perceber a existência de regras de funcionamento da aula que os alunos devem cumprir? 
Se existem, tais regras foram explicitadas em algum momento da aula pelo professor? 
2.5. Os alunos se manifestaram de alguma forma sobre tais regras? 
2.6. Foi possível perceber a existência de sistemas de premiação e de punição? 
2.7. Foi possível observar indícios de participação dos alunos na organização da aula? Quais? 
2.8. As relações entre o professor e os alunos parecem ser marcadas de forma predominante por um 
caráter pessoal ou impessoal? 
2.9. E entre os alunos, parece haver ou não maior proximidade? 
2.10. A forma pela qual o professor se dirige aos alunos parece-lhe adequada à idade/maturidade dos 
mesmos? 



2.11. Como você descreveria o clima de funcionamento das aulas (calmo, agitado, tranqüilo, confuso, 
apático... )?  
 

3. A relação professor/aluno/conhecimento 
3.1. O professor orienta os alunos para trabalhar com autonomia nas atividades propostas? 
3.2. O trabalho é bastante ou pouco dirigido pelo professor?   
3.3. O ritmo do trabalho é determinado pelo professor? De que forma? 
3.4. A turma fica coordenada neste ritmo? 
3.5. Há alguns alunos que têm outros ritmos? Como você percebe essa diferença? 
3.6. Estes alunos se ajustam de alguma forma ao ritmo mais geral? Ficam defasados nas atividades? 
3.7. Há debates, discussões, questionamentos em relação aos conteúdos apresentados? Em relação ao tipo 
de atividade? Em relação às idéias? 
3.8. Os alunos manifestam dificuldades? De que tipo? 
3.9. O professor considera ou atende as dificuldades? Como?  
3.10. Há correção de erros? Como é feita? 
3.11. Você consideraria a ação predominante do professor nessas aulas como transmissão de conteúdos? 
Como orientação de atividade? Ou teria outra denominação para o tipo de relação observada? 
 
4. Outros aspectos da relação e do clima que se estabelece na aula que gostaria de destacar. 
 

5. QUESTÕES A RESPONDER: 
a) É possível estabelecer um clima de respeito aos alunos, sem perder a “autoridade” de professor? Se 
sim, como acha que isso pode ser feito? 
b) Que relações você estabelece entre a autonomia dos alunos e seu processo de desenvolvimento em 
relação aos conhecimentos? 
c) Na situação real das aulas observadas, que relações você poderia estabelecer entre as formas pelas 
quais o professor estruturou o trabalho didático, especialmente as aulas, e a organização dos alunos em 
classe para o trabalho a ser realizado? 
 

ROTEIRO B: Formas do conhecimento na aula 
 
1 - Sobre a organização do conteúdo:  
1.1. Como os conteúdos a serem ensinados se apresentam organizados? (por temas, unidades, tópicos, 
questões, problemas...). 
 
1.2. Procure descrever como a aula é iniciada: 
a) é feita alguma referência à aula anterior? 
b) o professor conversa com os alunos? 
c) o professor localiza os alunos em relação ao trabalho como um todo? 
d) o professor comenta atividades/exercícios? 
e) faz-se alguma leitura?  
f) apresenta-se algum material? De que tipo? 
 
1.3. Como é iniciado o trabalho com o conteúdo: 
a) com exemplos, conduzindo aos conceitos? 
b) definindo formalmente os conceitos, para depois apresentar exemplos? 
c) questionando primeiro os alunos, para depois chegar aos conceitos ou definições?  
d) apresentando os conceitos, para depois questionar os alunos? 
e) com questões para serem resolvidas? 
f) com discussão em grupo?  
g) com proposta de atividades? 
 
1.4. No desenvolvimento da aula: 
a) que tipo de atividade é predominante? 
b) o professor faz perguntas aos alunos? 



c) que tipo de perguntas se faz aos alunos? São perguntas para verificar se estão compreendendo? São 
perguntas que estimulam os alunos ao raciocínio? São perguntas para reproduzir idéias informadas, 
pelo professor ou por materiais de leitura?  

d) quando faz perguntas aos alunos, espera-se que as respostas sejam dadas? 
e) deixa-se tempo para o aluno pensar? 
f) quando isso ocorre, as respostas são utilizadas na continuidade da atividade (explicação, debate, 
exercícios...)? 
g) são feitas perguntas de acompanhamento ao trabalho que o aluno está desenvolvendo? 
 
1.5. Quanto à exposição por parte do professor: 
a) que parte do tempo da aula é ocupada nessa atividade? (grande parte, pouco tempo, totalidade...) 
b) o professor expõe o assunto? 
c) a exposição está organizada em partes que você pode identificar claramente? 
d) durante a exposição de conteúdos o professor pede a participação dos alunos? Eles participam 
espontaneamente? 
e) é utilizado algum material de apoio à exposição? 
f) a linguagem usada pelo professor aproxima-se mais da linguagem científica ou da linguagem 
coloquial? 
 
1.6. Há utilização de elementos da realidade (do cotidiano) na aula? Se há, de que forma isto se dá: 
a) são usados como exemplos após a apresentação de um conceito?  
b) são usados como situação desencadeadora de reflexão ou discussão, portanto apresentados inicialmente 
e conduzindo posteriormente à formulação de conceitos? 
c) quem traz esses elementos para a aula: o professor? O aluno? O material de apoio? 
d) pode ser claramente percebida a relação entre essas referências da realidade e os conceitos que o 
professor pretende desenvolver? 
 
1.7. é feita referência a outras áreas do conhecimento durante as aulas? Com que finalidade? 
 

2. Sobre as tarefas do professor:  
2.1. Que tipo de atividade o professor realiza durante o tempo de aula? 
a) Expõe idéias? Faz esquemas, resumos? Propõe questões? Exercícios? Atividades? Corrige / discute 

exercícios? Atende aos alunos? Como? Lê? Faz demonstrações? Acompanha atividades? Acompanha 
o trabalho dos alunos? Observa e corrige erros? Individual ou coletivamente? 

 
3. Sobre as tarefas do aluno:  
3.1. Que tipo de atividade os alunos fazem durante a aula? 
a) Fazem leituras? Exercícios? Atividades? Experimentos? Movimentam-se? Mantém-se nas cadeiras? 

É possível perceber se os alunos se envolvem nas atividades propostas? 
3.2. Como é o envolvimento do aluno com essas tarefas? E dos grupos? 
 
4. Outras observações sobre a forma como o conhecimento específico vai sendo produzido como 
conteúdo de Ciências na aula. 
 

5. QUESTÕES A RESPONDER: 
a) Em que aspectos da aula você considera que fica mais visível, para quem a acompanha, a opção 
epistemológica e pedagógica do professor? 
b) Nas condições reais em que você observou a aula, quais elementos você considera que seriam possíveis 
de alguma transformação pelo professor, para que houvesse um bom resultado de aprendizagem pelos 
alunos? 
c) Que elementos positivos você destacaria para fazer uma argumentação a favor das aulas expositivas? 
 

ROTEIRO C: O livro didático e outros recursos para o ensino 
 
1. Recursos didáticos diversos: 
a) Que tipos de recursos o professor utiliza? (quadro, textos, vídeo...) 



b) Eles parecem adequados ao assunto? À idade/interesse/conhecimentos dos alunos? 
c) Descreva a forma como tais recursos são utilizados. 
d) Como os alunos respondem ao uso dos recursos? 
e) O professor usa livros como referência para planejar as aulas? Quais (se for possível conversar com o 

professor sobre isso)? 
f) São usados recursos específicos para o ensino de Ciências? Quais?  
g)  Se possível converse com o professor sobre o uso de softwares educativos na escola e nas suas aulas. 
 

2. Sobre o Livro Didático: 
a) É adotado um livro didático para uso dos alunos? Qual? 
b) Todos os alunos possuem o livro? 
c) Quem escolheu o livro? (se for possível conversar com o professor) 
d) Além do livro didático, utilizam-se outras formas de literatura em sala (artigos de revista ou jornal, 
livros...)? 
e) Examine o livro utilizado para responder: como é a organização dos conteúdos proposta no livro - por 
temas, assuntos, unidades...? 
f) Como está organizada a apresentação dos conceitos no livro:  
- inicia com exemplos, encaminhando-se depois para a apresentação dos conceitos/definições/atividades? 
- inicia apresentando formalmente os conceitos e definições, para depois apresentar exemplos? 
- apresenta problematizações relacionadas aos conceitos ou temas trabalhados?  
g) Essa organização é mantida pelo professor ao desenvolver a aula? É alterada? 
h) Que tipo de atividade o livro propõe aos alunos? 
i) Apresenta questões para debate? 
j) Há sugestão de atividades alternativas, que o professor pode usar para ampliar o trabalho? 
j) Como é a linguagem usada no livro para apresentar as informações? 
l) Visualmente, como é o material? 
  

 3. Sobre a forma de utilização do livro em sala de aula: 
a) É feita a leitura dos textos constantes no livro?  
b) Quem faz tal leitura? 
c) É solicitado aos alunos que realizem leitura de determinados trechos do livro fora do horário da aula? 
d) Pede-se aos alunos que resolvam exercícios do livro? 
e) Ao expor o conteúdo, as explicações são baseadas apenas no que está expresso no livro?  
f) Os exemplos utilizados em sala são os mesmos apresentados pelo livro? 
g) O professor acompanha as atividades que os alunos estão fazendo a partir do livro? Como? 
h) Que parte da aula foi ocupada com atividades de uso do livro? 
i) Qual é o espaço que o livro ocupa na aula, segundo o professor? (se possível, conversar com ele sobre o 

assunto) 
 
3. Outras observações relacionadas ao uso de materiais durante as aulas e sobre a 
estrutura/características desses materiais. 

 
4. QUESTÕES A RESPONDER: 
a) Que aspectos positivos poderiam ser apontados para se argumentar a favor do uso de livros didáticos 
nas aulas de Ciências? 
b) Examinando o livro que é usado pelo professor (ou outro a sua escolha, se na sua observação não 
constatou a presença de livros), selecione um elemento que o autor utiliza e que você considera 
importante para que os alunos compreendam o que está sendo ensinado. 
c) Localize um site que foi pensado para ensinar Ciências e avalie: em que ele pode ajudar um professor? 
Que dificuldades você veria em utilizar sites nas aulas de Ciências? 
4. O vídeo, em sua opinião, é um bom recurso para ensinar Ciências? Em que condições você usaria em 
suas aulas?     
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ATIVIDADE 3: ELABORAÇÃO DO PROJETO DE DOCÊNCIA (PLANO DE ENSINO) E 
INVESTIGAÇÃO (PESQUISA) DIDÁTICA 

 
Período: 29/03/2010 – 16/04/2010 

 
Nesta fase, os estagiários estarão no campo de estágio, planejando/propondo seu Plano de Ensino, 

que será desenvolvido nesse semestre. Esta atividade será concomitante às Atividades 1 e 2. 
 
Algumas Orientações (diretamente relacionadas com as Fases de Observação): 
 
a)  Realizar observações diagnósticas, e caracterizar as turmas quanto a: faixa etária dos alunos, número 

de alunos, principais dificuldades, e outras informações importantes. Através dessas informações, 
procure levantar questionamentos sobre pontos que tenha observado, e sobre as quais você gostaria de 
aprofundar reflexões. Estes pontos constituirão o que chamaremos de Tema, Questão ou Problema a 
ser investigado que serão aproveitados para o planejamento e execução do Plano de Ensino e da 
Pesquisa proposta, dentro da concepção de professor-pesquisador, bem como, para o relatório final 
(TCC) do Estágio Supervisionado V. Se possível, buscar estabelecer conexão com o proposto na 
disciplina de Estágio Supervisionado I;  

 
b)  Uma vez que você defina algum Tema, Questão ou Problema, tente pensar:  

 

De que forma posso investigar essa questão?  

 

Que tipo de atividades poderei desenvolver com os alunos, que tipo de avaliação poderá ser 

feita, dentro de quais conteúdos?  

 
Para tal, a leitura de alguns textos ou pesquisas sobre ensino de Ciências pode auxiliar (buscar o 
auxílio do professor orientador da UFPel nesta fase, se necessário); 
 

c)  Selecionar e realizar a leitura de pelo menos quatro trabalhos (livros, artigos ou dissertações) que 
estejam relacionados ao tema de investigação proposto, de forma a aprofundar o seu referencial; 

 
d)  Planeje qual a melhor forma de registrar as informações sobre as atividades que você desenvolverá 

(quais foram as suas dificuldades, quais foram as dificuldades dos alunos, como foi o desempenho dos 
alunos, etc.). Esta fase é importante, na medida em que são estas informações que lhe subsidiarão as 
críticas e reflexões sobre seu próprio trabalho. Pode-se planejar desde atividades escritas por parte dos 
alunos, ou um diário de bordo para os alunos ou para o estagiário, produção de textos por parte dos 
alunos, áudio ou vídeogravação, seminários, produção de cartazes pelos alunos, entre outros; 

 
OBS.: Os elementos constituintes de um Plano de Ensino e de Aula serão trabalhados no decorrer 
da disciplina de Estágio Supervisionado II. 
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ATIVIDADE 4: ATUANDO NA SALA DE AULA (DOCÊNCIA) 
 

  
Período: 19/04/2010 – 30/06/2010 

 
Nesta fase, o estagiário estará executando seu Plano de Ensino, o que implica na realização da 

Docência propriamente dita. Esta fase deve ser previamente planejada com seus orientadores (professor 
da escola e da UFPel). Os horários de atuação nas escolas (conveniadas com a UFPel) serão apresentados 
pelo professor da UFPel, estando de acordo com a necessidade dos professores das escolas campo. 
 Um dos principais momentos da disciplina Estágio Supervisionado II é a realização do trabalho 
de docência me Ciências (Regência). É neste momento que se manifestará boa parte dos estudos 
realizados nos momentos anteriores das disciplinas até então cursadas pelos acadêmicos. Num certo 
sentido, o trabalho de docência deverá manifestar os resultados obtidos nos estudos realizados durante 
todas as atividades anteriores. 
 Algumas recomendações devem ser observadas quanto a esse trabalho. 
 A primeira delas é que o professor estagiário deve procurar desenvolver um trabalho em que 
possa ministrar a introdução e desenvolvimento de um determinado conteúdo, realizando inclusive a 
avaliação do trabalho, tanto no que diz respeito ao aproveitamento dos alunos, quanto do professor 
(estagiário). 
 Um trabalho como o proposto requer necessariamente um bom planejamento. Esse planejamento 
deve conter as datas, os horários, o conteúdo, a metodologia e bibliografia a ser utilizada nas aulas a 
serem ministradas. O estagiário deve ter em mente as respostas de questões do tipo: como, quando e de 
que forma serão ministradas essas aulas?  
 Além disso, o professor estagiário deve comunicar ao seu orientador na UFPel, com antecedência, 
o cronograma de realização da regência. Deve também disponibilizar e discutir com o professor da 
escola e da UFPel o seu plano de ensino e de aulas. Nesse sentido, o professor estagiário deve agendar 
previamente uma reunião individual para apresentação e discussão desse plano, conforme datas indicadas 
no cronograma geral da disciplina. Essas medidas servirão também para que se evitem atropelamentos nas 
últimas semanas de trabalho, tanto para o professor estagiário, quanto para seus orientadores. A docência 
pode ser iniciada a partir 19 de abril, desde que devidamente planejada. 

O professor da disciplina de Estágio Supervisionado II poderá assistir a pelo menos uma das aulas 
do trabalho de docência, e nesta circunstância o estagiário deverá entregar uma cópia impressa do plano 
da aula ministrada. Como o professor poderá aparecer sem aviso prévio de qual das aulas assistirá, pelo 
que, recomenda-se que o estagiário tenha os planos de todas as aulas.  
 Quanto à avaliação do trabalho desenvolvido, o professor estagiário deverá ter o cuidado de 
buscar resultados concretos da mesma. É interessante que se colete dados que justifiquem apontamentos 
dessa avaliação. Deve-se encarar o trabalho de docência também como a realização de uma investigação 
(pesquisa) didática. Que dados, fatos ou informações manifestam os resultados obtidos na avaliação? 
 Finalmente, é importante lembrar que a atividade de regência deverá ser concluída até no máximo 
30 de junho de 2010. A existência dessa data reforça a importância do planejamento dos trabalhos.   

O trabalho final da disciplina deve ser entregue em forma de um relatório, contemplando as 
atividades desenvolvidas no semestre.  

Lembre-se, o conjunto de atividades a serem desenvolvidas, compõe um trabalho de pesquisa que 
se iniciou no sexto semestre, com a disciplina de Estágio Supervisionado I, por isso, o relatório representa 
um dos pontos mais importantes no fechamento desse trabalho. 
 
Orientações:  
1. Em primeiro lugar, lembrem-se: respeito à escola, ao professor e à sua sala de aula. Não conversar 

durante as aulas e vestir-se adequadamente. Durante o intervalo das aulas, sugere-se interagir com 
outros professores e alunos da escola. 



2. Todos os dias em que estiver na escola, deve-se preencher a Ficha de Freqüência, solicitando ao 
professor orientador da escola que a assine. Junto com o Relatório Final, deve-se anexar uma cópia da 
Ficha de Freqüência completa. A freqüência para a fase de Campo de Estágio será calculada através 
dessa Ficha. 

3. Em todas as Atividades a serem desenvolvidas, sempre que necessário, discuta com seus orientadores, 
da UFPel e da escola. 

4. Para evitar acúmulo de atividades no final do semestre, aconselha-se que se vá coletando e 
organizando desde o início as informações que serão necessárias para a estruturação dos relatórios. 

5. Quaisquer problemas ou dificuldades, discutir com seus orientadores imediatamente. 
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REGISTRO DAS ATIVIDADES: COMPONDO UM DIÁRIO DE ESTÁGIO 
(CADERNETA DE CAMPO) 

 
São muitas as atividades a serem desenvolvidas, com diferentes enfoques. Como se pode realizar 

um registro de tantas e tão diversas atividades?  
Uma dificuldade que se tem observado ao longo dos últimos anos, é a ausência de reflexão nos 

relatórios produzidos pelos estagiários. Nesse sentido, recomenda-se que o estagiário esteja em constante 
diálogo com as informações obtidas. Assim, ao final de cada visita ao campo de estágio o estagiário deve 
produzir um diário, em que vai comentar as atividades desenvolvidas, as informações obtidas e as 
dificuldades (de qualquer natureza).  

Esse diário pode ser um relato em primeira pessoa, manuscrito, em que o estagiário “toma a 
palavra” e explica o “porquê” de ter coletado certas informações e o que pretende fazer com elas. Deve-se 
ter em mente questões do tipo:  

 

Qual a relevância desta informação para o ensino de Ciências?  

 

Essa informação é importante (pelo menos naquele momento) para minha formação?  

 

Estou sentindo necessidade de alguma literatura para realizar meu trabalho? 

 
Produzir um diário é produzir um documento, a ser utilizado em reflexões e análises posteriores, 

na forma de Relatório e/ou Pré-Projeto. Os diários servirão de “matéria-prima” para a confecção do 
Relatório de Estágio (planejado e executado na disciplina de Estágio Supervisionado II), a ser entregue no 
final das atividades acadêmicas (previamente acordado com o professor da UFPel). 

Todas as atividades desenvolvidas na escola poderiam ser “fotocopiadas” para uma análise ou 
reflexão da prática pedagógica (ou pelo menos algumas durante cada etapa de observação). Tal material 
poderá compor um portfólio (uma pasta com as atividades), a partir daí, o aluno deverá fazer sua reflexão 
do tipo: 

Qual a finalidade de tal material?  

Os alunos desenvolveram o esperado?  

Quais as dificuldades dos alunos? (O tempo das atividades e a forma de apresentação, etc.). 

Entre outras. 

 
 
Para a pesquisa no campo da educação: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alguns Itens que um Projeto pode conter: Título, Resumo, Introdução, Objeto de Investigação 
(Caracterização de um Problema, por exemplo), Motivação, Revisão de Literatura, Instrumentos de 
Pesquisa, Atividades e Cronograma, Perspectivas (resultados esperados), Referências bibliográficas. 
 


