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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo identificar, compreender e  relatar como os discentes do curso de Educação 

física da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) vem construindo os conhecimentos no estágio 

supervisionado na educação infantil, enfocando as dificuldades e aprendizados resultantes da experiência 

dos alunos, dialogando assim com a práxis pedagógica. Refere-se a uma pesquisa de campo, cujo 

instrumento de coleta de dados é um questionário respondido pelos discentes do curso de educação física 

no decorrer da disciplina estágio supervisionado. A partir desta análise de questionários constatou-se que 

os conhecimentos adquiridos no curso de formação foram e são importantes, pois foi possível 

compreender como os estágios supervisionados têm acontecido e que experiências essa disciplina tem 

proporcionado a fim de contribuir na formação de novos professores para o ensino da educação física. 

PALAVRAS-CHAVE: educação física; estágio supervisionado; educação infantil. 

 
 

ABSTRACT 

 

 

This study aims to identify, understand and report how students from the Physical Education, Federal 

University of Espírito Santo (UFES) has been building expertise in supervised training in early childhood 

education, focusing on the difficulties arising from the experience and learning of the students, talking 

well with the pedagogical praxis. Refers to a field survey, whose instrument of data collection is a 

questionnaire answered by the students of physical education course during the course supervised. From 

this analysis of questionnaires found that the knowledge acquired in the training course were and are 

important, because it was possible to understand how the supervised experiments that have happened and 

that discipline has provided in order to contribute to the training of new teachers to teaching of physical 

education. 

 

KEYWORDS: physical education; supervised training; early childhood education. 
 

RESUMEN 

 

Este estudio tiene como objetivo identificar, comprender y comunicar cómo los estudiantes de la 

Educación Física de la Universidad Federal de Espírito Santo (UFES) ha sido la construcción de 

conocimientos en la formación supervisada en la educación infantil, centrándose en las dificultades 

derivadas de la experiencia y el aprendizaje de los estudiantes, hablando bien con la praxis pedagógica. 

Hace referencia a un estudio de campo, cuyo instrumento de recolección de datos es un cuestionario 

respondido por los estudiantes del curso de educación física en el curso supervisado. A partir de este 

análisis de los cuestionarios reveló que los conocimientos adquiridos en el curso de capacitación fueron y 

son importantes, ya que era posible comprender cómo los experimentos supervisados que se han 

producido y que la disciplina ha proporcionado a fin de contribuir a la formación de nuevos profesores 

para la enseñanza de la educación física. 

 

PALABRAS CLAVE: educación física, entrenamiento supervisado, la educación de la primera infância. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem como fim identificar, compreender e discutir como os discentes 

do Curso de Licenciatura em Educação Física do Centro de Educação Física (CEFD) da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) vêm construindo os conhecimentos no 

estágio supervisionado na educação infantil.  

 

A escolha do tema deve-se a questões relacionadas ao contexto de formação docente, 

pois o discente no estágio supervisionado na educação infantil, a cada nova experiência, 

pode ir criando autonomia, e com isso, enriquecendo sua prática profissional e, também, 

ganhando mais segurança. Agindo dessa forma, o aluno acaba usando o seu 

planejamento das aulas como fonte de oportunidade de reflexão e avaliação da sua 

prática. No meu caso, pelo menos, foi assim. Mas, será que aconteceu a mesma coisa 

com os meus colegas de curso?  É essa questão que nós vamos abordar neste trabalho. 

Do ponto de vista metodológico, o estudo refere-se a uma pesquisa de campo, cujo 

instrumento de coleta de informação é um questionário (Ver em anexo), que foi 

respondido por discentes do Curso de Educação Física do CEFD/UFES, no decorrer da 

disciplina estágio supervisionado em Educação Infantil, 4º
 
período, e também por 

discentes do 5º período, que passaram recentemente pela disciplina Estágio 

Supervisionados. As informações assim colhidas foram interpretadas na perspectiva de 

uma análise narrativa (SOUZA, 2006). 

A partir da análise das narrativas constatou-se que os conhecimentos adquiridos no 

curso de formação foram e são importantes para dar sustentação teórica nos momentos 

de mediação e de reflexão sobre as praticas desenvolvidas. Isto posto, a experiência de 

estágio supervisionado é um importante espaço na formação acadêmica, pois nele, 

ganha-se a oportunidade de utilizar as teorias aprendidas em sala de aula., é neste 

momento que vai se tornar possível, para o estagiário, utilizar os conhecimentos 

teóricos na prática, sempre buscando fazer uma reflexão após cada intervenção, em 

busca melhorias e mudanças ao longo deste período, com isso ele vai construindo 

conhecimentos para a sua prática pedagógica. 
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2. Metodologia 

 

A metodologia utilizada neste trabalho foi a pesquisa de campo, que, segundo Gil 

(2002), procede à observação de fatos e fenômenos exatamente como ocorrem no real, à 

coleta de informações referentes a fenômenos e fatos e, finalmente, à análise e 

interpretação das Informações colhidas, com base em uma fundamentação teórica 

consistente, objetivando compreender e explicar o problema pesquisado. O interesse da 

pesquisa de campo esta voltada para o estudo de indivíduos, grupos, comunidades, 

instituições, entre outros campos. No caso deste trabalho está voltado a um grupo de 

discentes, interessado em saber como estes estão construindo conhecimentos no Estagio 

Supervisionado na Educação Infantil.  

 

A pesquisa, enquanto princípio educativo e científico deve permear a formação e a 

prática pedagógica, compreender os diversos aspectos, conseguir informações e/ou 

conhecimentos acerca de um problema, bem como descobrir novos fenômenos e suas 

relações (GIL, 2002). 

 

Os discentes do quarto e do quinto períodos do Curso de Licenciatura em Educação 

Física Licenciatura da Universidade Federal do Espírito Santo, envolvidos neste 

trabalho foram convidados a narrar memórias que consideraram formativas e que 

contribuíram para a construção de sua prática docente. Já que segundo Souza, (2006), as 

narrativas se configuram em um recurso bastante fértil e capaz de auxiliar na 

compreensão de memórias, historias de vida, de escolarização, de professores/as em 

formação. Ou seja, narra memórias contribui significativamente para pensar sobre o 

campo da educação, especialmente tendo em vista as práticas vivenciadas. 

 

2.1 Coleta de Informações 

 

As informações foram coletadas a partir do uso de um questionário aplicado a 10 alunos  

do Curso de Educação Física do CEFD/UFES, sendo cinco alunos do 4º período e cinco 

alunos do 5º período, no segundo semestre de 2012.  
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Para a aplicação do instrumento houve uma conversa inicial com os referidos alunos a 

fim de apresentar os objetivos da pesquisa. Esse procedimento aconteceu durante as 

aulas da disciplina Didática (Kaline), Conhecimento e Metodologia do Ensino do Jogo 

(Wagner) e Conhecimento e Metodologia do Ensino da Ginástica (Paula), que foram 

gentilmente cedidas por estes professores do curso de licenciatura. 

 

A escolha dos alunos do 5º período para compor a amostra se deu pelo fato de que 

consideramos que eles haviam passado por uma recente experiência com a disciplina de 

estágio na Educação Infantil, onde viveram a aproximação com a instituição de 

Educação Infantil, com as crianças e com a prática pedagógica lá desenvolvida, e que no 

momento em que procedemos a coleta de informações estes alunos ainda não haviam 

desenvolvido outra experiência de prática pedagógica, o que tornava marcante e 

memorável a única experiência de ensino até então absorvida. 

 

 

3. Como os alunos vêm construindo o Estágio Supervisionado da Educação Física 

na Educação Infantil: identificação, compreensão e discussão das informações 

obtidas pelo uso dos questionários. 

 

O questionário entregue aos alunos conteve quatro perguntas, conforme está exposto no 

quadro abaixo. Em seu conjunto as respostas a essa quatro perguntas nos forneceram 

informações sobre como os discentes estão construindo conhecimentos no Estagio 

Supervisionado da Educação Física na Educação Infantil. Segue as perguntas e os 

excertos de fala mais citados pelos alunos referentes aos principais pontos abordados. 

 

Perguntas Excertos de Fala 

1) Quais os conhecimentos específicos da 

Educação Física que você considera 

importante para a intervenção na 

Educação Infantil? 

Comportamento Motor, Ludicidade, 

Desenvolvimento de habilidades motoras, 

cognitivas e afetivas, jogos e brincadeiras. 

2)  Quais as principais referências 

(disciplinas do curso, livros, material 

Livros, Internet, Disciplina Pensamento 

Pedagógico, Palavra cantada, RCNEI, 
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didático) que você utiliza para a 

elaboração do planejamento das aulas 

no estágio da Educação Física na 

Educação Infantil? 

LDB. 

3) Quais as dificuldades resultantes das 

experiências no estagio 

supervisionado da Educação Física na 

Educação Infantil? 

“Falta de supervisão do professor na 

disciplina” 

“O professor deve estar preparado para 

qualquer tipo de situação” 

“Conter a atenção das crianças em todos 

os momentos” 

4) Quais os aprendizados resultantes das 

experiências no estagio 

supervisionado da Educação Física na 

Educação Infantil? 

“Devo melhorar minha postura e 

aperfeiçoar minha dinâmica como 

professor”. 

 

“Saber lidar com as crianças” 

  

 

 

3.1 A busca pela identificação do processo de construção de conhecimento pelos 

discentes. 

 

Identificando as respostas obtidas na primeira questão, sobre os conhecimentos 

específicos da Educação Física para a intervenção na educação infantil para estes 

discentes são comportamento motor, ludicidade, conhecimento sobre as especificidades 

das crianças, a importância do brincar na educação infantil e o aprendizado sobre o 

desenvolvimento das habilidades motoras, cognitivas e afetivas das crianças.  

  

Identificando as respostas obtidas na segunda questão, acerca das referências que os 

alunos utilizam na elaboração do planejamento das aulas, foram citados livros, internet, 

disciplina Pensamento Pedagógico, Palavra Cantada, Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (RCNEI), Lei de Diretrizes e Bases  (LDB) abordagens desenvolvimentistas e 

autores como Vygotsk, Mello e Piaget. 
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Identificando as respostas obtidas na terceira questão, sobre as dificuldades resultantes 

das experiências no estagio supervisionado da Educação Física na Educação Infantil, os 

alunos relataram que se referem à supervisão no estágio por parte dos professores da 

UFES, falta de experiência por parte deles mesmos (alunos), no caso insegurança, e a 

rotina interna do CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil). 

 

Identificando as respostas obtidas na quarta pergunta, relativas ao aprendizado 

resultante das experiências vividas no estágio na Educação Infantil, se destacaram o 

aprendizado no modo de agir com as crianças, melhoras na comunicação, no caso entre 

estagiários e crianças, e a auto-afirmação do curso como escolha profissional. 

 

3.2 A busca pela compreensão do processo de construção de conhecimento pelos 

discentes.  

 

Na primeira questão, compreendemos que ao falar dos conhecimentos específicos para a 

elaboração do planejamento do estágio na Educação Infantil os alunos buscaram em sua 

memória conhecimentos advindos de outras disciplinas, tais como pensamento 

pedagógico, comportamento motor, etc. Diante desse quadro cabem algumas 

indagações:  

- Será que esses foram os únicos conhecimentos/conteúdos relacionados com uma 

possível intervenção na Educação Infantil que as disciplinas até então cursadas 

ofereceram para a formação desses alunos?  

- Ao responder essa primeira pergunta será que podemos pensar que os alunos 

selecionaram os conhecimentos/conteúdos com os quais se identificaram e omitiram 

outros com os quais não se identificaram? 

 

Na segunda questão, compreendemos que, os alunos buscaram fazer o planejamento 

tendo como referências autores que escrevem sobre o processo de desenvolvimento das 

crianças. Os principais exemplos citados foram Vygotsk e Piaget. Algumas indagações 

possíveis para essa segunda resposta são: 
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- Quais outras referências foram indicadas nas disciplinas cursadas que os alunos 

deixaram de referir na resposta à segunda pergunta? 

- Será que podemos pensar que quando os alunos indicaram essas referências o fizeram 

porque acreditam que esses são os conhecimentos relevantes e válidos para a atuação 

como professor, em contraposição a outros conhecimentos que não consideram 

relevantes e válidos? 

- Será que o critério que utilizam para responder essa questão tem a ver com a visão de 

ciência que lhe é ensinada nas primeiras disciplinas cursadas? 

 

Na terceira questão, compreendemos que quando um determinado aluno afirmou “o 

professor deve estar preparado para qualquer tipo de situação”, ele parecia estar 

idealizando a função e o lugar pedagógico e social do professor. Caberia questionar:  

- Será mesmo que o professor no dia a dia no CMEI pode está sempre preparado para 

todo  tipo de situação?  

- Estaria ele sempre pronto para lidar com qualquer tipo de situação imprevista que 

normalmente ocorre durante a prática do trabalho pedagógico?  

- Ainda mais se considerarmos a falta de supervisão no estágio. Esse descaso deixa os 

estagiários bastante inseguros com a sua intervenção inicial? 

- Qual o real peso da falta de supervisão nesse processo?  

 

Na quarta questão, compreendemos que, um grande aprendizado resultante do estágio 

supervisionado da Educação Física na Educação Infantil, foi aprender a lidar com as 

crianças. Conforme foi relatado pelos alunos, este saber se refere ao modo de ensinar e 

trabalhar pedagogicamente com as crianças na Educação Infantil. Já que se afirma que 

houve um aprendizado para trabalhar com as crianças na Educação Infantil, caberia 

questionar: 

- Qual é esse aprendizado? Como esse aprendizado se caracteriza? Como esse 

aprendizado se materializa em termos de planejamento para a intervenção cotidiana? 

_ Será que esse aprendizado mostra a mobilização dos conhecimentos e das referências 

teóricas citadas na primeira e segunda respostas? 

- Será que esse aprendizado superou a falta de supervisão do professor de estágio, 

denunciada na resposta da pergunta três? 
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_ Será que com esse aprendizado o aluno compreendeu que o professor não é um 

“super-herói” e que não pode estar sempre pronto para os imprevistos que ocorrem no 

processo pedagógico em instituições de Educação Infantil? 

 

 

3.3 A discussão do processo de construção de conhecimento pelos discentes  

 

Na primeira questão, ao analisar as respostas obtidas, discutimos que os alunos buscam 

nos conhecimentos de diferentes disciplinas a base teórica para sua ação pedagógica no 

estágio. Nesse sentido, discutimos também que colocar para circular essa teoria 

aprendida em aula durante o curso de formação não é fácil. Pois, tal prática mobiliza 

peculiaridades para pensar a Educação Física no âmbito do trabalho pedagógico com 

crianças pequenas. Uma delas, já reconhecidas nas falas dos alunos entrevistados, 

indicia que faltam conhecimentos eficazes para aproximar a teoria e a prática, por isso 

mesmo torna-se preciso articular diferentes áreas do conhecimento para bem realizar a 

intervenção pretendida. 

 

Monteiro (2000), ao discutir produção de saberes durante o estagio supervisionado 

ressalta que o processo de produção de saberes acontece quando são mobilizados os 

conhecimentos curriculares e pedagógicos e os saberes da experiência, que se 

constituem no conjunto de saberes docentes. Com a mobilização e produção de saberes 

em diferentes instâncias, supomos que a síntese dos resultados alcançados durante o 

Estágio Supervisionado pode beneficiar todos os envolvidos no processo de ensino. 

 

Um fato que nos chamou atenção, foi a forma de como os alunos selecionaram as 

disciplinas ao serem questionados, será que só cabe a estas disciplinas citadas a ligação 

de uma possível intervenção na Educação Infantil? Diante disso, verificamos a grade 

curricular de Educação Física Licenciatura (no site da UFES), e observamos a grade do 

1º ao 4º período, e que algumas disciplinas como: Educação Física, Aprendizagem e 

Desenvolvimento; Educação Física e Escola; Psicologia da Educação, Educação Física, 

Educação e Reflexão e Ensino da Educação Física na Educação Infantil não foram 

citadas, no qual nos leva a pensar que os alunos selecionaram os 
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conhecimentos/conteúdos com os quais se identificaram e omitiram outros com os quais 

não se identificaram. Eles estão selecionando o que eles consideram importante e estão 

descartando outros conhecimentos, tão quão importantes para o processo de formação 

docente. 

 

Na segunda questão, discutimos que os discentes, ao pensar em planejar aulas de 

Educação Física na Educação Infantil, buscam referências que oportunizem o 

conhecimento e reconhecimento das diversas linguagens de expressão para a criança. 

Perspectivando um trabalho com o corpo em movimento.  Este trabalho pode incluir as 

mais diversas manifestações de linguagens como: a oralidade, a escrita, o desenho, a 

dramatização, a música, o ritmo, o toque, a dança. Explorando a expressividade das 

crianças por meio de brincadeiras e jogos que viabilizem essas diferentes manifestações 

de linguagens referidas.  

 

Pois sabemos que o uso da brincadeira e do jogo nos permite compreender a criança em 

suas diferentes singularidades. Tornar o jogo como centralidade das aulas de educação 

física na educação infantil é uma forma bastante profícua de assumir outra racionalidade 

para esse espaço e tempo, que associa interesses e necessidades, representando as 

características próprias do ser criança e favorecendo o desenvolvimento de diversas 

linguagens presentes na escola. 

 

Para Kramer (1998) na Educação Infantil devemos fortalecer a representação das 

crianças como criadoras de cultura, valorizando o saber que elas trazem (que é 

aprendido no seu meio sócio cultural de origem) e possibilitando o aprendizado e a 

construção de novos conhecimentos relativos ao mundo físico e social. Vale lembrar 

que pensar a criança como tempo de direitos significa reconhecer que a criança tem o 

direito às vivencias, as experiências e ao conhecimento em suas muitas dimensões, neste 

caso ao considerarmos as crianças como sujeitos de direitos nas aulas de educação 

física, pressupõe uma ruptura com os modelos de educação que as concebem como 

seres incompletos, mini-adultos e objetos do processo ensino aprendizagem.  
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O movimento de dar voz e vez ás crianças é um primeiro passo para estabelecer uma 

intervenção centrada no protagonismo desses indivíduos, colocando-os como autores da 

prática pedagógica em que as suas ações, as suas representações e as suas historias são 

respeitadas e ouvidas na construção do processo ensino aprendizagem da Educação 

Física. 

 

Isso nos leva a pensar e crer que ao buscarmos referências para planejar um trabalho 

pedagógico com crianças, devemos considerar que todos os conhecimentos são validos 

válidos para a atuação como professor, principalmente ao planejar nossa prática 

pedagógica. 

 

Na terceira questão, discutimos que quando um aluno relata: “o professor deve estar 

preparado para qualquer tipo de situação”, ele parecia estar idealizando ou pensando o 

professor como um típico “super herói”, demonstrando certamente uma percepção 

pouco humana e mistificada do professor e da sua ação educativa na escola, ainda mais 

na Educação Infantil. 

 

Nesta mesma questão discutimos que a principal dificuldade relatada pelos discentes 

tem a ver com o acompanhamento do estágio pelos professores. Ou seja, conforme o 

relato dos estagiários, o modo com a supervisão é realizada, não é suficiente para os 

estagiários se sentirem seguros para responder as diferentes demandas pedagógicas 

encaminhadas à Educação Física na Educação Infantil.  

 

O fato é que, com o modo como a supervisão do estágio está ocorrendo, os estagiários 

da disciplina Estágio Supervisionado da Educação Física na Educação Infantil 

denunciam uma perda de conhecimentos, já que o estágio é um momento de 

fundamental importância no processo de formação docente, pois se constitui em um 

primeiro aprendizado que possibilita os estudantes a vivenciar o que foi aprendido e o 

que está sendo aprendido no curso de formação inicial, funcionando como efetiva 

possibilidade para integrar os conteúdos das inúmeras disciplinas que compõem o 

currículo acadêmico, dando-lhes unidade estrutural e testando-lhes o nível de 

consistência e o grau de entrosamento teórico e metodológico na prática PIMENTA 
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(2006). Nesses termos é que entendemos que a teoria é uma ferramenta essencial para a 

consolidação da prática e que a prática é para a teoria um critério que possibilita auferir 

a “verdade” da ação pedagógica. 

 

Portanto, que fique claro, para nós durante o momento do estágio o discente tem a 

oportunidade de aplicar na prática os conhecimentos teóricos e metodológicos que 

aprendeu e que esta aprendendo ainda durante o seu curso de licenciatura. Assim, 

participando e aprendendo a resolver problemas ele pode se sentir ator indispensável no 

processo de ensino e também passar a entender a grande importância que tem o 

educador na formação pessoal e profissional de seus alunos.  

 

Nunes (2007) afirma que são necessários estudos que ofereçam aos profissionais da 

educação infantil subsídios para uma prática pedagógica sobre a cultura de movimento 

adequada à pequena infância e que esses precisam emergir de situações concretas de 

ensino-aprendizagem. São as experiências advindas do cotidiano da prática pedagógica 

e a reflexão que se faz sobre essa prática que poderão instrumentalizar a intervenção do 

futuro professor nessa etapa do desenvolvimento infantil. 

 

Na quarta questão, discutimos que “o problema da Educação Infantil é a criança”, ou 

seja, aqui é a forma de trabalhar pedagogicamente com as crianças pequenas que está 

em jogo. Pois o professor de Educação Infantil, especialmente se este for o professor de 

Educação de Física, não pode pensar que lidar com uma criança de 0 a 6 anos, deve ou 

pode ser feito do mesmo modo como se dá aulas para um aluno de 12 anos. Este é um 

problema pedagógico e didático, porque se a forma esbarra nas condições humanas do 

sujeito criança, o problema não está no sujeito criança, mas sim, na forma como o 

professor quer trabalhar com ele. Ou seja, este é um problema didático que no fundo 

demonstra um problema de concepção do sujeito criança. Nesse sentido, se a concepção 

que o professor tem a respeito das crianças de zero a seis anos não for revista e alterada, 

provavelmente, ele não conseguirá também rever e alterar sua forma de trabalhar com 

elas.  
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Esse problema aflige tanto o professor de Educação Infantil em geral, quanto o 

professor de Educação Física em particular, visto que a este último cabe trabalhar com 

conhecimentos e saberes que em nenhuma hipótese negligenciem a questão do corpo em 

movimento da criança na Educação Infantil. É bom o professor de Educação Física ter 

clareza disso, para, ainda assim e a partir daí, providenciar a forma adequada de tratar o 

corpo em movimento da criança no dia a dia. 

 

Com isso, os alunos no estágio devem buscar meios dentro da educação física que 

contribua para o desenvolvimento da criança; resguardando o universo infantil e 

reconhecendo sua singularidade. Atividades que envolvam o jogo devem ser 

valorizadas, pois, possibilitam a ampliação de mundo da criança propiciando que a 

criança viva sua própria cultura, pois a criança utiliza seu corpo e o movimento como 

forma para interagir com outras crianças e com o meio, produzindo culturas. Essas 

culturas estão embasadas em valores como a ludicidade e a criatividade nas suas 

experiências de movimento (Sayão, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

4.  Considerações Finais 

 

Como vimos nos relatos dos discentes o estágio tem uma contribuição fundamental para 

o contato com as crianças e com o desenvolvimento das mesmas, sendo importante 

também para observar a dinâmica interna de uma instituição educacional. A 

contribuição da Educação Física no estágio para as crianças de zero a seis anos são 

inúmeras, podendo auxiliar na construção de mundo e de si mesmo destas crianças, 

configurando-se num espaço onde a criança possa brincar e jogar com o corpo 

explorando suas diversas manifestações da cultura corporal. Já que na condição da 

criança e na especificidade do conhecimento da Educação infantil, não é possível 

ensinar esporte para uma criança de 0 a 6 anos. Segundo Kramer (1998) na Educação 

Infantil devemos fortalecer a representação das crianças como criadoras de cultura, 

valorizando o saber que elas trazem (que é aprendido no seu meio sócio cultural de 

origem) e possibilitando o aprendizado e a construção de novos conhecimentos relativos 

ao mundo físico e social. 

 

O curso, as disciplinas e as experiências adquiridas ao longo da graduação, tudo isso, 

deve convergir para o estágio curricular supervisionado, pois para o discente é a hora de 

se colocar na posição de professor, momento de deixar de lado a insegurança, por mais 

difícil que seja e partir para a ação docente. Pois o estágio curricular supervisionado 

deve ser visto como um importante elemento na formação do professor, este nos traz 

elementos importantes para a prática do futuro profissional. É no momento do estágio 

supervisionado que vai se tornar possível, para o estagiário, utilizar os conhecimentos 

teóricos na prática, sempre buscando fazer uma reflexão após cada aula, em busca 

melhorias e mudanças ao longo deste período, com isso ele vai a cada intervenção 

construindo conhecimentos para a sua prática pedagógica. 

 

 A partir da analise dos questionários, constatou-se que os conhecimentos adquiridos no 

curso de formação foram e são importantes para dar sustentação teórica nos momentos 

de mediação e de reflexão sobre as praticas desenvolvidas. Pois a partir destas 

considerações, percebemos que os discentes estão construindo seus conhecimentos a 
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partir da mobilização e produção de saberes em diferentes instâncias, ou seja, estão 

buscando conhecimentos em outras disciplinas para ter uma base teórica no estágio 

 

A prática pedagógica destes discentes para o ensino das crianças está sendo voltada a 

uma ação pedagógica direcionada ao corpo em movimento da criança na Educação 

Infantil, no qual oportunizem o conhecimento e reconhecimento das diversas linguagens 

de expressão da criança, direcionada ao reconhecimento da criança como “ser que é”.  

 

Percebemos que os alunos estão construindo os conhecimentos de forma seletiva, 

selecionando os conhecimentos que querem aprender, e omitindo outros para aplicar no 

estágio, mas o que está atrapalhando neste processo é a falta de acompanhamento e 

supervisão do estágio pelos professores, deixando os estagiários inseguros na sua 

prática pedagógica. 

 

Por fim, neste trabalho foi possível compreender como os discentes do CEFD estão 

construindo seus conhecimentos no Estágio Supervisionado da Educação Infantil a fim 

de contribuir na formação dos alunos do curso de Educação Física; melhorar a postura 

ou até mesmo rever a forma de como o acompanhamento por parte dos professores tem 

ocorrido no estágio, e por que não melhorar a postura de como os estudantes estão 

levando o curso de Educação Física, para que eles tenham o conhecimento de que tudo 

o que é aprendido no curso é válido e que será de extrema importância na sua futura 

prática pedagógica como profissional da área.  
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ANEXO I 

 
 

 Esse questionário tem como finalidade analisar como os discentes do curso de 

Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) vêm construindo os 

conhecimentos do estágio supervisionado na educação infantil, enfocando os desafios, 

dificuldades e aprendizados, resultantes da experiência dos alunos. 

 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome: 

Endereço Eletrônico: 

Cidade:                  Estado: 

Telefone:                              Celular: 

 

SEXO 

(     )Masculino          (     )Feminino 

 

Nome do Centro de educação Infantil onde está ocorrendo o Estágio: 

 

 

Idade dos alunos: 

Questionário: 

 

1. Quais os conhecimentos específicos da educação física que você considera 

importante para a intervenção na educação infantil? 

2. Quais as principais referências (disciplinas do curso, livros, material didático) 

que você utiliza para a elaboração do planejamento das aulas no estágio da 

Educação Física na Educação Infantil? 

3. Quais as dificuldades resultantes das experiências no estagio supervisionado da 

Educação Física na Educação Infantil? 

4. Quais os aprendizados resultantes das experiências no estagio supervisionado da 

Educação Física na Educação Infantil?  

 


