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RESUMO  

Introdução: As práticas pedagógicas incluem desde o planejamento e a sistematização da 

dinâmica dos auto processos de aprendizagem até a caminhada no meio de processos que 

ocorrem para além da aprendizagem, de forma a garantir o ensino de conteúdos e atividades 

que são considerados fundamentais para a formação do aluno. Objetivo:  o objetivo desse 

texto é refletir sobre a importância da prática docente e discutir a importância dessa prática 

nas ações dos professores em sala de aula do Ensino Fundamental. Metodologia: O artigo por 

meio de um estudo bibliográfico discute o trabalho pedagógico escolar e o papel do professor, 

como sujeito do processo de ensino-aprendizagem. Resultados e discussão:  A função do 

professor e seus passos do trabalho pedagógico em assessoria para o sucesso do processo 

educativo como um todo. É importante refletir sobre as atribuições dos professores em sala de 

aula que ultrapassam em muito o simples ministrar aulas. Refere-se ao Planejamento, ao 

relacionamento com o aluno e familiares, à participação das decisões da escola, nas atividades 

de avaliação e em atividades diversas que estão presentes no cotidiano escolar. Conclusão: 

Assim, a leitura deste trabalho leva o leitor a compreender o trabalho docente e o movimento 

histórico que o constituiu, a importância das diferentes metodologias no processo pedagógico 

e o papel dos agentes desse processo: o professor e o aluno. Por meio dessas reflexões 

entende-se por fim, que o trabalho docente dá significado à discussão sobre essa atuação no 

mundo em que vivemos e no qual o professor deve situar sua atividade pedagógica como uma 

ação antes de tudo política. As normas educativas, os padrões e o próprio planejamento da 

escola originam-se da necessidade de uma organização da vida, cujo objetivo é alcançar a 

realização dos homens de bem comum. 
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