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Introdução: O trabalho apresenta a experiência vivenciada na disciplina de Estágio
Supervisionado II, prevista na matriz curricular para o 6º período do curso de
Pedagogia da UFOP, desenvolvido no 2º/semestre de 2015, em uma escola pública da
região do Vale do Aço. A estagiária foi orientada pela professora e pelo tutor
supervisor da referida disciplina, que em posição de observadora do fenômeno
educativo, buscou desenvolver habilidades de observação e análise sobre a riqueza das
interrelações que ocorrem no ambiente escolar, desde os aspectos psicossociais aos
didático-pedagógicos e suas decorrências no desenvolvimento do processo de ensino e
aprendizagem da turma observada.  Objetivo: Os objetivos da prática foram reconhecer
os ocupantes do espaço escolar de forma a fornecer as possibilidades para aquisição de
habilidades e competências para atuar no contexto da educação com atitude científica –
pautada na observação cuidadosa da realidade, na análise sistemática de dados e na
avaliação criteriosa de variáveis. Metodologia: O estágio foi realizado no período da
manhã, no qual funcionam turmas de 1º ao 5º ano do ensino fundamental I. A turma
acompanhada foi do 1º ano do ensino fundamental I, formada por 27 alunos com faixa
etária entre 5-7 anos. Inicialmente, foram realizadas observações no ambiente escolar
como um todo e posteriormente em sala de aula. A prática foi realizada por meio de
observação participante, que possibilitou a inserção cotidiana na realidade investigada
ampliando as possibilidades de intervenção; e da pesquisa ação, que permite a
participação no contexto escolar, buscando identificar e compreender problemas,
observando e descrevendo.  Resultados: Os dois métodos de pesquisa adotados
permitiram inserir o investigador no campo de pesquisa, tornando-o parte deste. A
respeito da turma, incialmente a maioria conhecia as letras do alfabeto e numerais,
possuía boa interação entre aluno-aluno e aluno-professor, sendo receptivos à
estagiária. Sobre a prática do professor, destacou-se: o avanço na valorização das
experiências e vivências dos alunos nos espaços intra e extraescolar, a fim de colaborar
para o desenvolvimento de conhecimentos e de habilidades para a vida cotidiana; a
interdisciplinaridade, transparecendo uma atitude que visa unidade do pensamento,
levando a um processo dinâmico, integrador, onde o diálogo é fundamental para uma
boa compreensão; boa utilização do espaço tanto dentro da sala quanto fora, visto que
os alunos realizaram atividades ao ar livre como dança, leitura e pintura. Ao final do
estágio, comparando com o início, foi possível inferir que muitos alunos que
apresentavam dificuldades de compreensão se esforçavam para superá-las, e
demonstravam necessidade de reconhecimento de sua superação. Todos esses tiveram
certo avanço na aprendizagem: seja na leitura, escrita, realização das atividades,
compreensão destas e na capacidade de questionamentos. Destaca-se também o
desenvolvimento e desempenho da professora para identificar e compreender as
necessidades dos alunos.  Conclusão: Quando o professor se abre a um olhar
psicossocial sobre o aluno, ele considera e reconhece as contingências as quais esse
indivíduo está envolvido, como ser que precisa de apoio e incapaz de fazer suas
escolhas ainda, que precisa ter seu potencial instigado para que alcance um melhor
desenvolvimento. 
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