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Este relato faz parte do estágio realizado na área da docência na disciplina de 

Olericultura, com uma turma do 1° ano Integrado do Técnico em Agropecuária, onde iniciei 

às atividades no dia 11 de maio de 2015. O estágio na docência vem de encontro o que nos 

coloca Freire (ano 2005) “A Educação qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do 

conhecimento posta em prática.” 

Dando início ao meu primeiro dia de aula, primeiramente, dialoguei com o professor 

titular da turma na sala dos professores, sendo que o docente me passou algumas orientações a 

respeito do conteúdo e do plano de aula. Ao iniciar a aula o professor apresentou-me para a 

turma e que a partir daquele momento eu estaria ministrando as aulas como estagiária, então 

fiz a chamada e pedi que eles se apresentassem brevemente. Em seguida, deixei claro o 

objetivo da aula e como era importante para eles, e para mim, a colaboração e atenção para o 

conteúdo, que seria trabalhado naquela aula. Logo após, apresentei o plano de aula e comentei 

como seria o procedimento das aulas teóricas e práticas de produção de mudas, e levei 

materiais, como mudas de alface e bandejas plásticas sujas de substrato, com intuito de 

mostrar para os alunos como ficavam após a retirada das mudas, e falei sobre o processo de 

lavagem e desinfecção. Fui mostrando as bandejas que levei e fiz comparação das bandejas do 

Instituto que são de isopor, e que em termos de área, a de plástico ocupa menos espaço, após 

fiz a demonstração com mudas de alface.  

Ao terminar essa aula, fiz uma análise da mesma, momento em que cito Freire (ano 

2000), quando diz que “Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco 

a sociedade muda.” 
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