
MOSTRA DAS LICENCIATURAS - CAMPUS BAGÉ 

 

No dia 10 de Janeiro de 2015, estiveram reunidos 

licenciandos dos cursos de Música, Física, Química, Letras e 

Matemática socializando experiências vivenciadas no contexto 

dos Estágios Supervisionados. A programação deste dia contou 

com seis Rodas de Diálogo envolvendo estagiários e professores 

de estágio de diferentes cursos. As rodas foram uma 

oportunidade de interação entre as diferentes licenciaturas e de 

estagiários e orientadores de estágio que puderam levantar seus 

dilemas e expectativas com relação à educação na 

contemporaneidade.  

 
 



 
 

 
 
Imagens das Rodas  

Fonte: Registro fotográfico de Victória Reyes e Natalia Trojahn 

 



No turno da tarde, como forma de socialização e discussão 

referente às considerações de cada Roda, foi proposto que os 

estagiários externassem suas considerações através de distintas 

formas culturais de apresentação. As Rodas fizeram uso do 

Teatro, da música e do relato como forma de expressão de suas 

reflexões. 

 

 
 



 
 

 
 

Imagens das Socializações  

Fonte: Registro fotográfico de Victória Reyes e Natalia Trojahn 

 
 
No período da tarde ainda, contou-se com a participação 

dos estudantes do curso de Música da componente curricular 



Canto Coral II, que brindaram os participantes com uma animada 

apresentação.  

 

 
 

Imagens da Apresentação Canto Coral II  

Fonte: Registro fotográfico de Victória Reyes e Natalia Trojahn 

 

Dando sequência às atividades culturais, sob coordenação 

das professoras Claudia Laus Angelo e Elaine Martha Daenecke, 

os participantes puderam experimentar a Roda de Dança 

Circular, uma atividade especialmente integradora. 

 



 
 

Imagem da Dança Circular integrando os participantes  

Fonte: Registro fotográfico de Victória Reyes e Natalia Trojahn 

 

Nas reflexões em Roda que foram socializadas, os 

estagiários, ao compartilhar de suas experiências, destacaram 

aspectos importantes do cotidiano de um estagiário como: a 

necessidade de atividades diversificadas no contexto da 

educação básica, a importância do diálogo entre o supervisor de 

estágio da escola e o estagiário, a necessidade de aprofundar o 

conhecimento a respeito do comportamento dos estudantes da 

educação básica; as especificidades de cada licenciatura no 

contexto dos estágios entre outros. 

De acordo com os organizadores da VI Mostra das 

Licenciaturas este foi um momento de integração que sinalizou a 



potencialidade de atividades dessa natureza nos cursos de 

licenciatura do campus, visto que promove a troca de 

experiências entre os cursos de licenciatura do campus e a 

reflexão crítica bem como a autocrítica para modificar ou mesmo 

atualizar estratégias pedagógicas. 


