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RESUMO 
Este trabalho apresenta o percurso e os desafios enfrentados pelos estagiários Amanda Tavares, Jozuan 

Junio e Layane da Silva durante o Estágio dos Anos Iniciais I e II junto à turma do 6º. período de 

Pedagogia da Universidade Federal de Goiás. Durante este ano (2016), tivemos a oportunidade de trabalhar 

com os alunos da turma B do 3º. ano do Ensino fundamental I de uma escola pública da rede estadual de 

Goiás. No primeiro semestre, assistimos as aulas da turma e produzimos relatórios, apontando suas 

características, dificuldades e todo o processo da aula em si, desde a mobilização inicial até o final da aula, 

quando os alunos organizavam a sala para o almoço. Na última aula do primeiro semestre, desenvolvemos 

nossa primeira regência com a turma e fizemos uma experiência com os alunos, esta consistia no plantio de 

uma semente de rabanete em um copo descartável com terra. Cada aluno plantou sua própria semente, pela 

qual se tornaria responsável. Em casa, deveriam cuidar da planta, observando seu desenvolvimento, desde a 

semente até a fase final. No segundo semestre, assumimos a regência de forma mais frequente. Produzimos 

semanalmente planos de aula e desenvolvemos regências. Para as regências, tivemos a preocupação de 

escolher temas relevantes da atualidade que envolvessem prática social, sobre conscientização ambiental, 

preservação do meio ambiente, extinção, poluição, desmatamento e racionamento de água. Além disso, a 

análise das primeiras atividades que passamos para os alunos serviram como diagnóstico para identificar 

problemas de escrita e leitura dos alunos. A partir deste diagnóstico, elaboramos um projeto para ajudar os 

alunos com dificuldades de leitura e escrita. O projeto de atuação específica na escrita e na leitura se deu 

em três aulas e, consistia em separar a turma em quatro grupos de acordo com seus níveis de 

desenvolvimento de escrita, com base em Emília Ferreiro6: pré-silábicos, silábicos, pré-alfabéticos e 

alfabéticos. Cada grupo recebeu atividades elaboradas para atender suas necessidades, enquanto nos 

dividimos para acompanhar e auxiliar cada grupo. Ao final da última aula, já era possível perceber o 

progresso que alguns alunos haviam feito. Esta experiência nos possibilitou um novo olhar sobre o a prática 

do ensino-aprendizagem e o ambiente da sala de aula: a diversidade de comportamentos, as dificuldades. 

Enfim, aspectos que só podem ser observados na prática, mas que só podem ser compreendidos e 

explicados pela teoria.  
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