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O estágio é o período de aprendizado e complementação da formação profissional 
do discente junto à instituição de ensino. Dessa forma a vivência do estágio 
proporciona ao aluno uma aproximação da realidade na qual irá atuar e pode ser 
definido como um tempo de aprendizagem e desenvolvimento do docente para a 
vida profissional. O estágio ainda aproxima o discente das perspectivas de pesquisa 
em ensino, tarefa importante uma vez que se mostra necessário que o professor 
entenda a prática docente diária como seu objeto de estudo, analisando dados e 
documentos que registram e avaliam a desenvoltura do aluno de uma forma 
aprofundada, encontrando nas entrelinhas significados diferentes para as questões 
cotidianas de ensino aprendizagem. Este trabalho tem por objetivo compreender a 
importância do estágio supervisionado na formação acadêmica de professores 
assim como de se aproximar e integrar os alunos ao conhecimento, com destaque à 
Biologia e conceitos diversos, visando não apenas a compreensão do aspecto 
técnico da disciplina, como também quanto ao aspecto humanístico, buscando uma 
conscientização sobre o meio ambiente e seu funcionamento. A fase inicial do 
trabalho se deu através da observação de 12 aulas de uma turma do terceiro ano do 
ensino médio durante os meses de abril e maio de 2014, observando e registrando 
seus anseios, interesses e comportamentos. Em uma segunda fase serão 
ministradas 12 aulas sobre o tema ecologia a partir de livros e transposições 
didáticas de artigos científicos da área. As aulas terão como temas principais: A 
Ciência Ecologia, conceitos de comunidade, população, ecossistema e nicho 
ecológico, cadeia alimentar, estrutura de comunidades, características e dinâmicas 
das populações, regulação populacional, relações intra e interespecíficas e 
sucessão ecológica, e entre os métodos que se pretende utilizar estão aulas 
expositivas, apresentação de vídeos, utilização de imagens gráficas, jogos didáticos, 
dinâmicas e ainda uma aula de campo. O presente trabalho possui caráter de 
pesquisa e buscará verificar a resposta em relação ao ensino-aprendizagem dos 
alunos quanto às metodologias utilizadas. A avaliação e coleta de dados sobre o 
aprendizado ocorrerá através de atividades realizadas em sala de aula antes e após 
a aplicação das aulas, tais como representações por imagem de relações ecológicas 
e questionários de todos os alunos. Os dados serão posteriormente, categorizados e 
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analisados, e a partir desses espera-se avaliar a viabilidade das metodologias 
aplicadas, além de evidenciar um aprendizado satisfatório dos alunos quanto ao 
tema proposto. 
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