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Subprojeto da área de Letras: Formação Inicial do Professor de Língua Portuguesa no 

Contexto da Escola de Ensino Integral 

 

1- Apresentação da proposta 

Este subprojeto da área de Letras da FAAT integra o Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID – e como tal pretende contribuir para o 

aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria da 

qualidade da educação básica pública brasileira. 

Nesse sentido, estabelece-se uma parceria da FAAT – instituição de ensino 

superior- com a Escola Estadual Major Juvenal Alvim – instituição escolar de ensino 

básico. Ambas as instituições se unem para garantir, por um lado, que os licenciandos 

do curso de letras tenham uma formação inicial compatível com as necessidades da 

escola pública brasileira e, por outro, que a escola pública tenha a colaboração de 

professores e alunos da FAAT para a consolidação das diretrizes educacionais do novo 

modelo de escola de tempo integral, inclusive, aprimorando a formação continuada de 

seus professores. 

Pesquisas educacionais apontam índices insatisfatórios de aprendizagem da língua, 

nos níveis fundamental e médio e esse conhecimento é fundamental para o 

desenvolvimento de habilidades que permitirão a apreensão dos conteúdos das 

diversas áreas do currículo. Afinal, o homem é um ser de linguagem, ou seja, é por 

meio desse instrumento que o homem pensa, aprende e age sobre o mundo real, 

portanto, o desempenho linguístico é determinante da aquisição de saberes e, 

consequentemente, das interações sociais. 

Do exposto conclui-se que melhorar a qualidade do ensino de língua nesses níveis, 

constitui-se o grande desafio das políticas educacionais brasileiras. Nesse contexto, a 

proposta do PIBID investe, diretamente, na formação inicial dos professores e, em se 

tratando dos licenciandos do curso de Letras, eles têm muito a aprender com a 

participação nesse programa, já que parte de sua formação inicial será realizada na 

escola básica, espaço de cultura e desenvolvimento de competências que, neste 

momento, está permitindo ao aluno do curso de licenciatura, ser sujeito atuante nesse 

espaço formativo.  
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Considerando que ler e escrever são habilidades essenciais no processo de ensino-

aprendizagem da língua, a proposta que ora se apresenta está centrada nas práticas 

docentes para o desenvolvimento das competências leitora e escritora dos alunos do 

ensino fundamental e médio. Pretende-se que os licenciandos do curso de Letras da 

FAAT participem, ativamente, dos projetos a serem desenvolvidos pela escola parceira, 

dentro do Programa de Ensino Integral, o que pressupõe  troca constante de 

experiências entre essas duas instituições, no sentido de aproximar as pesquisas 

acadêmicas com a prática docente.  Os conhecimentos resultantes dessa interação, 

certamente, desencadearão  reflexões sobre os processos de formação de professores. 

 

2- Objetivos: 

 

O subprojeto Formação Inicial do Professor de Língua Portuguesa no Contexto da 

Escola de Ensino Integral, tem por objetivo: 

 

 - elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura  

em Letras, promovendo a integração entre educação superior e educação básica; 

  inserir os licenciandos de Letras no cotidiano de escolas da rede pública de 

educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em 

experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador 

e interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no 

processo de ensino-aprendizagem;  

 desmitificar o aluno real da escola pública brasileira, em face do aluno virtual 

dos textos acadêmicos; 

 oportunizar, aos alunos do curso de Letras,  se constituírem como sujeitos em 

práticas de ensino em situação real; 

 contribuir com o ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa aos alunos do 

ensino fundamental e médio; 

 discutir e refletir sobre o papel da universidade no processo de formação de 

professores; 

 repensar as atividades de estágio supervisionado, no contexto da escola de 

ensino integral; 
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 contribuir para que os estudantes de licenciatura, ao se  inserirem na cultura 

escolar do magistério, encontrem satisfação na prática docente.  

3- Ações previstas: 

 

 - Encontro inicial com a equipe escolar com vistas à implantação do subprojeto; 

 Participação nas atividades de planejamento do projeto pedagógico da escola, 

bem como participação nas reuniões pedagógicas; 

 Encontro quinzenal, com professores supervisores da escola, para planejamento 

de ações conjuntas e acompanhamento do subprojeto; 

  Encontro semanal com alunos bolsistas para implementação e  

acompanhamento das ações propostas; 

 Encontro mensal com o Coordenador Institucional para apresentação do 

andamento do subprojeto; 

 Organização de eventos tais como: seminários, oficinas, palestras... que 

contribuam com a formação inicial dos licenciandos de Letras e a continuada 

dos professores da escola pública; 

 Colaboração com a escola parceira em estratégias de nivelamento  dos alunos;  

 Colaboração com a escola parceira no planejamento das disciplinas eletivas; 

 Reflexão e análise do processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos 

relacionados ao ensino de língua, na escola pública de ensino integral; 

  Leitura e discussão de referenciais teóricos contemporâneos educacionais para o 

estudo de casos didático-pedagógicos; 

  Incentivo à articulação constante entre a teoria e a prática e à produção de 

conhecimento advindo desta nova proposta educacional; 

 Desenvolvimento, testagem, execução e avaliação de estratégias didático-

pedagógicas e instrumentos educacionais, incluindo o uso de tecnologias 

educacionais e diferentes recursos didáticos;  

 Organização de portfólio e outras formas de registro do subprojeto. 

 

4- Resultados pretendidos 

 

Espera-se, por meio desse subprojeto, alcançar os seguintes resultados: 
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 - contribuir com a formação de professores, tanto da inicial, à medida em que se 

possibilita a inserção do aluno do curso de Letras no cotidiano da escola pública; 

como da continuada, pela oportunidade dada aos professores da escola pública 

de construir, juntamente com a universidade, saberes relacionados ao ensino-

aprendizagem da língua;  

 aproximar os conhecimentos científicos produzidos pela pesquisa universitária 

ao seu campo de aplicação – a escola pública – por meio da articulação teoria e 

prática; 

 desenvolver a autonomia dos futuros professores de Língua Portuguesa que 

poderão iniciar-se na prática docente com mais competência; 

 contribuir com a melhoria do ensino de língua portuguesa nas escolas de ensino 

fundamental e médio; 

 incentivar escolas públicas de educação básica, a mobilizarem seus professores 

como co-formadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos 

processos de formação inicial para o magistério;  

 

5- Cronograma específico deste subprojeto 

O cronograma abaixo descreve as ações do 1º ano do projeto. 

 Cronograma específico deste subprojeto (ano 2014/2015) 

Atividades Mês de Inicio Mês de Conclusão 

Seleção  de bolsistas de iniciação à 

docência 

Fevereiro/2014 Fevereiro/2014 

Seleção de professores supervisores na 

escola 

Fevereiro/2014 Fevereiro/2014 

Encontro inicial com a equipe escolar Fevereiro 2014 Fevereiro//2014 

Participação em reuniões na escola pública Fevereiro /2014 Novembro/2015 

Planejamento das ações previstas Fevereiro/2014 Fevereiro 2015 

Encontro com professores supervisores, 

licenciandos e  coordenador institucional 

Fevereiro/2014 Novembro/2015 

Realização de palestras, encontros, 

seminários, oficinas... 

Abril/2014 Novembro/2015 

Colaboração com as estratégias de Abril/2014 Novembro/2015 
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nivelamento 

Confecção de materiais para a aplicação e 

divulgação dos resultados 

Fevereiro/2014 Novembro/2015 

Realização de evento na escola para 

discussão acerca do desenvolvimento das 

ações e de seus resultados 

Abril/2014 Novembro2015// 

Montagem de grupo de estudos 

envolvendo professores e licenciandos 

Maio/2014 Novembro/2015 

Participação em eventos científicos para o 

debate, difusão e apresentação dos 

resultados alcançados 

Junho/2014 Novembro/2015 

Elaboração do relatórios Julho/2013/15 Dezembro/2014/15 

 

6- Outras informações relevantes: 

- Considerando a flexibilidade inerente a todo planejamento, este subprojeto  

poderá ser alterado para atender às necessidades manifestas ao longo de sua 

realização.   

 

RELATÓRIO  

O presente relatório descreve as atividades realizadas pelo Subprojeto Letras da FAAT , 

o qual integra o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID – e 

como tal pretende contribuir para o aperfeiçoamento da formação de docentes em 

nível superior e para a melhoria da qualidade da educação básica pública brasileira. 

Nesse sentido, estabelece-se uma parceria da FAAT – instituição de ensino superior- 

com a Escola Estadual Major Juvenal Alvim – instituição escolar de ensino básico. 

Ambas as instituições unem-se para garantir, por um lado, que os licenciandos do 

curso de Letras tenham uma formação inicial compatível com as necessidades da 

escola pública brasileira e, por outro, que a escola pública tenha a colaboração de 

professores e alunos da FAAT para a consolidação das diretrizes educacionais do novo 

modelo de escola de tempo integral, inclusive, aprimorando a formação continuada de 

seus professores. 
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Pesquisas educacionais apontam índices insatisfatórios de aprendizagem da língua, nos 

níveis fundamental e médio e esse conhecimento é fundamental para o 

desenvolvimento de habilidades que permitirão a apreensão dos conteúdos das 

diversas áreas do currículo. Afinal, o homem é um ser de linguagem, ou seja, é por 

meio desse instrumento que o homem pensa, aprende e age sobre o mundo real, 

portanto, o desempenho linguístico é determinante da aquisição de saberes e, 

consequentemente, das interações sociais. 

Do exposto conclui-se que melhorar a qualidade do ensino de língua, nesses níveis, é o 

grande desafio das políticas educacionais brasileiras. Nesse contexto, a proposta do 

PIBID investe, diretamente, na formação inicial dos professores e, em se tratando dos 

licenciandos do curso de Letras, eles têm muito a aprender com a participação nesse 

programa, já que parte de sua formação inicial será realizada na escola básica, espaço 

de cultura e desenvolvimento de competências que, neste momento, está permitindo 

ao aluno do curso de licenciatura, ser sujeito atuante nesse espaço formativo.  

Considerando que ler e escrever são habilidades essenciais no processo de ensino-

aprendizagem da língua, a proposta que ora se apresenta está centrada nas práticas 

docentes para o desenvolvimento das competências leitora e escritora dos alunos do 

ensino fundamental e médio. Pretende-se que os licenciandos do curso de Letras da 

FAAT participem, ativamente, dos projetos a serem desenvolvidos pela escola parceira, 

dentro do Programa de Ensino Integral, o que pressupõe  troca constante de 

experiências entre essas duas instituições, no sentido de aproximar as pesquisas 

acadêmicas com a prática docente.  Os conhecimentos resultantes dessa interação, 

certamente, desencadearão  reflexões sobre os processos de formação de professores. 

 O sub projeto da Licenciatura em Letras subdividiu-se em outros pequenos sub 

projetos que foram: 

I) Nivelamento 

II) Letramento 

III) Reconto de contos de fadas 

IV) Um cientista na cozinha (disciplina eletiva) 

V) Correção de textos para reescrita 
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DETALHAMENTO DOS  SUBPROJETOS DESENVOLVIDOS EM LETRAS 

 

I) NIVELAMENTO 

 

Objetivos: 

 - Inserir os licenciandos de Letras, bolsistas do PIBID, no cotidiano da escola 

pública, por meio da participação deles nas estratégias de nivelamento 

planejadas pela escola parceira; 

 Mobilizar os professores da área de Linguagem e suas Tecnologias da escola 

parceira a atuarem como co-formadores dos alunos bolsistas da FAAT, 

tornando-os protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; 

 Colaborar com a E. E. Major Juvenal Alvim em estratégias de nivelamento dos 

alunos; 

 Contribuir com o ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa aos alunos do 

ensino fundamental e médio. 

 

Descrição da Atividade: 

 

         O subprojeto de Letras “Nivelamento” contou com a participação dos bolsistas: 

Débora Rosik Pereira, Gustavo Schlucat Atihé, Kátia Cristina  de Souza Bueno, Yara 

Aparecida Mariano Franco e Wagner José Franco de Godói. Inicialmente houve a 

preparação dos monitores em encontros que aconteceram na FAAT, sob a 

coordenação da Profª Alaíde Fernandes e na Escola Major Juvenal Alvin, sob a 

coordenação da Profª Carla Angelucci. Nas primeiras duas semanas, os alunos do 

PIBID entraram em contato com as diretrizes do Programa Ensino Integral, estudaram 

a proposta de Nivelamento e as planilhas da Avaliação de Aprendizagem em Processo 

(AAP), cujos indicadores nortearam as atividades de nivelamento. Em seguida, os 

alunos passaram a elaborar tais atividades, auxiliando, assim, o trabalho dos 

professores de Língua Portuguesa. Foram solicitadas três atividades/exercícios de 

cinco habilidades de cada série, sendo cada um dos cinco alunos do PIBID responsável 

por uma série, exceto 1º e 3º anos do Ensino Médio. Os bolsitas Kátia e Gustavo 
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puderam acompanhar a aplicação das atividades de nivelamento na escola porque 

seus horários foram compatíveis com essas atividades. O que não ocorreu com os 

demais bolsistas. 

 

Resultados alcançados: 

 

Para os pibidianos do1º ano do curso de Letras, houve antecipação conceitual no que 

diz respeito às competências e habilidades;  o mesmo ocorreu em relação  ao 

planejamento de atividades didáticas. Para os pibidianos do 3º ano de Letras, a 

participação no projeto permitiu consolidar os conhecimentos relativos às práticas de 

nivelamento. Apesar da diferença no nível da formação acadêmica dos pibidianos ( 

dois são concluintes e três são iniciantes no curso de licenciatura), todos conseguiram 

participar de forma positiva do Nivelamento e desenvolver suas competências 

profissionais. Os alunos demonstraram empenho, dedicação e respeito ao 

subprojeto, às orientações e na escola de forma geral. Como esse projeto foi o 

primeiro a ser desenvolvido na escola, além de suas atividades específicas, os 

bolsistas pibidianos tiveram a oportunidade de conhecer a rotina da escola e da 

implantação do Programa Ensino Integral, vivenciando, assim, a realidade do ensino 

público estadual em toda sua complexidade e desafios. 

 

II)  Letramento  

 

Objetivos: 

 - Colaborar com a E. E. Major Juvenal Alvim em estratégias para o ensino da 

leitura aos alunos do 6º  ao 9º ano do ensino fundamental; 

 Desenvolver o letramento dos alunos do ensino fundamental, a partir da leitura e 

escrita dos gêneros textuais compatíveis com suas séries; 

 Desenvolver habilidades próprias da leitura oral: pronúncia, entonação e ritmo; 

 Em atividades de compreensão de texto, desenvolver as seguintes habilidades: 

identificar sinônimos; identificar o tema  ou assunto principal do texto; 

localizar os elementos constitutivos da organização textual; localizar 

informações explícitas  no texto. 
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Descrição da atividade: 

 

O subprojeto de Letras “Letramento” contou com a participação dos bolsistas: 

Débora Rosik Pereira (9º ano), Gustavo Schlucat Atihé (8º ano), Kátia Cristina  de 

Souza Bueno (7º ano), Yara Aparecida Mariano Franco (9º ano) e Wagner José Franco 

de Godói (6º ano). Inicialmente houve uma avaliação diagnóstica dos alunos, 

realizada pelos pibidianos do subprojeto de Pedagogia. A partir dessa avaliação foram 

formadas as turmas de Letramento as quais precisavam de reforço em atividades de 

leitura e escrita, que foram acompanhadas pelos pibidianos de Letras. Esses bolsistas 

preparavam aulas semanais para grupos de 8 alunos, selecionados em função de suas 

dificuldades de leitura e escrita. Chegavam à escola com as aulas e materiais 

preparados, buscavam os alunos na sala de aula (Na primeira aula, a Supervisora 

Carla acompanhou os alunos do PIBID, apresentando-os aos professores do horário 

de cada aula.) e davam sua aula no espaço disponível na escola, sendo 

preferencialmente o salão nobre, mas, como este espaço nem sempre estava 

disponível, outros ambientes foram utilizados: sala de aula vazia (turma na sala de 

leitura ou outro ambiente), sala de coordenação de área, sala de leitura. Houve a 

necessidade de usar a quadra e o refeitório em caráter emergencial.  

 

Resultados alcançados: 

Considerando a contribuição aos alunos da escola básica, pode-se dizer: 

 - os alunos do 6º ano foram receptivos, gostavam da aula e do professor; mesmo 

agitados, participavam da aula e demonstraram bom rendimento; 

 os alunos do 7º ano mostraram certa resistência em relação às atividades, por 

parte dos alunos que se apresentaram descomprometidos e até mesmo 

indisciplinados, mas as aulas ministradas pela bolsista Kátia foram criativas e 

contribuíram para o desenvolvimento dos alunos da escola. 

 No 8º ano, o aluno/professor Gustavo conseguiu bom relacionamento com os 

alunos, mas eles também apresentaram resistência em realizar as atividades de 

aprendizagem, aceitando as aulas do PIBID porque era uma forma de se 

ausentarem de outra aula. Apesar disso, as aulas em que se mostraram mais 
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interessados contribuíram para a inserção desses alunos no processo de ensino-

aprendizagem que a escola está oferecendo a eles. 

 No 9º ano, com as alunas/professoras Débora e Yara, os alunos foram mais 

resistentes, pois compararam com as aulas de reforço oferecidas no ensino 

regular. Por serem mais adolescentes que crianças, sentiram vergonha por 

serem indicados. Percebeu-se que alguns alunos dessa turma não produziam em 

aula, por desinteresse e não por falta de capacidade de acompanhar o conteúdo 

do ano/série. Esses alunos foram dispensados das atividades do Letramento; os 

outros que continuaram aceitaram e puderam desenvolver melhor suas 

habilidades. 

Considerando as contribuições da participação do projeto aos alunos pibidianos, pode-

se dizer que: 

- os alunos do PIBID puderam vivenciar a experiência de lecionar para pequenos 

grupos,  o que suscitou reflexões sobre questões fundamentais no processo de ensino-

aprendizagem tais como: o papel do professor na condução da aprendizagem dos 

alunos, a (des)motivação do aluno diante das atividades propostas,  as interações 

interpessoais na escola condicionando o ensino-aprendizagem dos diferentes 

conteúdos, entre outros. Essa prática reflexiva muito contribuiu para a formação inicial 

dos licenciandos.  

- a participação dos pibidianos no Projeto do Letramento permitiu-lhes conhecer esse 

modelo de organização das atividades didáticas – o projeto – de maneira empírica, já 

que participaram, ativamente, desde a fase de gestação do projeto, até a sua avaliação 

final. A bolsista Kátia, em depoimento sobre o projeto, assim se manifesta: “ o contato 

direto com eles (os alunos), durante a formação, tem sido importante pra mim, pois os 

vejo com outros olhos, não com olhar de cobrança, mas como alguém que quer ajudá-

los. Esse segundo semestre foi muito produtivo, pois pude contribuir para o 

desenvolvimento de habilidades nas quais os alunos estavam com dificuldades. 

Aprendi mais do que ensinei, e isso me acrescentou ainda mais na vida acadêmica. 

Estou empolgada para o próximo ano e para os próximos projetos.” 

Considerando a continuação do projeto no ano de 2015, será necessário um 

investimento maior da coordenação e supervisão do projeto, no sentido de reduzir as 

resistências dos alunos da escola básica em participar do Letramento. Talvez seja 
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necessário rever critérios de seleção e uma melhor preparação dos alunos para sua 

entrada no projeto, já que a experiência deste ano apontou que nem todos os alunos 

participaram exitosamente dele, alguns foram dispensados antes do final do ano, por 

falta de envolvimento.  

 

III) Reconto de Contos de Fadas 

 

Objetivos: 

-Colaborar com a E. E. Major Juvenal Alvim em estratégias para o ensino da leitura aos 

alunos do 6º ano do ensino fundamental; 

- Reconhecer as  características do gênero conto; 

- Reconhecer os elementos da narrativa; 

- Estabelecer relações  entre textos verbais e não verbais (intertextualidade); 

 

Descrição da atividade: 

 

O projeto “Reconto de Contos de  Fadas” foi desenvolvido pelo aluno bolsista Gustavo 

Schlucat Atihé, com alunos do 6º ano. Inicialmente foram selecionados, pelo aluno 

bolsista, contos de fadas com versão cinematográfica contemporânea; em seguida foi 

proposta a leitura desses contos de fadas tradicionais. Após a leitura, houve discussão 

com os alunos sobre as ideias dos textos e os valores morais implícitos. Nessa etapa foi 

chamada a atenção dos alunos para os elementos da narrativa: personagens, tempo, 

ações... Na sequência, os alunos foram convidados a recontar o conto lido. Na etapa 

seguinte, os alunos assistiram à versão cinematográfica do conto e compararam ambas 

as versões (estabelecimento de relações intertextuais).  Por fim, os alunos produziram 

um reconto dos contos lidos. A culminância do trabalho aconteceu com a produção de 

uma antologia com os recontos elaborados pelos alunos. (vide Anexos) 

Resultados alcançados: 

O projeto Reconto foi bem sucedido e bastante aceito pelos alunos do 6º ano, 

principalmente porque possuem ótimo relacionamento com o bolsista Gustavo, 

mesmo assim, houve dificuldade para se conseguir foco dos alunos que eram 

extremamente agitados e descompromissados, que atrasaram entregas e dificultaram 
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a interação do grupo, pelo excesso de agitação. Não foi possível, por atrasos no 

cronograma, que os próprios alunos revissem e reescrevessem suas redações, o que 

enriqueceria a experiência deles em relação à produção textual. Essas atividades 

acabaram sendo feitas pelo próprio Gustavo. Para os alunos do 6º ano foi possível 

interagirem com textos com diferentes linguagens, expressarem-se oralmente e por 

escrito, exercitarem a criatividade e manifestarem sua visão de mundo. Para o aluno 

do PIBID, o projeto proporcionou a experiência de reger uma sala de aula completa, de 

utilizar estratégias diversificadas (leitura de contos impressos, leitura de filmes, 

debates, reconto oral e escrito), de atuar em ambientes de aprendizagem também 

diversificados (sala de aula, sala de leitura, anfiteatro e quadra), de desenvolver 

habilidades de liderança de turma com problemas disciplinares e de interagir com as 

carências e defasagens que os alunos apresentam. 

 

IV) Um cientista na cozinha – disciplina eletiva 

Objetivos: 

- Acompanhar, pela observação, o desenvolvimento de uma disciplina eletiva que tem 

a interdisciplinaridade como eixo metodológico;  

- Apoiar a produção escrita dos alunos, fazer a correção para reescrita, seguindo um 

plano de adequação. Os textos  a serem produzidos pelos alunos pertencem aos 

gêneros: receita, crônica e relato de experiência científica. Os textos serão publicados 

em blog. 

 

 

Descrição da atividade: 

O projeto “Eletiva: Um Cientista na Cozinha” descreve o acompanhamento que a 

bolsista Kátia Cristina de Souza Bueno fez do projeto interdisciplinar das professoras 

Carla Cristina Angelucci (Língua Portuguesa) e Ana Paola (química). A 

interdisciplinaridade caracteriza as disciplinas eletivas e a simbiose entre essas duas 

áreas permitiu o estudo das substâncias químicas e o seu aproveitamento em receitas 

culinárias. Para o registro das atividades são utilizados vários gêneros textuais: a 

receita, a  crônica e os relatos de experiência. A aluna bolsista Kátia acompanhou todo 
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o processo dessa disciplina da área complementar do currículo, em todas as suas 

etapas: eleição da disciplina eletiva, reuniões para definição do projeto e do 

cronograma das aulas, aulas semanais e culminância. Colaborou na seleção, revisão e 

digitação dos textos que foram produzidos pelos alunos e publicados no blog Receitas 

de Herdeira (http://receitasdeherdeira.blogspot.com.br). Também colaborou com uma 

produção escrita sua, uma crônica sobre o tema “sal”, também publicada no blog. 

Resultados alcançados: 

Na eletiva Um Cientista na Cozinha, a aluna do PIBID teve a oportunidade de conhecer 

como é enriquecedor o trabalho interdisciplinar em projetos pedagógicos, interagir 

com alunos e professores num mesmo ambiente, compartilhando atividades de forma 

cooperativa e corresponsável. Também foi possível o contato com tipos textuais 

diferentes de um mesmo tema. 

 

V)  Correção de textos para reescrita 

Objetivos: 

- Capacitar o aluno bolsista a corrigir redações, com todas as implicações que tal 

procedimento envolve. 

- Desenvolver a habilidade de escrita dos alunos do 9º ano do ensino fundamental, a 

partir das atividades de reescrita de artigos de opinião. 

Descrição da atividade: 

O projeto “Correção de textos para reescrita” foi desenvolvido pelos bolsistas Débora 

Rosik Pereira, Wagner José Franco de Godói e Yara Aparecida Mariano Franco, que 

corrigem os artigos de opinião produzidos, semanalmente, pelos alunos do 9º ano. Os 

critérios de correção foram estabelecidos pela Professora de Língua Portuguesa que 

solicita a produção desses textos e envolveu a aprendizagem da ortografia, pontuação, 

acentuação, concordância, uso de conectivos, crase, estrutura textual do artigo de 

opinião, além do vocabulário e   da coerência). Após a correção, os textos são 

devolvidos aos alunos, que são orientados a reescrevê-los. Os bolsistas organizam um 

portfólio com uma redação de cada turma (1ª versão  e reescrita) o qual se constituirá 

em material de análise e reflexão para o ensino-aprendizagem da prática de escrita.  

Resultados alcançados:  
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A atividade exigiu dos bolsistas estudo permanente acerca da coesão e da coerência 

textuais,  consequentemente, ao corrigir o texto do aluno, o pibidiano está se munindo 

de conhecimento a ser aplicado na produção de seu próprio texto. O projeto permitiu, 

ainda, uma reflexão acerca dos critérios que devem ser considerados, nas atividades 

de produção. 

 

OUTRAS AÇÕES: 

 

Reuniões na FAAT, para planejamento, acompanhamento e socialização das 

atividades  do projeto 

 

As reuniões para preparação do PIBID aconteceram às quartas-feiras, na FAT,  e foram 

coordenadas pela Professora Coordenadora Alaide Fernandes e contou com a 

colaboração do Professora Supervisora Carla Angelucci. Também às quartas-feiras 

houve encontro dos professores coordenadores e supervisores com a Coordenadora 

Institucional do PIBID – FAAT., Profª Drª Maria Eli Puga Beltrão, com o objetivo de 

traçar ações futuras e discutir as que estavam em andamento. Na última quarta-feira 

de cada mês, o encontro se expandia para envolver os participantes de todos os 

subprojetos: Letras, Matemática, Artes Visuais e Pedagogia, com o intuito de 

socialização de experiências.  

 

1ºCONFAAT 

 

Com o intuito de divulgar as ações do PIBID, os bolsistas do subprojeto de Letras, da 

FAAT, participaram, em 18 de outubro de 2014, do 1º CONFAAT- 1º seminário da 

FAAT, no qual apresentaram uma comunicação sobre os projetos que desenvolviam na 

Escola Estadual Major Juvenal Alvim. (ver Anexo) 

 

Considerações: 

 

Dado o curto período de tempo em que o PIBID foi desenvolvido,  na FAAT, ainda é 

cedo para enumerar ações impactantes, no entanto, a experiência advinda da 
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parceria da FAAT com a Escola Estadual Major Juvenal Alvim, está permitindo a 

inserção do referencial teórico da Escola de Tempo Integral, no conteúdo da 

disciplina Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa, principalmente, as planilhas 

de conteúdos e habilidades, que compõem o currículo das  escolas estaduais 

paulistas. 

 

 


