
 

 

 

                                                                

 
 

RELATO DE EXPERÊNCIA
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RESUMO  

No ensino de Ciências é fundamental no processo de aprendizagem do aluno a investigação 
e construção de base científica. Tendo em vista, que o estudante através da iniciação 
científica possa entender como funciona fenômenos naturais e construa meios e atit
que visem a resolução de problemas na sociedade, o qual pode destacar uso de tecnologias 
e mídias de informação/socias. Ao trabalhar o conteúdo água é notório que se enfatize a 
importância desse recurso natural, no qual estudante compreenda que sem a 
existiria a vida no planeta Terra. Neste sentido, o processo de aprendizagem em ciências 
pode ser transformado pelas experiências trazidas do aluno com o conhecimento adquirido 
na aula. Durante aula ministrada referente ao assunto água é important
presença nos seres vivos, as propriedades, estado físicos e mudanças do estado da água 
através de ilustração do recurso e da experimentação (presença de água nas folhas de 
plantas e mudanças do estado físico), já é essencial que o aluno re
água no seu cotidiano.Com base nisso, por intermédio de uma aprendizagem efetiva se 
consiga transmitir ao estudante reflexões e indagações como: De onde vem toda a água da 
natureza? Água é um recurso sempre disponível? O desperdício e
problema emergente? Água é renovável?... Estes questionamentos suscitam as premissas 
para gerir o desempenho dos alunos na aula. Este trabalho tem como objetivo refletir sobre 
as experiências vivenciadas na regência do estágio superv
ensino de ciências. A pesquisa é de natureza aplicada e de base exploratória e documental. 
Destacando-se que teve inicialmente a pesquisa bibliográfica. A pesquisa é de caráter 
qualitativo. O estudo foi elaborado e baseado no l
estágio, Base Nacional Comum Curricular Ensino Fundamental e experiências da aula de 
regência do estágio supervisionado.  A coleta de dados foi bem simples, no qual perguntou

                                                                 
1 Universidade Federal do Pará, Discente do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a 
Distância, Breves-Pará, gleidsonsilva205@gmail.com 

  

                                                                 

EXPERÊNCIA NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

FUNDAMENTAL: AULA DE REGÊNCIA DO CONTEÚDO

MUDANÇAS E ESTADOS FÍSICOS DA ÁGUA

 

SOARES, Gleidson Silva
Licenciando em Ciências Biológicas

No ensino de Ciências é fundamental no processo de aprendizagem do aluno a investigação 
e construção de base científica. Tendo em vista, que o estudante através da iniciação 
científica possa entender como funciona fenômenos naturais e construa meios e atit
que visem a resolução de problemas na sociedade, o qual pode destacar uso de tecnologias 
e mídias de informação/socias. Ao trabalhar o conteúdo água é notório que se enfatize a 
importância desse recurso natural, no qual estudante compreenda que sem a 
existiria a vida no planeta Terra. Neste sentido, o processo de aprendizagem em ciências 
pode ser transformado pelas experiências trazidas do aluno com o conhecimento adquirido 
na aula. Durante aula ministrada referente ao assunto água é important
presença nos seres vivos, as propriedades, estado físicos e mudanças do estado da água 
através de ilustração do recurso e da experimentação (presença de água nas folhas de 
plantas e mudanças do estado físico), já é essencial que o aluno reconheça a presença de 
água no seu cotidiano.Com base nisso, por intermédio de uma aprendizagem efetiva se 
consiga transmitir ao estudante reflexões e indagações como: De onde vem toda a água da 
natureza? Água é um recurso sempre disponível? O desperdício e poluição de água é um 
problema emergente? Água é renovável?... Estes questionamentos suscitam as premissas 
para gerir o desempenho dos alunos na aula. Este trabalho tem como objetivo refletir sobre 
as experiências vivenciadas na regência do estágio supervisionado sob perspectivas do 
ensino de ciências. A pesquisa é de natureza aplicada e de base exploratória e documental. 

se que teve inicialmente a pesquisa bibliográfica. A pesquisa é de caráter 
qualitativo. O estudo foi elaborado e baseado no livro de Ciências 6º ano, memorial de 
estágio, Base Nacional Comum Curricular Ensino Fundamental e experiências da aula de 
regência do estágio supervisionado.  A coleta de dados foi bem simples, no qual perguntou
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No ensino de Ciências é fundamental no processo de aprendizagem do aluno a investigação 
e construção de base científica. Tendo em vista, que o estudante através da iniciação 
científica possa entender como funciona fenômenos naturais e construa meios e atitudes 
que visem a resolução de problemas na sociedade, o qual pode destacar uso de tecnologias 
e mídias de informação/socias. Ao trabalhar o conteúdo água é notório que se enfatize a 
importância desse recurso natural, no qual estudante compreenda que sem a água não 
existiria a vida no planeta Terra. Neste sentido, o processo de aprendizagem em ciências 
pode ser transformado pelas experiências trazidas do aluno com o conhecimento adquirido 
na aula. Durante aula ministrada referente ao assunto água é importante demonstrar sua 
presença nos seres vivos, as propriedades, estado físicos e mudanças do estado da água 
através de ilustração do recurso e da experimentação (presença de água nas folhas de 
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se a turma de 6º ano os questionamentos dest
pesquisa bibliográfica inicial e documental contribuíram para análise dos dados. Os 
resultados foram obtidos através de uma atividade fixação com cinco perguntas discursivas 
sobre conteúdo: água, meio ambiente e se
respostas mostraram satisfatórias e consequentemente avaliou
adquirido informação e construído conhecimentos com mais facilidade. Também se 
averiguou que uso de materiais mesclados como 
expositiva foram de suma importância para obter resultados positivos em relação 
aprendizagem dos estudantes. Considerar
significativa e satisfatória para meu processo de f
prática docente está além do que é percebido na sala da universidade. O ensino de ciências 
é estimulante e desbravador quanto bem planejado e gerenciador na docência aos olhares 
dos alunos, desse modo positivamente ent
participação ativa dos estudantes é meio interessante de despertar premissas investigativas 
e um incentivo para entenderem fenômenos naturais no seu cotidiano baseado em 
conhecimentos científicos. 
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se a turma de 6º ano os questionamentos destacados acima no início e final de aula. A 
pesquisa bibliográfica inicial e documental contribuíram para análise dos dados. Os 
resultados foram obtidos através de uma atividade fixação com cinco perguntas discursivas 
sobre conteúdo: água, meio ambiente e seres vivos, assim, constatou-se que a maioria das 
respostas mostraram satisfatórias e consequentemente avaliou-se que a turma havia 
adquirido informação e construído conhecimentos com mais facilidade. Também se 
averiguou que uso de materiais mesclados como quadro, slides, experimentação e aula 
expositiva foram de suma importância para obter resultados positivos em relação 
aprendizagem dos estudantes. Considerar-se que a experiência vivenciada no estágio foi 
significativa e satisfatória para meu processo de formação docente, logo, compreendi que 
prática docente está além do que é percebido na sala da universidade. O ensino de ciências 
é estimulante e desbravador quanto bem planejado e gerenciador na docência aos olhares 
dos alunos, desse modo positivamente entende-se que uso de metodologia a qual possibilite 
participação ativa dos estudantes é meio interessante de despertar premissas investigativas 
e um incentivo para entenderem fenômenos naturais no seu cotidiano baseado em 
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