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RESUMO 

 

O presente artigo resultou das atividades desenvolvidas na docência do Estágio 
Supervisionado nos anos iniciais do ensino fundamental em uma escola pública 
municipal no distrito de Congonhas/Cornélio Procópio. A turma encontrava-se no 
início do processo de alfabetização, o que foi considerado para a escolha da 
mesma, pelo desafio em trabalhar com as diferenças no processo de aprendizagem, 
tanto na leitura e na escrita, bem como na interpretação destas. Para desenvolver a 
docência, atividade imprescindível na formação do futuro professor, foram 
elaborados planos de aula para uma semana letiva. Estes foram implementados, 
tendo como foco uma postura interdisciplinar. Desta forma, o trabalho com os 
gêneros textuais proporcionou uma oportunidade única de se contemplar os eixos da 
Língua Portuguesa: oralidade, leitura e escrita, nas suas diversas manifestações, 
além de explorar sua função social. O texto culinário, na categoria de textos 
instrucionais, foi o selecionado para determinar as demais atividades. A mediação 
do professor entre os educandos e o conteúdo curricular, proporcionou, além de rica 
experiência acadêmico-profissional, a possibilidade de aproximá-los à norma culta 
da língua, via um gênero textual muito utilizado no cotidiano de toda sociedade. 
 
Palavras-chave: Gêneros Textuais. Texto culinário. Anos iniciais. Ensino 
Fundamental. 
 

INTRODUÇÃO 

O estágio de docência nos anos inicias do ensino fundamental tem 

como finalidade possibilitar ao acadêmico a vivência no ambiente escolar, bem como 
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a prática de ensino durante sua formação, envolvendo o contato com os 

profissionais da educação e discentes da escola pública brasileira. 

Constitui-se em uma etapa essencial na formação de Pedagogos na 

experiência docente e contato com a realidade educacional, desde as etapas de 

observação à docência. O Estágio nas séries iniciais do ensino fundamental atende 

às exigências regulamentares do Conselho Nacional de Educação e da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, artigo 65, que definem a 

obrigatoriedade do Estágio no Curso de Pedagogia, a fim de afirmar a real 

capacidade do (a) acadêmico(a) no exercício profissional. 

Diante a regulamentação das Diretrizes Curriculares do Curso de 

Pedagogia se percebe a necessidade da articulação no que envolvem toda prática 

de ensino desde a entrevista, observação, planejamento, intervenção e avaliação 

dos resultados obtidos 

     

    A formação oferecida abrangerá, integradamente à docência, à 
participação da gestão e avaliação de sistemas e instituições de ensino em 
geral, à elaboração, à execução, o acompanhamento de programas e 
atividades educativas. (BRASIL, 2005, p. 6) 

 
Nesta discussão compreende-se a importância do profissional da 

educação inserido no processo ensino aprendizagem possibilitando a prática 

educativa em uma dada instituição de ensino, relacionando os conhecimentos 

apropriados na formação acadêmica com a prática em sala de aula. Visto que 

ressaltam a importância da realização do estágio de docência para a formação dos 

futuros pedagogos, confrontando a teoria estudada e apropriada com a prática 

planejada e exercida na busca de uma educação e formação de qualidade.  

O presente artigo tem como objetivo relatar as atividades 

desenvolvidas na disciplina de Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) no Curso de 

Pedagogia. Estas foram realizadas na Escola Municipal “Edgard Galafassi”, 

localizada no distrito de Congonhas, município de Cornélio Procópio - Paraná.  

As atividades foram desenvolvidas com alunos do 2º ano do ensino 

fundamental de 9 anos,  desenvolvendo os planos de aula elaborados sob 

orientação da professora de estágio, após seleção dos conteúdos solicitados pela 

professora regente. 
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A docência na referida turma justifica-se pela identificação 

profissional com o período de alfabetização, objetivando desenvolver um trabalho 

diferenciado no incentivo deste processo, bem como a disponibilidade da professora 

docente e percepção de uma sala com diversos níveis de leitura, ou seja, um desafio 

em educar em uma turma na qual há grandes diferenças de aprendizagem na leitura 

e interpretação. 

O estágio permitiu a vivência de situações de prática de ensino nos 

anos iniciais, através do encaminhamento metodológico em consonância com as 

metodologias de ensino nas diferentes áreas do conhecimento; e estabelecer  

articulação  entre  os  conteúdos  específicos  das áreas do conhecimento e 

encaminhamento metodológico de forma autônoma, numa perspectiva crítica e 

transformadora, possibilitando a integração entre saber e o fazer pedagógico. 

Destacamos, também, a importância do processo de planejar as 

ações a serem desenvolvidas na docência o que permitiu organizar o ambiente e as 

situações de ensino e aprendizagem, visto que o planejamento é recurso importante 

do fazer docente, representando o norte da prática em sala de aula. 

    

    O planejamento escolar é uma tarefa docente que tanto a previsão das 
atividades didáticas em termos da sua organização e coordenação em 
faces dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no 
decorrer do processo de ensino. O planejamento é um meio para se 
programar as ações docentes, mas é também um momento de pesquisa e 
reflexão intimamente ligado a avaliação. (LIBÂNEO, 1992, p. 221) 

 
A escola na qual foi realizado o estágio de docência localiza-se na 

zona urbana; todavia atende aos alunos da zona rural, que compreende diversos 

bairros que o cercam. Devido a tal contexto, os alunos, mesmo os do distrito, estão 

envolvidos com a agricultura familiar e sustentável, o que foi levado em conta no 

momento da elaboração dos planos de aula que vinculassem a vivência dos alunos 

e sistematização dos conhecimentos científicos. 

Durante a articulação da teoria apropriada na academia, no que se 

refere, principalmente, às disciplinas de Metodologias de Ensino, e à disciplina  

Planejamento e avaliação educacional, verificou-se que a atitude relevante de 

fundamentar as opções políticos-pedagógicos na docência para que se alcançar os 

objetivos propostos e a culminância da proposta do estágio do curso de Pedagogia, 

visto a problemática de articular ações que integrem todos os envolvidos no 

processo de ensino. 
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Ser um espaço de construção de aprendizagens significativas no 

processo de formação dos professores é um dos objetivos primordiais do estágio. 

Nessa perspectiva ao mencionar a importância do estágio na formação de 

Pedagogos deve-se ter clareza quanto à necessidade da articulação teoria e prática 

na ação educativa bem como o retorno à teorização e avaliação da intervenção 

realizada. 

 

1 ASPECTOS DA LEITURA:  O TRABALHO COM TEXTO CULINÁRIO  

A prática do Estágio Supervisionado, no curso de Pedagogia, faz 

parte do processo de formação dos futuros profissionais da educação que percorrem 

o caminho da práxis transformadora. Refletindo o trabalho docente realizado no 

Ensino Fundamental se constata a exigência do conhecimento científico e didático-

metodológico por parte do professor, pois dentro de uma sala de aula convivem-se 

com alunos com diferenças, às vezes, exorbitantes, como é o caso da sala de 

alfabetização: conhecimentos, aprendizagem, compreensão, contato com a leitura e 

a escrita, entre outros. 

Durante a docência realizada buscou-se realizar um trabalho 

conjunto com a professora regente, equipe pedagógica e participação da família 

mesmo que em pequenas ações de acompanhamento e orientação do aluno. Desse 

modo o professor deve estar preparado para lidar com várias dessas diversidades 

em sala, mas isso não o impossibilita de realizar um bom trabalho, pelo contrário, as 

diferenças entre os alunos contribuem fortemente para que ele encontre caminhos 

para a realização de seu trabalho, tornando-o cada vez mais desafiador e 

gratificante. 

    Se o cotidiano de sala de aula caracteriza-se como fonte inesgotável de 
conhecimentos, é daí que deverão ser retirados os elementos teóricos que 
permitam compreender e direcionar uma ação consciente eu procure 
superar o real significado do papel do professor no sentido de apropriar-se 
de um „fazer‟ e um „saber fazer‟ adequados ao momento que vive a escola 
atual. (ALMEIDA, 1994, p. 39) 

  
Assim, buscamos uma prática significativa na turma escolhida 

visando a apropriação dos conteúdos trabalhados. O desenvolvimento das 

atividades com os alunos na semana de docência resultou do planejamento e 

pesquisa de atividades, bem flexibilidade de ações que melhor atendessem aos 

objetivos propostos. Abaixo, se apresentará rapidamente o assunto trabalhado e a 

sua contribuição à educação escolar. 
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Considerando a relevância do trabalho com diversos tipos de textos 

principalmente na alfabetização a explicação e exemplificação da importância da 

escrita e da leitura foi a primeira ação na intervenção visto que se tornaram práticas 

não habituais dos homens devido as novas formas de comunicar-se.   

O trabalho com os gêneros textuais proporciona uma oportunidade 

única de se trabalhar os eixos da Língua Portuguesa: oralidade, leitura e escrita, nas 

suas diversas manifestações de sua função social.  

Em sala de aula, durante a discussão sobre o gênero textual 

culinário que está presente no dia a dia nas muitas vezes oralmente, os alunos 

relataram que aqueles que preparam os alimentos na cozinha decoram as receitas e 

não necessitam mais da escrita para sua realização. Para os alunos o texto culinário 

tem relevância quanto à quantidade dos ingredientes tendo em vista que esse foi o 

argumento relatado pelos próprios alunos. 

Neste caminho destacamos a discussão levantada pela professora 

Roberta Negrão de Araújo, em um texto trabalhado na disciplina de Metodologia do 

Ensino de Língua Portuguesa.  Evidenciamos que a escola tem agido, 

tradicionalmente, como se a escrita fosse a língua, ou como se todos os que a 

integram falassem da mesma forma. É fato que as vivências e funcionalidades da 

escrita alteram e se alteraram conforme o período histórico e classe social por isso 

diante uma manifestação como esta a respeito do texto culinário permite discutir sua 

funcionalidade e estrutura deste gênero com os alunos diante sua percepção de 

mundo e de leitura, visto seus contato e conhecimentos prévios do conteúdo 

abordado.  

Para aprofundar os estudos e pesquisas sobre o assunto tomou-se, 

como concepção para o trabalho a ser desenvolvido, de que a linguagem é meio 

pelo qual nos integramos para o mundo, sobretudo significando a prática  da leitura, 

escrita e oralidade, integrando a organização do mundo e da própria identidade. A 

língua torna um espaço de interação e uso na medida em que os sujeitos se 

interagem. 

 

O ensino de Língua Portuguesa estrutura-se, hoje, na articulação da 
oralidade, da leitura e da escrita, tendo todos os gêneros do discurso e a 
reflexão sobre a linguagem como as operações com língua a serem 
realizadas pelos alunos. Esta reflexão tanto vai abordar as variações 
linguísticas que caracterizam a linguagem na manifestação verbal dos 
diferentes grupos sociais falantes, como possibilitará aos alunos a reflexão 
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sobre a organização estrutural da linguagem verbal, num caminho que, 
difere das práticas tradicionais. (ARAÚJO, 2010, p. 4) 

 
Em análise a fala da professora, o trabalho com Língua Portuguesa 

em sala de aula é complexo e aprofunda-se nas possibilidades da articulação dos 

seus eixos visto que, a oralidade permite caminhar por diversas estratégias 

metodológicas: debates, discussão, transmissão de informação, exposição de ideias 

e; a partir disto podemos analisar a linguagem em seu uso e comparar estratégias 

específicas orais e escritas fazendo com que os alunos sintam prazer e liberdade 

para expressar suas ideias com segurança e fluência nos diferentes contextos de 

sua inserção social. 

Nesta perspectiva, cabe ao professor e à escola encontrar um 

caminho para antes de ensinar a ler e escrever, ensinar as serventias desta, 

configurando-a nos limites do espaço e tempo na qual é manifestada. Desta forma, o 

trabalho com os gêneros textuais configura-se também como um importante 

instrumento para o letramento 

 
Considerando-se os gêneros textuais formas verbais orais e escritas que 
resultam de enunciados produzidos em sociedade e, no âmbito do ensino e 
aprendizagem de português, são vias de acesso ao letramento, propõe-se 
que no ensino, as atenções estejam voltadas para os textos que 
encontramos em nossa vida diária com padrões sócio-comunicativos 
característicos definidos por sua composição, objetivos enunciativos e 
estilos concretamente realizados por forças históricas, sociais, institucionais 
e tecnológicas. Assim, a concepção de gênero diz respeito à forma, ao 
conteúdo, aos propósitos comunicativos e ao percurso social. (SADOYAMA, 
2009, p. 13) 
 
 

Mesmo que o trabalho desenvolvido na docência tenha abrangido 

apenas uma tipologia textual, a comparação é inevitável na discussão de sua 

estrutura e construção visto que os alunos já conheciam através da professora 

regente com outros gêneros e também no contato social. A perspectiva do 

letramento efetiva-se na maneira que aluno de apropria da aplicação e função social 

da escrita no meio em que está inserido. Assim, a fala de Sadoyama fundamenta a 

ideia de que, por meio do contato com as produções históricas e culturais da  

sociedade o aluno será capaz de conhecer diversas formas de se comunicar e que 

estão presentes em seu cotidiano, sendo assim a partir da sistematização e 

mediação do professor compreender demais recursos para construir textos de sua 

autoria.  
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Durante a elaboração dos planos de aula a discussão sobre a 

relevância do livro didático tornou um ponto de discussão, já que este apresenta-se 

como um apoio ao trabalho docente e não deve ser o único instrumento de pesquisa 

e utilização de atividade. É necessário que o professor não se prenda aos textos 

fornecidos nos livros didáticos, até mesmo porque os textos estão presentes em 

diferentes manifestações da escrita da sociedade. O material didático escolar é um 

ponto de partida para a construção de novas atividades e situações que podem ser 

desenvolvidas em sala de aula diante os objetivos propostos. A complementação é 

necessária a partir deste primeiro contato com atividades sugeridas pelos livros da 

maneira que se encontram presentes no cotidiano dos discentes. Todavia, o 

professor e a escola devem encontrar alternativas que não coloquem a gramática 

como centro no ensino, mas que perceba o elo entre o uso e o aprendizado língua, 

oferecendo ao aluno a oportunidade de refletir a organização estrutural da 

linguagem e compreender a relevância de sua funcionalidade. 

Portanto, entendemos a relevância do trabalho com a leitura e 

produção de diversos gêneros textuais a partir do contato do aluno com a ampla 

variedade de textos desenvolvendo em sala de aula a leitura crítica dos mesmos e 

percepção dos sujeitos inseridos familiarizando-se com as produções dos gêneros 

textuais tornando, assim, importantes para o desenvolvimento da competência 

comunicativa do indivíduo. No trabalho com este conteúdo possibilita o contato  

direto do aluno  com  a  linguagem  e  suas mais  variadas formas de interação, além 

de permitir a compreensão do sistema linguístico de sua língua. 

  

2 RELATANDO A PRÁTICA DA DOCÊNCIA  

A realização deste trabalho no que tange, principalmente, a este 

plano desenvolvido na sala de aula como docente, foi satisfatório já que todos os 

objetivos foram alcançados e o encaminhamento metodológico correspondeu à 

turma. Os discentes foram efetivos na produção e participativos no desenvolvimento 

das atividades o que garantiu o sucesso da intervenção pedagógica. 

Como acadêmica, revelamos que foi uma oportunidade única de 

aplicar os conhecimentos adquiridos durante os estudos e pesquisas na graduação, 

nas aulas expositivas e dialogadas.  Buscando relacionar a teoria adquirida na 

intervenção na sala de alfabetização; e de reconhecer que a prática docente 

culminou no reconhecimento da tarefa desafiadora e de ética moral profissional no 
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processo ensino-aprendizagem, pois envolve os embates subjetivos a qual a 

educação está à mercê. Não foi uma tarefa fácil, mas o empenho depositado neste 

trabalho tornou compensatórios os resultados obtidos no final da docência e nos 

relatos dos alunos e avaliação da professora regente. 

O desenvolvimento do Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental cumpriu diferenciadas etapas, sendo realizado no ano de 2009 

e 2010. 

Destacamos a análise de documentos e do Projeto Político 

Pedagógico, entrevista com os profissionais do estabelecimento de ensino, 

observação das turmas existentes no período matutino da presente escola, que 

culminou na escolha de uma das turmas para que pudesse ser realizado o trabalho 

docente; contato com a professora regente e a equipe pedagógica para eleger a 

turma, conversa com professora e disponibilização dos conteúdos para o trabalho,  o 

planejamento que se desenvolveu através dos planos de aula; e a docência  durante 

cinco dias cumprindo a carga horária de 20 horas. Vale ressaltar que os planos 

foram elaborados a partir dos conteúdos dados pela professora regente que 

abrangeram todas as áreas do conhecimento da Base Nacional Comum.  

Relatamos de que forma foi o encaminhamento metodológico no 

trabalho com o gênero textual culinário. Para introduzir e preparar o conteúdo 

iniciamos a aula pelo questionamento a respeito do texto culinário buscando 

identificar os alunos que trouxeram o caderno de receitas da mãe ou avó (solicitado 

antecipadamente, antes da semana de regência). Foi questionado se eles já haviam 

visto e qual sua função em sua casa, qual receita se lembra de sua mãe ou familiar 

preparas em casa, como o texto é elaborado. Em seguida, foi compartilhado, entre 

os alunos, os cadernos para manipulação e identificação de semelhanças e 

diferenças entre as produções deste tipo de material.  

Para estudo e explicação do conteúdo foi realizada a leitura, pela 

professora, de uma história com o título “Salada de frutas”. O texto, disponível para 

os alunos, possuía figuras em seguida uma lacuna para preenchimento do nome da 

figura.  

Durante a leitura os alunos nomearam as figuras enquanto um aluno 

escolhido escrevia a palavra no quadro com o auxílio da professora e dos colegas 

de sala. Ao final das nomeações foi feita uma leitura geral da história e discussão 

interpretativa do texto a partir de questionamento: do que se refere à história, a 
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receita presente na história possue em algum caderno de receita trazidas pelos 

alunos, quem já provou, e comentários dos alunos de quem já preparou em casa 

com seus familiares. Na aplicação do conteúdo foi escolhida uma receita contida em 

um dos cadernos de receita a qual foi transcrita no quadro para cópia pelos alunos 

no caderno. Em seguida, foi realizada leitura oral e coletiva junto aos alunos.  

Foi solicitado, ainda, aos alunos, que pesquisassem uma receita, 

para transcrição ou escrita, com o intuito de organizar um caderno de receitas. 

Foram coletadas um total de treze receitas, dos mais diversos sabores e modos de 

preparo, os quais foram analisados pelos alunos após a confecção. 

Na finalização propusemos a preparação de uma salada de frutas e 

degustação (os ingredientes foram levados pela estagiária e foi utilizada a receita 

contida na história trabalhada em sala).  

Após a realização desta atividade, juntamente com a professora 

regente, avaliamos que a intervenção pedagógica (docência) efetivou-se com êxito, 

considerando que os objetivos propostos foram atingidos. Destacamos também que 

sua efetivação decorreu da participação de todos os alunos, bem como do empenho, 

interesse e comprometimento destes.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante a intervenção na sala de aula, percebemos o interesse dos 

alunos em aprender e conhecer os conteúdos abordados, apresentando 

potencialidades e habilidades diversas no processo de aprendizagem. Por ser uma 

turma de alfabetização, apresenta diferenças no desenvolvimento, o que dificultou o 

trabalho com textos. Mas a cada um foi propiciado objetivos diferenciados na 

realização das atividades, levando-os a aprimorar suas capacidades de leitura e 

interpretação. 

Durante a semana de docência, foram trabalhados, também, os 

conteúdos das demais disciplinas que compõem o currículo dos anos iniciais do 

ensino fundamental, de acordo com o que segue: 

 História, Artes e Geografia: “Escola”: maquete da sala de aula. Com o 

objetivo de identificar como é e como era a escola na qual estuda através 

de sua história, reconhecer os fatores que influenciaram na escola do 

nome da escola, entrevistar a direção da instituição a respeito das 
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modificações acontecidas desde quando começou a trabalhar no local; 

localizar as dependências da instituição através da planta de construção e 

reproduzir a sala de aula através de uma maquete.  

 Matemática: “Sólidos Geométricos”. Localizar a sala de aula nas 

dependências da instituição através da planta de construção, conhecer os 

sólidos geométricos, associar as formas dos sólidos aos objetos utilizados 

no cotidiano e nomear e ilustrar os sólidos. 

 Ciências: Noções de Astronomia. Observar o céu à noite, preencher o 

relatório de observação, relatar as observações e registros e ler e 

interpretar a história. 

A profissão docente consiste em mediar e sistematizar os 

conhecimentos prévios dos alunos ao conhecimento científico contextualizado e 

articulado é uma tarefa desafiadora e profunda no processo ensino-aprendizagem 

tem se tornado cada vez mais complexa e desafiadora, mas com empenho, 

dedicação e profissionalismo mesmo que na experiência do estágio na graduação 

resulta numa pratica significativa no ambiente escolar e na vida dos alunos da rede 

pública atendida.  

A vivência da troca de experiências com os profissionais já atuantes 

e o contato com os alunos na docência possibilitou conhecer de perto o espaço 

escolar, no seu cotidiano, percebendo também o compromisso e qualificação da 

profissão do professor o que resultou numa prática significativa na minha vida 

acadêmica, profissional e pessoal.  

A socialização das experiências vivenciadas no estágio deve ser um 

momento primordial para conclusão deste trabalho, mesmo sabendo das 

dificuldades para tempo e disponibilidade dos integrantes para tal debate e roda de 

conversa, porem deveria ser uma prática já efetivada nos cursos de licenciatura para 

que se realmente alcance uma formação de qualidade. A importância que o estágio 

representa na vida do acadêmico muitas vezes não toma as proporções desejadas, 

porque esse momento muitas vezes não pode ser realizado na academia, acontece 

apenas por relatos entre os acadêmicos próximos por afinidade. Enriquecedor seria 

a oportunidade de reavaliar ações e buscar soluções para problemáticas 
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apresentadas, discussão orientada e sistematizada das tomadas de decisões dos 

acadêmicos em dada situação do processo ensino-aprendizagem. 

Constamos a necessidade da articulação entre a teoria e a prática 

propiciada pela prática do estágio, em função da formação de pedagogos, 

permitindo que o ensino na universidade não seja descontextualizado e vago, mas 

sistematizado e enriquecido com a problemática do cotidiano escolar. Neste 

contexto, a prática não é somente um fazer educativo, mas uma ação consciente e 

sistematizada na mediação dos conhecimentos cultural e historicamente 

acumulados. Avaliamos, portanto, que o acadêmico pode sim contribuir no processo 

de humanização dos alunos da rede pública municipal. 
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