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Este trabalho se insere na disciplina de Estágio do Curso de Pedagogia da Faculdade de 

Educação – UFG e apresenta reflexões a partir das vivências realizadas no campo de 

estágio durante o segundo semestre de 2013. O texto que apresentamos se refere ao 

projeto de ensino que foi desenvolvido no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à 

Educação – CEPAE, em uma turma de 4º ano do Ensino Fundamental, na disciplina de 

história. Teve como objetivo trabalhar com os alunos o tema “Cidades”, diferenciando 

cidades planejadas de cidades naturais, focando na cidade de Goiânia e seu 

planejamento. Foram organizados planos para cinco aulas nas quais trabalhamos 

conteúdos de forma expositiva e dialogada, com apresentações, leituras e produções de 

textos. Foram passados vídeos relacionados ao conteúdo e apresentações de imagens. 

Na primeira aula trabalhamos a temática planejamento e plano diretor, entregamos um 

texto sobre o planejamento de Goiânia. Na segunda, retomamos ao texto da aula 

anterior e em seguida eles produziram um texto individualmente. Na terceira aula 

falamos sobre o contínuo crescimento de Goiânia, entregamos um texto sobre esse 

assunto e depois construímos um texto coletivo sobre a grande Goiânia. Na quarta aula 

terminamos o texto coletivo, passamos um vídeo sobre o crescimento de Goiânia. Na 

quinta e última aula falamos sobre Art Déco, algumas características, mostramos 

imagens e depois pedimos para os alunos fazerem um desenho relacionado à Art Déco. 

A partir de cada regência construímos uma avaliação contínua e mediadora, buscando 

observar as produções dos alunos e suas participações nas aulas. Percebemos que os 

alunos trabalharam bem e tiveram um bom desempenho. O professor já havia iniciado a 

discussão com eles e dessa forma aprofundamos o conteúdo e percebemos que grande 

parte da turma se interessou e "respondeu" aos objetivos esperados. Durante as 

regências, tivemos algumas dificuldades relacionadas à indisciplina dos alunos, mas 

percebemos, a partir das atividades realizadas por eles, que apesar das conversas 

paralelas e fáceis distrações no decorrer da aula, os alunos compreenderam o conteúdo e 

o resultado foi positivo. Além dos objetivos alcançados, a turma nos deu um retorno a 

partir de uma conversa onde foram dialogadas questões relacionadas ao nosso trabalho 

como estagiárias (futuras professoras). Nessa conversa percebemos que nossas aulas 

fizeram com que vários alunos que antes não gostavam da disciplina de história 

começassem a gostar. Os recursos didáticos utilizados, como vídeos, textos, desenhos, 

imagens, auxiliaram na aprendizagem desses alunos, fazendo com que o interesse e a 

motivação por aprender história despertassem. 
 

Palavras-chave: regência, cidades, planejamento, avaliação. 


