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Apresentação 

 

O PIBID é um Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

pertencente a Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino 

Superior). Trata-se de um programa destinado a ampliar a excelência da formação de 

professores, oferecendo aos alunos de licenciatura a oportunidade de participar de 

experiências inovadoras e interdisciplinares na escola básica. 

O princípio da proposta do Subprojeto de Pedagogia “Formação Centrada na 

Escola” centra-se na organização do trabalho pedagógico das escolas. Os 

conhecimentos pedagógicos compõem a base fundamental para a formação do 

professor, e por isto esta proposta foi pensada com o intuito de contribuir para uma 

formação que contemple o processo de reflexão, problematização e análise da prática 

docente a partir dos avanços e dificuldades encontradas no cotidiano escolar. 

Entendemos que a atualização e a produção de novas práticas de ensino são 

mais significativas se realizadas através de reflexão partilhada entre os colegas. Essa 

reflexão partilhada tem lugar na escola e nasce do esforço de encontrar respostas para 

problemas educativos. 

Nosso grupo é composto por cinco estudantes bolsistas; um professor supervisor 

(atua dentro da escola parceira) e eu a  coordenadora de área (atua como professor na 

Instituição-faculdade) 

A formação acontece principalmente durante as reuniões semanais que 

desenvolvo com as alunas bolsistas, onde discutimos as leituras, dificuldades, propostas 

de atividades etc. Também visito a escola parceira quando necessário. 

Além disso, criamos um grupo no Facebook para nos comunicar e compartilhar 

material relativo aos projetos que desenvolvemos. 

A escola parceira de nosso projeto é a EE Major Juvenal Alvim, uma tradicional 

escola do município que aderiu no ano de 2013 ao Programa Escola de Tempo Integral 

da Secretaria Estadual de São Paulo. 

 No ano de 2014 desenvolvemos quatro projetos, e apresentamos nosso 

trabalho no I Confaat - 1º Congresso de Pesquisa e Iniciação Científica. 
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 Neste ano de 2015 participamos do X Simpósio do Laboratório de Gestão 

Educacional - LAGE, com o tema EDUCAÇÃO E CIDADANIA: GESTÃO E PRÁTICAS 

EDUCACIONAIS, realizado na Faculdade de Educação da Unicamp,  e  estamos 

envolvidos em cinco projetos, além de participar de eventos da escola como o Sarau 

Literário. 

Nas próximas páginas detalhamos nossos projetos e ações. 

 

 

SUBPROJETO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA: FORMAÇÃO CENTRADA NA ESCOLA  

 

Apresentação da proposta 

 

O princípio desta proposta centra-se na organização do trabalho pedagógico das 

escolas. Os conhecimentos pedagógicos compõem a base fundamental para a 

formação do professor, e por isto a proposta do nosso curso foi pensada com o intuito 

de contribuir de forma crítica para o processo de reflexão, problematização e análise 

da prática docente a partir dos avanços e dificuldades encontradas no cotidiano 

escolar. 

É consensual que todo professor deve ver a escola não somente como o lugar onde ele 

ensina, mas onde aprende. A atualização e a produção de novas práticas de ensino são 

mais significativas se realizadas através de reflexão partilhada entre os colegas. Essa 

reflexão partilhada tem lugar na escola e nasce do esforço de encontrar respostas para 

problemas educativos. 

Conforme documento da Secretaria de Educação de São Paulo (2008) “é no cotidiano 

das unidades educacionais, diante dos seus problemas e dilemas práticos, que a 

articulação coletiva de diversos saberes pode se dar, impulsionando as mudanças 

necessárias”. Coerente a esta premissa em 2012 o Governo de São Paulo lançou o 

Programa Escola de Tempo Integral onde incentiva a formação continuada de seus 

professores aumenta o tempo de permanência de alunos e professores na escola, além 

de propor mudanças inovadoras no ensino. 

Ao discorrer sobre a formação docente centrada na escola, Nóvoa (2011) propõe três 

teses: 1- A partir de dentro.  Expressão que procura, explicar a importância de passar a 
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formação de professores para dentro da profissão, de dar um maior peso aos 

professores na formação dos outros professores, afinal a atividade é o caminho para o 

conhecimento. 2- Organizar a formação de professores no interior de programas de 

desenvolvimento profissional docente, neste sentido duas condições imprescindíveis: 

a) direção unificada dos espaços da prática e dos espaços da formação; b) aproximação 

dos estatutos profissionais dos professores e dos formadores de professores. 3 - 

Reconstruir o espaço acadêmico-institucional da formação de professores. Articular a 

formação de professores com o debate sócio-político da educação.  

De acordo com Nóvoa esta proposta deve ser o novo contrato  social em torno da 

educação. Assim inspirados por esta concepção, elaboramos  a proposta do curso de 

Pedagogia com inserção no Ensino Fundamental e Ensino Médio na escola EE Major 

Juvenal Alvim que neste ano aderiu a programa do Escola de Tempo Integral. Esta 

proposta  articulada ao Plano de Trabalho Institucional  tem como objetivo oferecer 

oportunidades e condições para que os licenciandos consigam interagir com os 

professores supervisores e com a coordenação de modo a priorizar as ações coletivas 

tanto nos processos de planejamento como de execução e avaliação contínua das 

ações previstas.  

A proposta é articular a educação superior e a educação básica, promovendo o 

trabalho colaborativo entre os professores supervisores, os alunos licenciandos, e o 

coordenador do subprojeto. É por meio desta articulação que serão promovidas as 

condições de aprendizagem dos futuros professores, considerando o processo 

formativo como um todo. 

A participação do curso de Pedagogia neste projeto é muito importante para formação 

de nossos alunos e amplia as condições para que o diálogo entre os diferentes saberes, 

que permeiam o processo formativo aconteça de maneira interdisciplinar e ampla. 

Afinal, todos os saberes envolvidos no projeto, utilizam dos conhecimentos da 

docência, ou seja, a organização do trabalho pedagógico em termos de planejamento, 

acompanhamento e avaliação dos processos educativos. Os conhecimentos 

pedagógicos e seu caráter teórico-prático representam possibilidades de construções 

propositivas no campo do planejamento, da avaliação da aprendizagem, da 

interdisciplinaridade e das ações coletivas como exigência do trabalho desenvolvido no 

cotidiano escolar. 
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Desta forma, o plano de trabalho apresentado neste subprojeto poderá possibilita uma 

relação profícua entre a Escola Estadual Major Juvenal Alvim, no que se refere a 

interlocução formativa para seus professores, e os alunos da licenciatura em 

Pedagogia da FAAT, com a possibilidade de vivenciar experiências formativas 

articuladas ao desenvolvimento do trabalho pedagógico no espaço escolar. 

Entendemos que com esta proposta podemos contribuir para a melhoria da formação 

inicial de nossos alunos, possibilitando uma reflexão sobre a função social  do 

pedagogo e sua responsabilidade frente a problemática educativa. 

 

Objetivos  

 

 - Demonstrar a importância da educação escolar para a formação da identidade 

de novos sujeitos sociais, para que eles possam integrar a sociedade brasileira, 

dela participando de forma ativa e democrática em busca do bem comum. 

 Reconhecer e valorizar, em situações do cotidiano escolar e em diferentes 

situações de aprendizagem, os elementos que podem contribuir para o 

desenvolvimento de relações de autonomia e cooperação, entre alunos e 

aluno/profissional da educação. 

 Proporcionar aos alunos licenciandos a oportunidade de conhecer e compreender 

o Projeto Político Pedagógico da escola, a fim de posicionar-se diante dele, 

analisar e propor elementos para seu aperfeiçoamento. 

 Reconhecer e utilizar os espaços de trabalho coletivo, como espaços de reflexão 

sobre a proposta pedagógica da escola e a prática docente e de participação em 

ações de formação continuada. 

 Compreender as diferentes etapas de planejamento como uma ação recursiva, 

flexível e dinâmica. 

 Refletir sobre o processo de ensino e de aprendizagem, as ações didáticas e o 

processo avaliativo, identificando pontos que necessitam mudanças e/ou 

reformulações. 

 

Ações previstas 

 

Para efetivação deste subprojeto pretendemos promover as seguintes ações: 
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 Visitas periódicas (semanal) a unidade escolar; 

 Diagnosticar e caracterizar as necessidades relativas às perspectivas didático-

pedagógico da escola participante deste subprojeto e também dos sujeitos nele 

envolvidos; 

 Planejar, a partir das necessidades identificadas na escola, atividades de ensino 

inovadoras tendo como referencia as orientações contidas nos documentos 

legais para educação básica e no Programa Escola de Tempo Integral; 

 Exercitar o trabalho de planejamento e ação em equipe atentando para as 

necessidades apresentadas pelos alunos e pelo professor; 

 Planejar e realizar, conjuntamente (professores supervisores, alunos bolsistas e 

coordenadora do subprojeto) oficinas e minicursos que visem a elaboração de 

material didático que potencializem a sistematização dos conteúdos nos alunos 

dessa escola; 

 Oferecer aos envolvidos no subprojeto espaço de estudo e reflexão (grupos de 

estudo, encontros sistemáticos para planejar e replanejar ações ) que atenda as 

necessidades diagnosticadas na escola; 

 Realizar atividades lúdicas e outras atividades que visem a  formação de um 

sujeito participativo e critico e ao enriquecimento cultural; 

 Incentivar a realização da Feira de ideias com o objetivo de estimular a 

criatividade e o protagonismo juvenil; 

 Cooperar com as disciplinas eletivas oferecida pelos professores supervisores; 

 Proporcionar momentos de orientação de estudos; 

 Contribuir com a orientação a pesquisa; 

 Contribuir com a orientação ao desenvolvimento dos projetos de vida; 

 Incentivar a criação de um Cineclube 

 Auxiliar a criação do clube juvenil; 

 Acompanhar as ações desenvolvidas pelos alunos bolsistas e o envolvimento 

dos supervisores; 

 Avaliar o resultado das ações desenvolvidas nas escolas para melhoria da 

formação inicial e continuada dos professores;  
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 Realizar eventos para divulgar, tanto na escola participante como na FAAT, as 

diferentes ações desenvolvidas de modo a  valorizar a participação e o 

empenho  de todos os envolvidos neste subprojeto; 

 Elaboração de portifólio das atividades realizadas. 

 

Resultados pretendidos 

 

Por meio das ações a serem desenvolvidas neste subprojeto espera-se que: 

 - Tenhamos contribuído para o fortalecimento da formação inicial e continuada 

de professores; e a intensificação e proposição de práticas de formação inicial e 

continuada no  espaço da escola pública; 

  cooperado com o processo de aprendizagem dos alunos da escola participante; 

 o resultado  das ações resultem em melhoria do desempenho escolar dos 

alunos; 

 tenhamos promovido a autonomia pedagógica dos alunos da licenciatura; 

 tenhamos incentivado a pesquisa e a reflexão docente. 

 tenhamos contribuído com a aproximação da Faat com a rede pública e vice-

versa de modo que a integração da educação superior com a educação básica 

tenha sido  produtiva. 

 estimulado a sistematização, co-construção e difusão de conhecimentos de 

conhecimentos construídos pelos professores em formação inicial e pelos 

professores em formação continuada; 

 contribuído na integração com outras licenciaturas da Faat. 

O resultado final pretendido é que os estudantes possam relacionar 

conhecimentos construídos á sua formação profissional, apresentando desenvoltura 

em relação à atividade docente como um todo e que desenvolvam habilidades 

cognitivas  e criativas que os orientem no enfrentamento dos desafios políticos e 

pedagógicos presentes na escola. 
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A Escola  Parceira EE Major Juvenal Alvim 

Atibaia-SP 
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Conhecendo a Escola 
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O subprojeto de Pedagogia foi subdividido em projetos menores para melhor 

organização. São eles: 

 

 Eletiva 1  – História e Língua Portuguesa: “Festival Anos 60: O jovem e a 

música” 

 Eletiva 2 -  “Anos 60: O jovem e a música” Disciplinas Português e História 

(2º semestre) 

 Cinemateca Escola Major Juvenal Alvim 

 Nivelamento Escola Major Juvenal Alvim 

 Projeto Eletiva  “Luz, Câmera, Ação: O Cinema que Ensina 

 Projeto  Ambiente alfabetizador no espaço da sala de aula do 6º ano: 

construção em processo   

 Sarau Literário   

 Gestão do Espaço – Mural instrumento pedagógico e de comunicação  

 Projeto Memórias da Escola EE Major Juvenal Alvim 

 

 

DETALHAMENTO DOS PROJETOS 
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Eletiva 1  – História e Língua Portuguesa: “Festival Anos 60: O jovem e a música” 

 

Justificativa 

 No Programa Ensino Integral as Disciplinas Eletivas são um dos componentes da 

parte Diversificada di currículo e, segundo as Diretrizes do Programa  devem promover 

o enriquecimento, a ampliação e a diversificação de conteúdos, temas ou áreas do 

Núcleo Comum. Considera a interdisciplinaridade enquanto eixo metodológico para 

buscar a relação entre os temas explorados, respeitando as especificidades das 

distintas áreas de conhecimento.  

 Escolhemos participar do trabalho com as eletivas, pois além da possibilidade 

do trabalho interdisciplinar, elas são uma forma diferenciada de trabalhar os 

conteúdos curriculares,  e  propiciam o desenvolvimento de diferentes linguagens, 

plástica, verbal, matemática, gráfica e corporal, além de proporcionar a expressão e 

comunicação de ideias e a interpretação e a fruição de produções culturais. 

 As Disciplinas Eletivas, de organização semestral, são propostas e elaboradas 

por grupos de ao menos dois professores de disciplinas distintas. O tema é de livre 

escolha professores, desde que se trate de um assunto relevante e que seja abordado 

de modo a aprofundar os conteúdos da Base Nacional Comum.  

 Na escola Major aderimos a eletiva  das professoras de Língua Portuguesa e 

História cujo Projeto “Festival Anos 60: O jovem e a música”,  tem como objetivo 

realizar um estudo sobre o período de ditadura no Brasil com enfoque nos 

movimentos juvenis, analisando a música como instrumento de resistência. 

 As  eletivas devem ser planejadas de modo a culminar com a realização de um 

produto ou evento a ser apresentado para toda a escola. Neste caso o produto 

escolhido pelas professoras foi a apresentação de um musical. 

Objetivo 

Conhecer práticas  de trabalho interdisciplinar, trabalhar com novas metodologias  

pedagógicas, incentivar a autonomia e a criatividade dos licenciandos.  

Estratégias e procedimentos 

1º Etapa 

Conhecer o projeto da eletiva; 
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Observação das aulas a fim de conhecer a dinâmica da disciplina 

Pesquisar formas de elaborar o produto final (culminância) 

2º Etapa 

Participar da  organização do elaboração do musical (culminância) 

Pesquisar sobre os anos 60 e o momento histórico discutido na eletiva 

Escolher e analisar as músicas que farão parte do musical,  e  participar da elaboração 

do  roteiro 

Pesquisar o cenário e vestuário usados no musical. 

3º  Etapa 

Visita ao Museu da Resistência em São Paulo 

Elaboração do roteiro 

Elaboração do cenário 

Elaboração do figurino 

Participação nos ensaios 

Apresentação do musical para a comunidade escolar. 

Tempo de duração  

4 meses 

Culminância 

 Registro da apresentação do apresentação do Musical- Elaborado o Dossiê de projeto 
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Passeio ao Memorial da Resistência 

 

Orientação nas aulas 
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Elaborando o cenário 

 

 

Dia da apresentação – retoques finais 
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Finalizando o cenário 

 

Apresentação da peça 
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Projeto Eletiva 2 -  “Anos 60: O jovem e a música” 

Disciplinas Português e História (2º semestre) 

 

Esta eletiva teve como ponto de partida transformar o ambiente da sala de aula 

em um espaço onde os alunos pudessem conhecer o que acontecia no mundo em 

várias situações de protestos que influenciaram os jovens brasileiros a lutar pelos 

direitos, e protestar através da música contra o governo que se instaurava na época. 

Ajudando assim, os alunos a entender que os anos 60 foi um momento que 

poderíamos chamar de “A revolução dos jovens”, onde se romperam comportamentos 

e padrões da sociedade da época. O Brasil passa a ter uma enorme influência desses 

movimentos, surgindo ideias revolucionárias como tropicalismo e os “alienados” da 

Jovem guarda.   

 Os objetivos também tiveram algumas alterações e o objetivo geral da eletiva 

no segundo semestre foi a análise do período da História compreendido entre as da de 

1960 e 1970, abordando o Movimento pelos direitos civis dos negros nos EUA, aqui as 

explicações foram em torno da compreensão da segregação, pobreza e descriminação 

em que os negros dos EUA viviam. Foi uma parte importante da história em que 

negros e brancos que simpatizavam pela causa lutaram por direitos iguais independe 

de classe, cor, religião entre outros. O destaque para esse movimento em sala de aula 
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foi dado ao grande Líder Martin Luther King e seu discurso “I Have a Dream” (Eu tenho 

um sonho). 

  Sobre o movimento feminista o destaque foi como os homens e mulheres da 

época enxergavam o papel da mulher diante da sociedade. Era uma visão 

completamente diferente dos dias atuais, e os próprios alunos não acreditaram nos 

vídeos e imagens mostradas da época. Mostrando essa realidade, logo foram 

destacadas as mulheres corajosas da época, que saíram para as ruas em busca de seus 

direitos, levantando bandeiras que a muito já estavam sendo empunhadas, porém na 

década de 60 é que ganha maior força e vira história pela imagem simbólica da 

“queima dos sutiãs” que pedia pelos mesmos direitos dos homens. No Brasil as 

mulheres também começam a se organizar mesmo sobre o contexto da ditadura, 

questionado criticamente seu papel na sociedade. 

Para apresentar a Contracultura  foi mostrado   para os alunos um pouco sobre 

a guerra do Vietnã, que na época revoltava muitos jovens em vários países, surgindo 

assim o movimento que questionava o consumismo desenfreado, os valores da época 

e as atrocidades cometidas na guerra do Vietnã. Era um questionamento da sociedade 

americana da época e seus costumes retrógrados, que levavam o ser humano há um 

estado de não mais ter respeito à vida e a liberdade de expressão. 

Jovens passam a usar cabelos compridos, barbas, roupas como jeans e 

sandálias, a não mais a ter preocupações com a higiene pessoal. Para eles isso era uma 

forma de protesto e uma maneira de mostrar que os padrões estabelecidos pela classe 

média alta não fariam mais parte, e eles não seriam mais considerados como militares 

cumprindo ordens. Esses jovens eram chamados de Hippies, eles defendiam o uso de 

drogas, pílulas anticoncepcionais, liberdade sexuais e de expressão para combater a 

pesada moral americana e isso se espalhou para o mundo. 

A referência para este estudo foi o festival de Woodstock e como o jovem se 

posicionava frente as mudanças de sua época. O festival de Woodstock mostrou  para 

os alunos a proporção  que o movimento hippie tomou, fazendo com que vários jovens 

famosos da época como Jimi Hendrix e Janis Joplin adotassem a causa e passassem a 

lutar juntos pelos mesmos ideais, extrapolando regras e limites que lhes eram 

impostos.  
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 No Brasil estes acontecimentos se refletem nas artes de uma forma geral e na 

música em particular, surge com o lema “Viva a sociedade alternativa” de Raul Seixas e 

logo mais adiante o som dos Novos Baianos. O Tropicalismo e a Jovem Guarda, 

considerados alienados.   

Em razão do clima político existente no país  surge também um movimento 

musical que ficou conhecido como músicas de protesto.   

As etapas de trabalho seguiram as da primeira eletiva, com exceção da visita ao 

Memorial da Resistência, que não ocorreu e ao filme exibido, nesta eletiva o filme 

exibido foi “O ano em que meus pais saíram de férias”, de 2006, do Diretor Cao 

Hamburger, conhecido por seus trabalhos destinados ao público infantil, usa o olhar de 

uma criança como fio condutor para este delicado drama sobre os efeitos da ditadura 

dentro das famílias. O filme narra o ano do tricampeonato mundial e o protagonista, 

um menino de doze anos apaixonado por futebol, é deixado pelos pais, militantes de 

esquerda, na casa do avô. Enquanto espera a volta deles, o garoto começa a perceber 

o mundo a sua volta.  

O intuito das professoras foi possibilitar que os alunos entendessem os 

acontecimentos do período da ditadura deforma menos contundente.  

A culminância neste segundo semestre teve também o uso do palco, porém os 

alunos e as professoras entenderam que seria mais pertinente realizar a encenação do 

festival e de alguns episódios da história que marcou este período que uma peça de 

teatro. Foram escolhidos os seguintes assuntos para serem encenados: o festival de 

Woodstock, o discurso de Martin L. King, a queima de sutiãs pelas feministas, a 

passeata pedindo o fim da ditadura no Brasil, ao fim os alunos cantaram a música 

“Cálice” de Chico Buarque para finalizar a culminância. 

 

Bolsista Preparando o cenário 
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Professoras da disciplina 

 

Projeto Cinemateca Escola Major Juvenal Alvim 

 

Justificativa 

 Nossa escola parceira no Pibid “Major Juvenal Alvim”, esta passando por uma 

reformulação tanto em sua estrutura organizacional didática pedagógica, quanto na 

estrutura física de suas dependências. Uma de suas instalações que passam por 

reformulação é a Sala de Leitura onde além dos livros encontramos um acervo de 

filmes que precisam ser catalogados para auxiliar o trabalho do professor. 

 O cinema possui um caráter extremamente educativo, e neste sentido o uso de 

filmes na escola além de ser um excelente recurso de apoio didático, pode contribuir 
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no processo de "ensinar a ver". A educação e o cinema são formas de socialização dos 

indivíduos e instâncias culturais que produzem saberes, identidades, visões de mundo, 

subjetividades (DUARTE, 2002). 

 A integração de diferentes linguagens nas aulas em todos os níveis de ensino 

contribui para aprendizagem, e os filmes são recursos que mais facilmente podem ser 

incorporados à rotina escolar. O uso de filmes estimula nos alunos, a observação, a 

capacidade de julgamento, sensibilidade, experiência estética, bem como articular 

espaços de discussão e interpretação com professores e com os alunos na escola. 

 Observamos porem que na escola, devemos ter o cuidado da escolha de filmes. 

Deve-se levar em conta, por exemplo, o olhar estético, temas sociais relacionados, 

valores éticos e morais, contexto histórico, músicas e símbolos e as possibilidades de a 

história ter ligação com o cotidiano dos alunos, etc.  

 Uma adequada organização dos filmes disponíveis na escola auxilia que o 

professor a selecioná-los de forma que se encaixem melhor a rotina da aula e dos 

conteúdos abordados com os alunos. 

 Considerando estas questões a proposta deste projeto é organizar uma 

videoteca com o acervo já existente, além de pesquisar filmes que podem ser 

adquiridos com vista a ampliar este acervo, e por fim  elaborar fichas didáticas com 

sugestões para o uso do filme na sala de aula.  

Objetivos 

Ensinar nossos alunos a: 

 Organizar uma videoteca escolar; 

 Fazer levantamento de acervo escolar; 

 Pesquisar, analisar e selecionar filmes que podem ser usados nas diferentes 

áreas curriculares organizando-os por tema/ categoria considerando produções 

de diferentes épocas e escolas cinematográficas, diversidade de gêneros como: 

documentários, ficção, comédia, drama, suspense, etc. 

 Elaborar catálogo de filmes de acervo escolar; 

 Construir material didático para o trabalho com filme na escola. 

Estratégias/procedimentos  

Dividir o projeto em etapas três etapas: 
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 Levantar o acervo existente na escola e pesquisar em sites filmes que podem 

ser usados em sala de aula nas diferentes áreas do conhecimento; 

 Organizar o acervo existente na escola; 

 Definir a forma como será organizado o catálogo (por temas, disciplinas ou 

áreas), quais informações deve conter, e qual será o seu layout. 

 Elaborar modelos de fichas didáticas para uso dos filmes em sala de aula. 

Material e recursos utilizados 

 Pen drive – acesso a internet – cópias/impressão preto e branco e colorido, 

papel e plásticos para fichário.  

Tempo de duração:  07 meses 

Culminância 

 Apresentação do produto final (o catálogo) aos coordenadores e supervisores 

de área da escola parceira.  

 

ESPAÇO ANTES DAS AÇÕES 

 

 

PREPARAÇÃO 
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Vid

eotecaa pronta 
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Projeto Nivelamento Escola Major Juvenal Alvim 

 

Justificativa 

 

 Nossa escola parceira no Pibid “Major Juvenal Alvim”, está passando por uma 

reformulação tanto em sua estrutura organizacional didática pedagógica, quanto na 

estrutura física de suas dependências.  

 Uma das propostas pedagógicas é a alfabetização dos alunos em dificuldades 

que ocorrerá através do projeto de Nivelamento. 

 O projeto se justifica pelo baixo rendimento alcançado por uma boa 

porcentagem de alunos na Avaliação em Processo que é uma avaliação de larga escala 

proposta pela Secretaria do Estado de Educação –SP.  

 Com base nestes resultados foi realizada uma avaliação diagnostica com todos 

os alunos abaixo da média e ficou evidente que apresentam dificuldades em diferentes 

níveis, como gramaticais, ortográficos, interpretação de textos e inclusive 

alfabetização.  

 Após a tabulação dos resultados os alunos foram encaminhados de acordo com 

suas dificuldades para as áreas de Linguagens e Códigos e alguns casos, considerados 

críticos, foram encaminhados para as alunas Pibidianas de Pedagogia.   

 

Objetivos 

 Ampliar os conhecimentos sobre o sistema de escrita, trocando experiências e 

discutindo a grafia das palavras; 

 Promover situações de leitura e escrita; 

 Avançar nas hipóteses da leitura e da escrita; 

 Trabalhar com as dificuldades; 

 Propiciar momentos em que o aluno possa desenvolver o senso crítico; 

 Alfabetizar. 

Estratégias/procedimentos  

Dividir o projeto em cinco etapas: 

 Realizar a primeira avaliação diagnóstica, seguindo os pressupostos teóricos de 

Emilia Ferreiro e Ana Teberosky; 
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 Realizar a segunda avaliação diagnóstica (interpretação e escrita); 

 Diagnosticar os alunos; 

 Agrupá-los de acordo com suas dificuldades; 

 Trabalhar com as dificuldades de cada aluno. 

Material didático e recursos pedagógicos: 

 Livros didáticos; 

 Alfabeto móvel; 

 Jogos pedagógicos; 

 Caderno; 

 Lápis; 

 Borracha; 

 Cola; 

 Tesoura; 

 Lápis de cor; 

 Pen drive; 

  Cópias/impressão preto e branco e colorido; 

Tempo de duração:  

 03 Bimestres 

Avaliação  

 A avaliação será contínua, através da observação diária do aluno e da sua 

evolução no seguinte aspecto: 

 Desempenho e desenvolvimento das atividades propostas; 

Culminância 

 Apresentação do produto final o Caderno didático aos coordenadores e 

supervisores de área da escola parceira.  

  

As fotos abaixo mostram as alunas bolsistas trabalhando o nivelamento dos alunos 
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Bolsistas trabalhando com alunos 
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Subprojeto Pedagogia - 2015 

Projeto Eletiva  “Luz, Câmera, Ação: O Cinema que Ensina” 

 

A disciplina eletiva é uma proposta do programa de Ensino Integral, que 

possibilita aos alunos optar por projetos que possibilitem o estudo de componentes 

curriculares de forma interdisciplinar.  

Justificativa 

 Escolhemos participar do trabalho com as eletivas, pois elas são uma forma 

diferenciada de trabalhar os conteúdos curriculares,  e  propiciam o desenvolvimento 

de diferentes linguagens, plástica, verbal, matemática, gráfica e corporal, além de 

proporcionar a expressão e comunicação de ideias e a interpretação e a fruição de 

produções culturais. 

Na escola Major aderimos a eletiva das professoras de Língua Portuguesa e 

História cujo Projeto “Luz, Câmera, Ação: O Cinema que Ensina”,  através de uma 

experiência estética, cultural e pedagógica tem como objetivo levar o aluno a criar e 

produzir um curta-metragem sobre as diferentes formas contemporâneas de 

preconceito, demonstrando entendimento sobre o tema, de acordo com o contexto 

histórico e social retratado em obras cinematográfica relevantes. 

O tema trabalhado nesta eletiva  pelas disciplinas de Historia e Língua 

Portuguesa refere-se as diversas formas de preconceito – racial, social, sexual, cultural 

e religioso. 

Objetivos:  

Oportunizar que nossos alunos: 

 Conhecer  o trabalho interdisciplinar realizados através de projetos 

 Observar as aulas a fim de conhecer o planejamento e dinâmica da disciplina 

 Pesquisar  os conteúdos curriculares propostos na disciplina 

 Auxiliar o professor a desenvolver as atividades propostas 

 Aprender formas de utilizar o cinema como instrumento pedagógico de ensino. 

 Participar das etapas de elaboração da culminância da disciplina 

(documentário) 
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Cronograma 

1 semestre letivo 

Culminância 

 Elaboração de um Portfólio do Projeto. 

 

Apresentação da culminância 
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Projeto  Ambiente alfabetizador no espaço da sala de aula do 6º ano: 

construção em processo   

 

Apresentação 

Teberosky (2008) explica que um ambiente alfabetizador é aquele em que há 

uma cultura letrada, com livros, textos digitados ou em papel, um mundo de escritos 

que circulam socialmente. A comunidade que usa a todo o momento esses escritos, 

que faz circular as idéias que eles contêm, é chamada alfabetizadora. O ambiente 

oportuniza a exploração e o desenvolvimento de conhecimentos, sendo assim, é 

importante que se tenha um preparo antecipado para o recebimento dos alunos  em 

sala de aula. 

Toda escola, independentemente do segmento em que atue, ou da proposta 

que assuma, deve preocupar-se em estruturar e consolidar um ambiente formativo – 

ambiente este que passa não só pelo espaço físico claro e arejado, sua organização e 

mobiliário, configurando-se como um espaço escolar acessível, inclusivo, com oferta 

quantitativa de material e equipamentos variados e de qualidade; mas também pelas 

relações ali engendradas. 
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O termo espaço refere-se aos locais onde as atividades são 

realizadas e se caracteriza pelos objetos, móveis, materiais 

didáticos, decoração. Os espaços, com seus qualificativos 

físicos, constituem locais de aprendizagem e desenvolvimento. 

O termo ambiente diz respeito ao conjunto desse espaço físico 

e às relações que se estabelecem no mesmo, as quais envolvem 

os afetos e as relações interpessoais das pessoas envolvidas no 

processo, adultos e crianças. Ou seja, por parte do espaço 

temos as coisas postas em termos mais objetivos, por parte do 

ambiente, as mais subjetivas. [...] Por isso, dizemos que o 

ambiente “fala”, transmite sensações, evoca recordações, 

passa segurança ou inquietação, mas nunca nos deixa 

indiferentes (FORNEIRO, 1998, p. 233). 

 

Faz parte da proposta político-pedagógica orientar a forma de organização, 

distribuição e usos dos diferentes espaços escolares a partir dos seus sujeitos – 

crianças e adultos –, entendendo que esses espaços devem ser construídos e 

ressignificados por todos, possibilitando-lhes explorar, recriar e transformar os 

espaços, modificando o planejado. A escola, assim, constitui-se num espaço vivo, 

dinâmico, plural; espaço de produção de sentidos e de troca de saberes. 

Como a escola possui um papel fundamental e decisivo para a construção da 

aprendizagem dos alunos, precisa estar comprometida em oferecer uma educação 

apropriada e com os recursos necessários para essa interação com o meio, seu 

crescimento e desenvolvimento do intelecto. 

Justificativa 

 A realização deste projeto pauta-se no entendimento que uma sala de aula com 

um ambiente acolhedor e convidativo, é um espaço pleno de trabalhos autorais, de 

recursos didáticos, cores, etc. de maneira que todos possam ser estimulados a 

aprender. Acreditamos que o ambiente escolar educa crianças e adultos, influenciando 

decisivamente na qualidade das relações e das experiências que ocorrem em seu 

interior. 
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Pesquisa de Ireland (2007), realizada em 2003 e abrangendo todo território 

brasileiro, revela que as salas de aula não são descritas como locais atraentes às 

crianças, se aliado a este dado  ponderarmos que  cuidado visual  formativo esta mais 

presente nas salas de aula das nas series iniciais, temos um fato  com que nos 

preocupar. 

No Ensino Fundamental II transformar a sala de aula em um ambiente 

acolhedor e agradável não é uma preocupação em pauta. Entretanto,   um ambiente 

letrado e adequado deve estar presente na sala de aula de todas instituições de 

ensino,  para estimular o hábito da leitura e escrita não só no processo da 

alfabetização, mas ao longo do período escolar. 

Ao observarmos as salas de aula do 6º ano da EE Major Juvenal Alvim 

percebemos que o ambiente precisa ser organizado, de forma que os alunos se sentam 

estimulados a produzir conhecimento, estreitar relações, criar laços, afirmar 

identidades e sentir-se parte desse espaço.  

Objetivos 

Discutir textos que promovam o entrecruzamento entre teoria e prática sobre a  

construção do ambiente alfabetizador. 

Organizar a sala de aula em um ambiente de alfabetização. 

Planejar o espaço físico adequado a faixa etária dos alunos. 

Construir os recursos didáticos do ambiente alfabetizador. 

Estratégias e procedimentos 

1º Etapa 

Registro do espaço das salas  de aula do 6º ano 

Pesquisa  sobre ambiente alfabetizador.  

2º Etapa 

Leitura e discussão de textos sobre ambiente alfabetizador 

3º Etapa 

Seleção dos recursos que serão elaborados 

Construção dos recursos didáticos. 

Modificar o ambiente de acordo com a atividade proposta 

Registro da sala com a nova organização 

4 º Etapa 
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Elaboração de um texto teórico sobre a construção ambiente alfabetizador em salas do 

6º ano. 

Cronograma 

1º semestre letivo 

Culminância 

Portfólio 

Projeto em andamento 

O ambiente que será modificado - sala de aula do 6º ano 
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Inicio da criação dos materiais da sala ambiente 
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Planejamento Sarau Literário   

Atividade de Gestão 

Coordenação 

Sarau Literário 

Sarau Literário “Os Loucos Anos 20” 

 

 

 

Conceito de Sarau 

O termo Sarau vem do latim seranus, que dá origem à palavra 

galega serão e, posteriormente, serão ou sarau, em 

português.  

Sarau é um evento cultural em que as pessoas se encontram 

para se manifestar artisticamente. Em geral, o evento envolve 

dança, poesia, leitura de poemas, narrativas, música, teatro e 

artes plásticas (pintura, escultura etc.). O sarau é uma forma 

de ligação entre o eu interior e a palavra. As pessoas que 

participam dessa festividade integram-se de corpo e alma à 

literatura.  
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Disponível em: 

http://www.oevento.com/blog/tipos-de-eventos/como-

organizar-um-sarau.do 

 

 

Participantes 

Professores e alunos da “Escola Estadual Major Juvenal 

Alvim” e Alunos do PIBID de Pedagogia e Letras.  

Bolsistas Pedagogia 

Aline Coqueiro Rodrigues  RA: 4015305 

Rosana Benetti        RA: 4013300 

 

Local Escola Estadual Major Juvenal Alvim 

Tempo de duração Planejamento  1 mês e apresentação 3 horas 

 

 

Objetivos 

Desenvolver o gosto pela música, arte, leitura de poemas e 

livros da década de 20; 

Conhecer as manifestações culturais, artísticas, compositores 

e a riqueza das conquistas e avanços da época; 

Identificar o Sarau como evento cultural; 

Proporcionar um convívio social agradável com a integração 

entre professores e alunos; 

Estimular a pesquisa, as manifestações e produções textuais, 

teatrais, musicais e de expressões corporais; 

 Integrar as diferentes disciplinas do currículo escolar; 

Aprimorar o aprendizado, desenvolvendo a capacidade 

linguística, resgatando e valorizando a história;  

Desenvolver a capacidade crítica de idéias por intermédio da 

leitura. 

 

Seleção e organização 

dos conteúdos 

Foram feitas pesquisas, identificando artistas de destaque da 

década de 20, envolvendo: teatro dança, artes plásticas, 

literatura e a música. 

Trabalhou-se a biografia e as principais obras 

http://www.oevento.com/blog/tipos-de-eventos/como-organizar-um-sarau.do
http://www.oevento.com/blog/tipos-de-eventos/como-organizar-um-sarau.do
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cronologicamente; envolvendo os costumes e vestimentas, 

por meio de vídeos, imagens e som. 

 

  

Seleção dos recursos Recursos áudio visuais como: Data show, caixa de som, 

microfones, cartazes e banners.  

Organização do 

espaço 

Salão: Elaboração e disposição de cartazes pelo ambiente; 

Organização das mesas e cadeiras agrupadas para seis 

lugares, forradas com toalhas em TNT com três livros sobre 

cada mesa; 

Palco: banner da Semana de Arte Moderna, decoração das 

paredes com cartazes e espaço para projeção.  

Descrição das 

atividades 

Houve a distribuição de convites para a realização das 

inscrições para apresentações, discriminando os conteúdos a 

serem apresentados; 

Elaboração do cronograma das atividades do Sarau de acordo 

com os conteúdos; 

Foi realizada a organização do ambiente, posteriormente os 

alunos das salas, nas quais, havia inscrições, foram chamados 

a participar.; 

Após a chegada dos convidados, as professoras organizadoras 

do evento, fizeram uma breve apresentação e explicação 

sobre o evento Sarau “Os loucos anos 20”, esclarecendo a sua 

importância e dando inicio ao evento; 

Foram realizadas as apresentações intercalando as leituras 

dos poemas, apresentações de dança e teatro e vídeos 

relacionados ao tema; 

Terminada as apresentações, o evento foi encerrado, 

agradecendo a presença e participação de todos.  

 

Observações sobre o As atividades foram elaboradas cuidadosamente, baseando-
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desenvolvimento das  

atividades 

se em pesquisas literárias, para que houvesse o máximo 

aproveitamento, proporcionando um aprendizado efetivo.  

A participação de alunos e professores foi intensa e criativa. 

Relacionou a história aos seus efeitos e conquistas, refletidos 

nos dias atuais. 

O objetivo foi alcançado, tendo em vista o sucesso do evento. 

 

Organizadores do 

evento 

Professora Carla Angelucci, de Língua Portuguesa; 

Professora Sandra Pereira, de História e Geografia; 

Alunos PIBID de Letras e Pedagogia 2015. 

 

Atividades 

desenvolvidas pelos 

bolsistas Pedagogia – 

Pibid 

Pesquisas sobre os conteúdos utilizados; 

Confecção de cartazes e slides; 

Seleção de vídeos, imagens musicas e conteúdos; 

Organização do espaço; 

Manipulação dos equipamentos de áudio visual durante as 

apresentações; 

 

Reflexão sobre a 

aprendizagem 

proporcionada pela 

atividade 

Pode-se aprender sobre o significado do Sarau, resgatando a 

cultura e a história da década. 

Conhecer artistas e suas obras, percebendo sua importância 

cultural, literária e os avanços e conquistas como: a luta pelo 

voto da mulher, o pós-guerra e seus reflexos nos dias atuais. 

A experiência na organização proporcionou o aprendizado 

para a organização de conteúdos que poderão ser aplicados 

na profissão docente.  

O Sarau proporcionou um dia agradável, contagiante, 

divertido e acima de tudo de aprendizado intenso e efetivo. 

 

 



 

44 

 

 

 

 

 

Participação das alunas bolsistas na organização do evento 

 



 

45 
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Tudo pronto - Apresentação 
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Professoras responsáveis pela atividade 
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Projeto Gestão do Espaço – Mural instrumento pedagógico e de 

comunicação  

 

O trabalho educativo não se limita à sala de aula,  o primeiro passo para se 

envolver com os aspectos relacionados ao espaço físico é considerá-los pedagógicos. 

O mural é um recurso importante  tanto para comunicação entre a comunidade 

escolar como para  tornar as aprendizagens dos estudantes visíveis a professores, 

funcionários e familiares. É um bom espaço também para divulgar campanhas, expor 

um jornal semanal ou quinzenal produzido pela pelos alunos, sugerir dicas de leitura e 

de filmes ou convidar para apresentações. 

São diversos os tipos de murais encontrados na escola, tais como: murais de 

avisos/recados; murais de datas festivas; murais jornalísticos; murais de atividades, 

nos quais são divulgadas atividades regulares e extraclasse; murais fotográficos; 

murais didáticos. 

Justificativa 

Os murais de uma escola não podem ser deixados vazios ou desatualizados. 

Os murais de uma forma geral constituem um veículo de socialização dos 

conhecimentos produzidos pelos alunos, pois possibilitam que os trabalhos elaborados 

sejam compartilhados entre os colegas e a comunidade escolar 

A agenda de eventos e as notícias têm que ser atualizadas periodicamente. 

Conteúdo permanente, como o calendário do ano, mapas e a lista de aniversários, 

também têm lugar garantido. Deve-se expor o conteúdo com clareza e distribuição 

agradável, evitando um visual poluído, e cuidar para que imagens e letras possam ser 

lidas a certa distância.  

Nos corredores, acessíveis a toda a comunidade escolar, devem estar 

contemplados assuntos de interesse comum. Informações relativas aos estudos 

desenvolvidos durante as aulas, como cartazes, notícias, produções escritas e 

desenhos dos alunos, podem ir para a parede da sala. 

Objetivos:  

Possibilitar que nossos alunos bolsistas reflitam sobre a importância da gestão do 

espaço pedagógico da escola. 
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Investigar as possibilidades formativas e de comunicação que o mural oferece 

Aprender a restaurar os murais existentes na escola. 

Aprender a elaborar murais de acordo com sua função e localização no espaço escolar 

Cronograma 

2º semestre  

Culminância 

Elaborar um Portifólio 

 

Mural sala dos professores antes da intervenção 
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Restaurando o mural da sala dos professores  

 

 

Mural restaurado 

 

 

 

Projeto em andamento 

Outros murais e quadros que serão restaurados e organizados ao longo do semestre 
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Projeto Memórias da Escola EE Major Juvenal Alvim 

 

Este projeto ainda esta sendo elaborado, inicialmente criamos uma página no 

facebook para receber fotos antigas da escola e depoimentos de ex-alunos 

https://www.facebook.com/escolamajormemorias 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/escolamajormemorias
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ANEXOS 

TRABALHOS APRESENTADOS EM ENCONTROS E CONGRESSOS 

I  CONFAAT - 1º Congresso de Pesquisa e Iniciação Científica. 

 

O PIBID E A FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE: AS DISCIPLINAS ELETIVAS DO PROGRAMA 

ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL COMO PROPOSTA DIFERENCIADA DE APRENDIZAGEM 

NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

OLIVEIRA, Glória Aparecida Pereira. Professora do curso de Graduação em Pedagogia 

Faculdades Atibaia,  Coordenadora do Subprojeto Pedagogia  do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência/PIBID. 

gloriaati@yahoo.com.br 

 

PEREIRA.  Sandra. Professora de Rede Publica Estadual E.E  Major Juvenal Alvim e 

Supervisora do Subprojeto de Pedagogia do  Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação a Docência/PIBID. ssandra_ppereira@yahoo.com.br 

 

mailto:gloriaati@yahoo.com.br
mailto:ssandra_ppereira@yahoo.com.br
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LEITE, Monique. Aluna de Pedagogia bolsista do Subprojeto Pedagogia do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência/PIBID.monique-leite@hotmail.com 

 

PEREIRA, Gabriele da Silva Aluna de Pedagogia bolsista do Subprojeto Pedagogia do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência/PIBID. 

gabrielepsilva@yahoo.com.br 

 

PINHEIRO, Patrícia Aparecida. Aluna de Pedagogia bolsista do Subprojeto Pedagogia do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência/PIBID. 

lojapatycristais@hotmail.com 

 

PURGATO, Raquel dos Santos. Aluna de Pedagogia bolsista do Subprojeto Pedagogia 

do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência/PIBID. 

quel_purgato@hotmail.com 

 

 

 

Este trabalho tem por objetivo descrever  as possibilidades formativas das disciplinas 

eletivas que fazem parte das Diretrizes do Programa Escola de Tempo Integral do 

Governo do Estado de São Paulo a partir da perspectiva dos alunos da escola parceira 

Major Juvenal Alvim localizada no município de Atibaia. Nesse programa as Disciplinas 

Eletivas compõem a parte diversificada do currículo e, devem promover o 

enriquecimento, a ampliação e a diversificação de conteúdos, temas ou áreas do 

Núcleo Comum, tendo a interdisciplinaridade como eixo metodológico que busca 

estabelecer a relação entre os temas explorados, respeitando as especificidades das 

distintas áreas de conhecimento.  As Disciplinas Eletivas de organização semestral 

consistem em um projeto elaborado por dois professores de áreas distintas. No 

primeiro semestre de 2014 a participação das alunas bolsistas foi na eletiva das 

professoras de Língua Portuguesa e História cujo Projeto “Festival Anos 60: O jovem e 

a música”, tinha como  proposta realizar um estudo sobre o período de ditadura no 

Brasil com enfoque nos movimentos juvenis, utilizando a análise de músicas da época 

consideradas formas de protesto e resistência. O método do estudo é o da  pesquisa 

mailto:monique-leite@hotmail.com
mailto:gabrielepsilva@yahoo.com.br
mailto:lojapatycristais@hotmail.com
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qualitativa descritiva, e os instrumentos de coleta utilizados foram relatos dos alunos 

que cursaram a  disciplina além de fotos e vídeos, para a analise foram construídas as 

seguintes categorias: Lúdico; Interação professor/aluno; interação aluno/aluno/ 

produção de conhecimento; inovação. Os resultados demonstram que os alunos 

consideraram que a aprendizagem foi  dinâmica, e apontam como pontos positivos a 

interação entre alunos/alunos e alunos e professoras, a metodologia das aulas, o 

envolvimento das professoras, o lúdico, a liberdade de expressão, o dialogo as 

diferentes linguagens utilizadas para trabalhar os conteúdos como  musica, filme,  o 

passeio ao Museu da Resistência,  a participação dos alunos na elaboração da peça 

teatral que fechou o projeto. Considerações: as análises dos dados  demonstram que  

as disciplinas eletivas alcançaram o objeto proposto nas Diretrizes do Programa Escola 

de Tempo Integral,  e constituem-se em uma forma diferenciada de trabalhar os 

conteúdos curriculares que motiva e agrada aos alunos, além de  propiciar 

desenvolvimento de diferentes linguagens, plástica, verbal, e corporal, comunicação 

de ideias e autonomia dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROXIMAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA NA FORMAÇÃO DE ALUNAS DO CURSO DE 

PEDAGOGIA/FAAT BOLSISTAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE 

INICIAÇÃO A DOCÊNCIA (PIBID)  
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 O objetivo do presente estudo é relatar a aproximação entre teoria e prática na 

formação inicial de cinco alunas do curso de Pedagogia bolsitas do Pibid/Faat, através 

da atividade de nivelamento desenvolvida com alunos do Ensino Fundamental II,  na 

Escola EE Major Juvenal Alvim, que  faz parte do  Programa Escola de Tempo Integral 

do Estado de São Paulo. Uma das ações do Programa Escola de Tempo Integral é a 

Avaliação em Processo, que é uma avaliação de larga escala proposta pela Secretaria 

do Estado de Educação/SP. O resultado desta avaliação na escola apontou alguns casos 
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de alunos com graves problemas de alfabetização. O Nivelamento é uma estratégia 

proposta pelas Diretrizes do Programa Escola de Tempo Integral que visa contribuir 

para a aquisição dos conhecimentos adequados e prescritos para as respectivas 

séries/anos escolares. Método: Participam deste estudo 10 alunos com grau de 

dificuldade acentuado relacionados a alfabetização. Durante duas horas por semana as 

alunas bolsistas realizam acompanhamento individual com estes alunos visando sanar 

suas dificuldades. Várias são as atividades desenvolvidas pelas alunas bolsistas para 

trabalhar a leitura e compreensão de texto, a escrita e a ortografia. O usos de 

diferentes  recursos como a música, imagens, o jornal, o dicionário, etc., tem 

contribuído para o progresso dos alunos, principalmente de cinco alunas que tem  

demonstrado avanços significativos na compreensão dos textos e na elaboração de 

pequenos textos, e melhora na ortografia e ampliação do vocabulário. Resultados: os 

esforços empreendidos pelas alunas bolsistas para as atividades do nivelamento tem 

proporcionado além do aprofundamento dos conhecimentos sobre alfabetização de 

adolescentes, e pesquisa e análise  de diferentes formas e linguagens   de ensino, a 

experiência prática vivenciada no trabalho com os alunos.Considerações:  A produção 

do conhecimento  tem sido significativa para os dois lados envolvidos: alunas em 

formação trabalhando a teoria e prática de forma indissociável,  e os alunos da escola 

pública que estão progredindo na superação de dificuldades de aprendizagem. 

 

Palavras  Chave: Formação Inicial Docente. Relação Teoria e pratica. PIBID. 

 

 

Alunas bolsistas e a professora supervisora da escola parceira 
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 Os projetos de  2015  Memorias da Escola; Ambiente Alfabetizador; Mural e 

Nivelamento ainda estão em andamento, ou seja constantemente sendo avaliados e 

quando necessário repensados. 

Neste ano de 2015 a escola disponibilizou uma sala para nossa equipe Pibid e 

nossa primeira ação foi organizá-la e transformar o espaço de forma funcional e 

agradável para podermos desenvolver nossas atividades. 

 

Antes da organização do espaço 
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Organizando os materiais 
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Após a organização a sala do Pibid na escola parceira 
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UNICAMP FE -X Simpósio do Laboratório de Gestão Educacional – LAGE - 2015 

 

 

A CONSTRUÇÃO DOCENTE E O PIBID: VIVÊNCIAS NO APRENDER A ENSINAR 

 

OLIVEIRA, Glória Aparecida Pereira. –FAAT 

PEREIRA, Gabriele da Silva - FAAT 

PEREIRA, Sandra – SEESP 

 

Eixo: Cidadania, formação e trabalho docente 

 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) tem entre suas 

propostas de formação para o futuro professor da educação básica, promover a 

aproximação entre teoria e a prática, focalizando a vivência no ambiente escolar. O 

objetivo do presente estudo é descrever as atividades desenvolvidas por uma aluna 

bolsista no processo de nivelamento em leitura e escrita desenvolvida com uma aluna 

do Ensino Fundamental II. O nivelamento é uma estratégia proposta pelas Diretrizes 

do Programa Escola de Tempo Integral do Estado de São Paulo, que visa contribuir 



 

66 

 

para a aquisição dos conhecimentos adequados e prescritos para as respectivas 

séries/anos escolares. No nivelamento as alunas buscam soluções para trabalhar as 

dificuldades de aprendizagem que alunos do 6º ao 9º ano apresentavam em leitura, 

interpretação e escrita. As atividades foram desenvolvidas duas vezes por semana 

durante o ano de 2014, os textos e as atividades selecionadas foram pensadas 

considerando a idade e dificuldades da aluna. Durante o processo de aprendizagem  a 

aluna evoluiu bastante em seus momentos de leitura e escrita. A produção do 

conhecimento foi significativa para ambos os lados envolvidos: alunas em formação 

trabalhando a teoria e prática de forma indissociável, e os alunos da escola pública 

avançando na superação de dificuldades de aprendizagem que acumularam ao longo 

dos anos de escolarização. 

 

Palavras-chave: Pibid; Formação docente; Nivelamento. 

 

UNICAMP FE -X Simpósio do Laboratório de Gestão Educacional – LAGE - 2015 

 

A INSERÇÃO E AS AÇÕES DO PIBID/FAAT SUBPROJETO PEDAGOGIA NA ESCOLA 

ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL MAJOR JUVENAL ALVIM 

 

OLIVEIRA, Glória Aparecida Pereira – FAAT 

 

Eixo: Cidadania, formação e trabalho docente 

 

O objetivo do presente trabalho é relatar as ações formativas do Subprojeto Pedagogia 

– FAAT desenvolvidas no Programa Institucional De Bolsa a Iniciação à Docência 

(PIBID), no ano de 2014 em uma Escola Estadual de Tempo Integral localizada no 

município de Atibaia, SP. As ações relatadas forma desenvolvidas por cinco  alunas 

bolsistas e aconteceram na Escola de Tempo Integral Major Juvenal Alvim, localizada 

no município de Atibaia, SP. Foram desenvolvidos três projetos: Projeto Cinemateca e 

o Projeto Nivelamento que contou com a participação de cinco alunas bolsistas. O 
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intuito das ações foi aprimorar a formação das licenciandas inserindo-as  no cotidiano 

da escola pública buscando a articulação entre teoria e prática. As ações formativas 

vivenciadas pelo grupo proporcionaram um rico processo de aprendizagem, que 

resultou no desenvolvimento de habilidades e competências docentes fundamentais a 

atuação docente: pesquisa, planejamento, organização, elaboração de material 

didático, análise e ricos  momentos de diálogo e reflexão.  

 

Palavras-chave: Ações formativas; Formação inicial docente; Pibid. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos do evento 
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