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A formação do profissional, em qualquer área que seja, aqui se enfoca exclusivamente – a de letras – tem sido
tema dos mais afortunados eventos ao mais simples. Todos buscando uma formação que atenda ao perfil e à
necessidade do mundo atual. Uma das ferramentas utilizadas para possibilitar tal formação, é oportunizar ao
futuro profissional de letras o contato real com a função docente, podendo assim perceber, algumas das
competências, habilidades, etc, que de si será exigido quando da sua inserção como profissional formal. Diante
disso, este trabalho procura apresentar, parcialmente, as experiências obtidas na etapa acima descrita,
conhecida como estágio supervisionado. Para realizá-lo teve-se uma disciplina voltada para este fim, dando
nos subsídios teóricos contextualizados com o conhecimento no transcorrer do curso. À medida que estas
aulas eram ministradas pelo professor coordenador de estágio, se ia confeccionando o projeto de regência.
Neste período de aula, o objetivo era conhecer as competências e habilidades lingüísticas que seria aplicada
em sala de aula. Conforme as necessidades percebidas, eram elaborados, e até reelaborados, os planejamentos
das aulas, que caberia a responsabilidade de ministrar.  Toda está prática, permitiu participar de situações reais
de ensino da língua portuguesa percebendo as dificuldades e as necessidades para uma educação eficaz, bem
como propor possíveis atividades que auxiliem essa busca de dinamicidade. Percebe-se ainda o uso por parte
dos alunos -  de uma linguagem vulgar, do dia a dia, registro encontrado também nos textos escritos; com a era
da informatização, a linguagem escrita usada para comunicação através deste meio, também está inerente tanto
na oralidade quanto na escrita e que o resgate, tanto quanto a prática de uma linguagem, ao menos em sala de
aula, padrão, é quase inexeqüível.
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