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O processo de ensino-aprendizagem que acontece na escola é de suma importância para a vida de qualquer
aluno. No ensino fundamental, especialmente, o aluno deve ser preparado para ler e escrever com eficiência,
habilidades que farão a diferença em qualquer momento de suas vidas. Por isso o futuro professor deve ser
muito bem preparado para possibilitar que o aluno realmente aprenda a ler e a escrever. O estágio é uma das
atividades desenvolvidas no curso de Letras que tem o objetivo de oferecer oportunidade para que o
acadêmico, futuro professor, adquira conhecimentos e habilidades que favoreçam seu trabalho. O mesmo,
sendo matéria obrigatória para o aluno do curso de Letras do CESUMAR, tem por objetivo capacitar o aluno a
relacionar teoria e prática, assim como oportunizar o contato do futuro professor com a realidade do trabalho
em sala de aula. O referente resumo tem por objetivo expor a experiência de uma das etapas do estágio
supervisionado, realizada na 5ª série do ensino fundamental de uma escola pública. Esta etapa foi iniciada com
10 h/a de observação, quando foi possível conhecer a turma e o trabalho realizado pelo professor titular. Em
um segundo momento, foi elaborado o conteúdo para as aulas que foram ministradas, incluindo 36 h/a para a
preparação do material que foi pré-determinado pelo professor da sala, com acompanhamento do professor
orientador de estágio. A última etapa, a regência, foi realizada em 10 h/a e, nesse período, foram trabalhados
conteúdos gramaticais, além de leitura, interpretação e compreensão de texto. Os alunos desenvolveram
atividades orais e escritas, pois, através desta última, foi possível fazer uma melhor avaliação das dificuldades
apresentadas quanto ao conteúdo ensinado e ao aprendizado da língua portuguesa, em geral. 
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