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Trata-se da experiência vivenciada no Estágio Supervisionado I, atividade que faz
parte integrante da grade curricular do curso de Educação Física da Universidade Federal do
Pará. O Estágio segundo a Ementa do projeto político pedagógico do curso de Educação
Física explana que a “realização dos Estágios Supervisionados tem a finalidade de articulação
entre teoria e prática, proporcionando ao/à estudante o encontro das situações reais do
cotidiano escolar ainda enquanto discente do curso de graduação” (PPC/UFPA, 2011, p. 42),
esse processo é construído de observação, de participação e da regência, que ocorreu na
Escola Estadual Mario Barbosa, localizada no Bairro da Terra Firme em Belém do Pará.
Segundo Pimenta e Lima (2012, p. 45), relatam que “o estágio curricular é atividade teórica
de conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção na realidade, esta, sim, objeto da
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práxis”. O objetivo do trabalho é analisar a opinião dos discentes sobre os conhecimentos que
devem ser priorizados no Estágio Supervisionado I. A metodologia para a construção desse
trabalho avulta o modelo de pesquisa de campo, na qual foi aplicado para trinta e três
discentes que responderam cinco perguntas sobre a temática do Estágio por meio de um
formulário online, que servirá para a coleta de dados. Como resultado espera-se identificar as
perspectivas dos discentes em relação aos conhecimentos que trata da Educação Física escolar
que devem ser priorizados durante a vivência nas escolas. O estudo não pretende avaliar a
disciplina Estágio Supervisionado I, mas relacionar os conhecimentos inerentes dessa
atividade curricular do curso de formação de professores de educação física da UFPA e os
conhecimentos que devem ser priorizados no ensino da Educação Física na educação básica.
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