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O estágio significa um retrato vivo da prática docente e a escola passa a ser o objeto 
de estudo destinado a uma futura melhoria no meio e reflexão acerca de seu 
trabalho. Dessa forma, o estágio é uma etapa de suma importância para o início da 
carreira docente ao oferecer a aproximação do acadêmico com sua futura área de 
atuação. O Colégio Estadual “Dr. David Persicano”, localizado no município de 
Catalão-GO, foi escolhido para a realização do estágio em Ciências. Nele foi 
observada a rotina da escola-campo e, diante das dificuldades enfrentadas nesse 
ambiente, foi proposto um projeto de intervenção. Após as observações feitas no 
colégio e diante da necessidade de se abordar mais conteúdos ligados à saúde, foi 
visualizada a falta de cuidados com a ingestão de água por parte dos alunos 
naquele ambiente. Como o tema atinge a comunidade em geral, o projeto 
desenvolvido na escola visou alertar à comunidade escolar do sétimo ano sobre a 
importância de se conhecer as doenças provindas da ingestão e/ou contato com a 
água contaminada, bem como os métodos para preveni-las. Essas orientações estão 
contidas no eixo temático: “Terra, universo, vida, ambiente e diversidade” do 
Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás. Na era da 
informação na qual vivemos é fundamental a reflexão sobre os conteúdos ensinados 
e sobre as estratégias empregadas na sala de aula. Por isso, para alcançarmos 
estes objetivos foi proposto aliar a aula expositiva, com o uso de um texto de apoio e 
de slides, ao jogo didático. A escolha pela elaboração do jogo didático ocorreu pelo 
fato de ser uma das ferramentas pedagógicas que mais levam os escolares a 
raciocinar e a utilizar o conteúdo trabalhado em sala de aula. Além disso, a utilização 
de jogos como estratégia didática é prevista nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs). O conteúdo foi desenvolvido em duas aulas de cinquenta minutos. No 
entanto, os objetivos foram alcançados com base na quantidade de conteúdos 
assimilados sobre o tema a cada alternativa acertada no jogo e o aumento da média 
entre pré e pós-teste referente ao conteúdo aplicado (quatro vírgula nove e cinco 
vírgula nove, respectivamente). Outro fator percebido com o uso dessas estratégias 
é que elas são alguns dos aliados para as aulas não se tornarem tão monótonas e 
cansativas. Por fim, mesmo com as dificuldades enfrentadas pelos colégios públicos, 
cabe a nós educadores proporcionar aos estudantes aulas diversificadas que os 
aproximem mais da realidade enfrentada, sem o abandono da teoria. É fazendo com 
que o processo ensino-aprendizagem ocorra continuamente que esses alunos terão 
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a oportunidade de contribuir para a construção do aprendizado de uma forma mais 
interativa, participativa e empolgante. 
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