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INTRODUÇÃO 

 

A realização da Prática Profissional Supervisionada ocorreu de maneira 

satisfatória na Escola Municipal Maximiliano Colombo, onde atuo, visto que a 

diretora, a coordenadora e os demais funcionários da educação presentes no 

ambiente escolar auxiliaram e deram total apoio para que as atividades realizadas 

na escola obtivessem êxito. Dentre essas atividades, as que destaco foram: o 

conhecimento de documentos que norteiam o processo de ensino-aprendizagem e 

buscam a democratização da gestão escolar, como o Projeto Político Pedagógico e 

o Regimento Escolar; o reconhecimento e a integração dos equipamentos e 

recursos pedagógicos disponíveis no ambiente escolar; as diferentes práticas de 

ensino que buscam um melhor resultado de aprendizado, visando suas diferentes 

culturas e a ampliação do conhecimento já adquirido, obtido através das aulas 

presenciais e à distância. 
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PRÁTICA PROFISSIONAL – ETAPA I 10 HORAS 

 

A Escola Municipal Maximiliano Colombo, onde atuo, localiza-se na Rua 

Domiciliano Theobaldo Bresolin, número 1255, bairro Brasília I na cidade de 

Cascavel, estado do Paraná. O nome da escola é uma homenagem ao pioneiro do 

bairro, que nasceu no dia 02 de fevereiro de 1919 na cidade de Taquara, estado do 

Rio Grande do Sul e radicou-se em Cascavel no ano de 1961. Dedicou-se 

primeiramente ao cultivo da terra e pecuária e mais tarde ao comércio e faleceu no 

dia 29 de julho de 1992. 

Atualmente, a escola atende 250 alunos em período matutino e vespertino, 

sendo 2 turmas em período integral. Possui 24 funcionários, sendo 1 diretora, 1 

coordenadora pedagógica, 1 secretária, 1 bibliotecária, 1 instrutor de informática, 3 

zeladoras, 3 merendeiras e 13 docentes. 

A primeira etapa da Prática Profissional Supervisionada ocorreu do dia 27 de 

fevereiro de 2015 à 11 de março de 2015 e foi chamada de módulo introdutório. O 

tempo de permanência foi de 4 horas diárias. Os objetivos propostos para essa 

etapa foram realizados de maneira satisfatória, visto que o módulo visava o 

conhecimento e a integração dos recursos tecnológicos presentes na escola, em 

especial no laboratório de informática e como ocorreu a evolução das tecnologias 

desde as primeiras criações dos computadores até aos recursos que ele proporciona 

nos dias atuais.  

Deu-se a partir da observação do laboratório de informática da escola, onde 

foi analisado quais eram os equipamentos e os recursos tecnológicos presentes 

nesse ambiente. A partir dessa análise foi constatado que no laboratório de 

informática, após a reforma e ampliação do espaço físico que ocorreu em julho de 

2015, há 1 computador servidor, 24 computadores multiterminal, 1 projetor 

multimídia e 1 impressora que estão em pleno funcionamento. O sistema 

operacional utilizado nos computadores e no projetor multimídia é o Linux 

Educacional 4.0, que conta com inúmeros recursos pedagógicos e softwares 

educacionais, além de atividades em formato flash retiradas de sites da internet. 

Os equipamentos disponíveis no laboratório de informática da escola foram 

adquiridos através do PROINFO (Programa Nacional de Tecnologia Educacional) 

por meio de seu pregão 71/2010 e disponibilizado à escola no ano de 2012. As 
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manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos do laboratório de 

informática da escola são realizadas pelo instrutor de informática, com auxílio do 

setor de informática da Secretaria de Educação do município de Cascavel. 
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PRÁTICA PROFISSIONAL – ETAPA II 70 HORAS 

 

A segunda etapa da Prática Profissional Supervisionada ocorreu do dia 17 

de abril de 2015 ao dia 20 de novembro de 2015 e foi chamada de módulo de 

formação pedagógica. Nessa etapa o tempo de permanência diário para a 

realização das atividades foi de 4 horas e os objetivos eram a de conhecer a história 

da educação básica das escolas públicas, seus membros e a importância da 

formação de seus funcionários; as práticas de ensino em diferentes culturas 

presentes em nosso cotidiano; a forma como a escola e os seus envolvidos atuam 

na formação do indivíduo e da sociedade, sob o olhar da psicologia; a criação, 

desenvolvimento e modificação da sociedade em que vivemos com o objetivo de 

uma melhor qualidade de vida e a criação de ações rotineiras baseadas no princípio 

da gestão democrática escolar. 

As ações para a realização dessa etapa foram realizadas na escola em que 

trabalho, com o apoio da diretora, da coordenadora pedagógica, da secretária e dos 

demais funcionários da educação presentes no âmbito escolar. O Projeto Político 

Pedagógico e o Regimento Escolar da escola foram de grande valia para a 

realização dessas ações, pois foi através desses documentos que foram baseados 

os projetos realizados nesse módulo. 

Os principais projetos realizados nesse módulo foram o conhecimento sobre 

as leis que definem o regimento escolar, que se dá por meio da democratização da 

gestão de ensino e que toda a comunidade escolar está envolvida e a transmissão 

do conhecimento sobre as tecnologias disponíveis no ambiente escolar, com 

enfoque ao computador e todas as suas possibilidades. Nesse contexto, ministro 

aulas no laboratório de informática da escola e utilizo todos os recursos necessários 

existentes no ambiente para que a transmissão desse conhecimento sobre a 

tecnologia, sua criação e a sua evolução seja otimizada e que esse conhecimento 

seja de grande valia para os estudantes, tanto para sua vida pessoal quanto para 

sua vida profissional. 
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PRÁTICA PROFISSIONAL – ETAPA III 220 HORAS 

 

A terceira etapa da Prática Profissional Supervisionada ocorre entre os dias 

26 de fevereiro de 2016 ao dia 27 de setembro de 2016 e é chamada de módulo de 

formação técnica geral. Nessa etapa foram necessárias 4 horas diárias de 

permanência para que as realizações das atividades obtivessem êxito. 

Para totalizar as 220 horas de curso nesse módulo, as etapas foram 

divididas em: 120 horas para a realização das atividades da Prática Profissional 

Supervisionada e 100 horas em atividades complementares. 

Os objetivos para essa etapa eram a realização das atividades na escola em 

que atuo, correlacionando a teoria obtida através da aprendizagem presencial e à 

distância do estudo dos cadernos estudados nesse módulo e a identificação das 

mídias disponíveis no ambiente escolar, para que as atividades fossem executadas 

com sucesso, além do estudo de cursos on-line disponibilizados através do portal na 

internet http://saberes.senado.leg.br/ com esse objetivo para complementar o 

conhecimento obtido com as matérias já estudadas. 

As ações realizadas nessa etapa foram a de conhecer melhor o ambiente 

escolar: como a escola se comunica com a comunidade e como a comunicação 

pode ser valiosa para o aprendizado; o reconhecimento das mídias e dos 

equipamentos audiovisuais presentes no ambiente escolar e a sua função social que 

é a aprendizagem; a importância dos laboratórios, da biblioteca e do laboratório de 

informática na escola para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem e todos os 

recursos presentes no laboratório de informática que podem ser utilizados para as 

aulas, tanto pedagógicas quanto instrumentais. 

Nas atividades complementares, que totalizaram 100 horas de estudos, deu-

se o aprendizado sobre as regras do novo acordo ortográfico brasileiro, que já está 

em vigor; o conhecimento da ética e administração pública e a introdução ao direito 

constitucional, onde faço parte por pertencer ao quadro de servidores estatutários do 

município de Cascavel, estado do Paraná. 

  

http://saberes.senado.leg.br/
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As atividades realizadas durante o curso Profuncionário – Multimeios 

Didáticos foram realizadas no ambiente da escola em que trabalho, em especial no 

laboratório de informática e foram de grande valia para a ampliação do 

conhecimento já adquirido, pois, para a realização dessas atividades, foi necessário 

pesquisar e conhecer todo o âmbito escolar, desde seus documentos que a dirigem, 

sua história, a comunidade em que faz parte e como podemos transformar todas as 

pessoas que fazem parte dela, sejam em alunos mais motivados pelas aulas e 

funcionários mais capacitados e que exerçam sua função, que é profissional da 

educação. 
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