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O estágio supervisionado além se sua importância durante o período de formação
do docente serve também como o momento de aplicações de atividades práticas e
teóricas em sala de aula. Em que os professores podem elaborar atividades para
que os alunos possam interagir de forma participativa com os colegas e professores.
O presente trabalho tem como finalidade apresentar aspectos vivenciados durante o
Estágio Supervisionados do curso de Licenciatura em Biologia, suas importâncias
durante a aplicação de um projeto de intervenção alem de suas contribuições nas
aulas de ciências. Com o objetivo de tornar as aulas de ciências mais dinâmicas e
contribuir no processo de ensino e aprendizagem nos anos finais do ensino
fundamental, de modo a estimular e facilitar a compreensão dos assuntos
abordados. O trabalho foi desenvolvido a partir de algumas observações feitas em
sala de aula, sendo analisadas algumas dificuldades enfrentadas pelo professor,
principalmente pela falta de recursos da escola e de alguns alunos que
demonstraram dificuldades na assimilação dos conteúdos. Elaborando-se então um
projeto de intervenção a ser desenvolvido na sala de aula durante o período de
Estágio Supervisionado. Assim, foram aplicados durante as aulas alguns jogos
didáticos e atividades, que funcionou também como uma técnica de revisão. Essas
atividades foram aplicadas ao final dos conteúdos abordados. Os jogos e atividades
foram confecções de células com materiais levados pelo aluno, aplicação de jogo de
perguntas e respostas, revisão de conceitos e Caça-Palavras. Todas as atividades
citadas acima foram realizadas após aula teórica sobre os respectivos assuntos.
Tendo como resultado uma maior participação e aproximação entre os alunos e o
estagiário, tendo por sua vez um maior índice de aprovação ao fim da unidade, já

que estas atividades foram utilizadas como revisão de conteúdos, antes da
realização das atividades avaliativas. As experiências adquiridas ao longo do
Estágio supervisionado possibilita a realização de uma reflexão a cerca das
aplicações de práticas educativas no processo de ensino e aprendizagem, tornando
a prática escolar uma importante peça na construção do conhecimento. Concluindose que os Estágios supervisionados são momentos em que o Licenciando em
Biologia pode acompanhar a prática escolar, desempenho e dificuldades entre
alunos e professores. O desenvolvimento de alguns recursos, como atividades
extras a exemplo de um projeto de intervenção traz contribuições significativas no
processo de ensino aprendizagem dos alunos. Além do estagiário (a) poder adquirir
experiência no decorrer das atividades que é de grande relevância durante o período
de formação. As atividades e os jogos didáticos elaborados durante o Estagio
supervisionado foram aplicados ao final de cada assunto trabalhado obtendo o
resultado esperado, constatando assim uma melhor participação e contribuindo para
uma maior assimilação dos conteúdos abordados durante as aulas. Verificou-se a
importância da elaboração alternativas para por em prática em situações que
poderemos encontrar no decorrer da formação do Licenciando em Biologia, a fim de
atender a todos os alunos, utilizando o lúdicas e atividades práticas relacionadas ao
conteúdo.

