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MONITORIA NO CURSO DE MEDICINA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA 

DISCENTE DE ENFERMAGEM 

 

PAMELLA CRISTINA DE CARVALHO LUCAS 

 

Orientador(a): ALINE LINO BALISTA 

 

 

Resumo:  

Introdução: Monitoria constitui-se em uma proposta de cooperação com o professor em suas 

atividades cotidianas, de forma significativa; apoiando em todas as etapas do processo de ensino e 

aprendizagem, proporcionando ao monitor a possibilidade de conhecer melhor uma disciplina, 

aproximar-se da realidade da docência, aprimorar práticas pedagógicas e auxiliar no processo de 

aprendizagem de estudantes. Objetivo: Descrever experiências de uma discente da última série do 

curso de Enfermagem, monitora nas disciplinas de Epidemiologia em Saúde Coletiva e Introdução 

às Práticas de Saúde Coletiva do Curso de Graduação em Medicina da Universidade de Taubaté. 

Método: Trata-se de um relato de experiência vivenciado por uma discente no período de fevereiro 

à agosto de 2015. Descrição: A monitoria teve início em março de 2015 e teve como objetivos: 

inserir o aluno monitor no ambiente acadêmico e compreender o papel do professor universitário na 

formação de alunos; apoiar as atividades do professor nas aulas teóricas e práticas, auxiliando nas 

atividades burocráticas que competem o planejamento das aulas, como elaboração de cronogramas, 

idealização de seminários, confecção de documentos e ofícios, além de apoiar às atividades que 

competem o planejamento de eventos de extensão. Em todas estas atividades a aluna monitora teve 

participação ativa, seja em aulas determinadas pelo docente supervisor ou auxiliando nas seguintes 

atividades: elaboração de atividades didáticas em sala de aula, preparo de materiais didáticos, 

orientação de alunos em tarefas intra e/ou extraclasse, orientação de grupos de estudo e participação 

em reuniões entre professores da disciplina. Resultados parciais: A monitora desenvolveu olhar 

crítico e inovador, disposto a conhecer a realidade docente, compartilhar conhecimentos pré-

existentes, aproximar-se de outros profissionais e criar laços com este novo trabalho. Puderam-se 

realizar diversas atividades que levaram a monitora a pensar sobre o papel do educador na 

sociedade. O contato direto com professores e alunos propiciou situações interessantes e únicas, que 

contribuíram pedagogicamente para o seu processo de aprendizado, principalmente pela 

oportunidade de troca de experiências entre aluno-monitor-professor. Conclusão: Conclui-se que a 

monitoria representa uma importante ferramenta de formação profissional que promove o 

enriquecimento da vida acadêmica do monitor, possibilitando por meio da relação cooperativa entre 

todas as partes envolvidas o aprimoramento da qualidade do ensino- aprendizagem.  
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PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA NA DISCIPLINA DE ENFERMAGEM EM 

SAÚDE DA MULHER 

 

MAYARA TOLEDO DAS DORES, CATARINA RODRIGUES DA SILVA 

 

Orientador(a): ANA CLAUDIA DE LIMA LARA 

 

 

Resumo:  

O Programa de Iniciação à docência (PID), oferecido pela Universidade de Taubaté teve início em 

2012, após aprovação pela CONSEP (conselho de ensino e pesquisa). O programa permite que 

alunos e ex alunos da Universidade possam ter a experiência de vivenciar a docência acadêmica, 

além de desenvolver novas habilidades no que se refere às formas de didática e ensino na educação 

de nível superior, por meio de uma relação professor mentor - iniciante. Por meio do programa o 

aluno monitor pode ampliar sua visão com relação às formas de ensino e práticas pedagógicas, o 

PID proporciona oportunidade para quem deseja entender, conhecer e inserir-se na docência 

acadêmica. O objetivo desse relato é narrar a experiência de uma monitora júnior do PID. Este 

relato de experiência é baseado na vivência como monitora nas aulas da disciplina de Enfermagem 

em Saúde da Mulher, com início em março de 2015, após ser selecionada pela pró-reitoria de 

graduação para ocupar uma das vagas disponíveis do Programa de iniciação à docência da 

Universidade de Taubaté para desenvolver atividades como monitora júnior. Os resultados dessa 

experiência vêm sendo extremamente enriquecedores, pois permitem que o monitor acompanhe as 

aulas da disciplina, a didática e o conhecimento acadêmico, assim como a interação com os alunos e 

com as professoras que ministram a disciplina, o acompanhamento das aulas da disciplina de 

Enfermagem em Saúde da Mulher vêm sendo importantes no que diz respeito à abordagem 

humanizada da paciente no momento de prestar a assistência, que é muito valorizada e explorada 

pela docente supervisora durante as aulas. Após esses meses participando e desenvolvendo 

atividades de monitoria nas aulas de Enfermagem em Saúde da Mulher é possível concluir que a 

docência e a forma como é passado o conhecimento em sala de aula na graduação é a chave para 

formar profissionais diferenciados, capacitados e humanizados na área da saúde, e isso contribui 

para a formação acadêmica de muitos alunos. Os conhecimentos que vêm sendo adquiridos podem 

e devem ser incluídos, desenvolvidos e passados á frente durante a atuação como profissional da 

área da saúde, em especial da área de Enfermagem em Saúde da Mulher.  
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PIBID: UMA EXPERIÊNCIA DE GESTÃO DA SALA DE AULA 

 

MICHELE TEODORO CALDEIRA VERONEZE, SABRINA HERRERA PIMENTEL, SANDRA 

PATRÍCIA JUNQUEIRA 

 

Orientador(a): ANA MARIA GIMENES CORREA CALLIL 

 

 

Resumo:  

Durante o primeiro semestre de 2015, como bolsistas do Pibid, do curso de Pedagogia, tivemos 

como experiência de prática docente, a observação da atuação pedagógica de uma professora do 1° 

ano do Ensino Fundamental I, em uma classe de 14 alunos na Escola de Aplicação Dr. Alfredo José 

Balbi, e a oportunidade de regência nessa mesma sala. O objetivo desse relato é salientar a 

aprendizagem obtida nesse ambiente escolar. As atividades realizadas constituíram-se no 

desenvolvimento de uma sequência didática voltada à Matemática, abordando o sistema de 

agrupamentos e troca. As atividades foram aplicadas por meio de jogos, pois o lúdico possibilita a 

construção do conhecimento por meio da manipulação concreta do objeto de estudo. Iniciamos as 

atividades com o jogo de boliche no parque, no qual as quantidades de pinos derrubados eram 

trocadas por palitos amarelos e após a contagem dos palitos os alunos anotaram em uma tabela a 

quantos cada um adquiriu. Na sequência, aplicamos a atividade “nunca quatro” em que os alunos 

realizaram o agrupamento dos palitos adquiridos no jogo do boliche. Os palitos amarelos foram 

agrupados de quatro em quadro e amarrados com barbante para realizar a troca na atividade 

seguinte. Em seguida, realizaram a atividade de troca na qual não podiam ficar com quatro palitos 

da mesma cor, a cada quatro palitos amarelos agrupados anteriormente trocavam por um palito azul, 

a cada quatro azuis por um vermelho e a cada quatro vermelhos por um verde. Por último, 

aplicamos o bingo numérico trabalhando números antecessores e sucessores. A sequência aplicada 

foi elaborada a partir de observações e participações em atividades realizadas pelos alunos. A 

professora nos deu total autonomia para realização das atividades e observações que, ao final, 

somaram experiências significativas, visto que nos permitiu colocar em prática a teoria aprendida 

no curso de formação inicial e, por consequência, a responsabilidade referente ao planejamento de 

atividades, adaptações necessárias, administração do tempo de aplicação das mesmas e a questão da 

disciplina dos alunos. Desse modo, a experiência nos proporcionou vivenciar o que é a gestão de 

sala de aula, ampliando a nossa formação docente.  
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A CONTRIBUIÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA 

 

SABRINA HERRERA PIMENTEL, VERÔNICA BIANCHI MENDES DOS SANTOS, MELINA 

WEIGER ALVARENGA DE RESENDE, BEATRIZ FERNANDES CESAR , CAROLINA 

CASTILHO VAZ DE CAMPOS 

 

Orientador(a): ANA MARIA GIMENES CORREA CALLIL 

 

 

Resumo:  

Durante o primeiro semestre do ano letivo de 2015, as graduandas do curso de Pedagogia da 

Universidade de Taubaté, bolsistas do Programa Institucional de Iniciação à Docência, atuaram pelo 

projeto na Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi. O objetivo deste trabalho é relatar essa 

experiência vivida no ambiente escolar. As atividades desenvolvidas constituíram-se pela 

observação em sala de aula e o desenvolvimento de sequências didáticas na disciplina de 

Matemática com os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Essas sequências foram 

elaboradas visando atender à necessidade dos alunos, de acordo com as conversas realizadas junto 

as professoras das salas de aula. Acreditando no lúdico como ferramenta propulsora na construção 

do conhecimento, as sequências desenvolvidas constituíam-se por períodos de jogos/brincadeiras, 

seguidos de atividades que visavam registrar o conteúdo desenvolvido com os alunos. No segundo 

ano a sequência didática desenvolvida foi voltada para o sistema monetário através dos jogos. O 

processo de observação em sala de aula, o planejamento das atividades, e o tempo disponibilizado 

para a realização das atividades, permitiram às bolsistas relacionarem a importância da teoria e 

prática, e a relação do professor e aluno durante à regência, tornando a experiência vivenciada, uma 

aprendizagem significativa. No terceiro ano, como o tempo era menor, optou-se por uma sequência 

didática que envolvesse as duas operações básicas, a adição e a subtração, desse modo o uso do 

material dourado foi um grande agente para o desenvolvimento e utilização por meio dos alunos. As 

atividades com problemas simples e contas, foram dadas aos alunos, para que junto com o material 

dourado as solucionassem. Por fim finalizou-se a sequência com uma brincadeira que envolvesse 

todo esse aprendizado, no caso um mercadinho fictício. O trabalho contribuiu significativamente 

para o aprendizado das bolsistas que puderam relacionar a teoria vista em sala com a prática 

escolar.  
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PROJETO DESCOBRINDO UM MUNDO MAIS SAUDÁVEL - PIBID  

 

ISABEL CRISTINA CARVALHO DIAS DE OLIVEIRA, FLÁVIA LUKASIUNAS BRAUN, 

ELIZABETE APARECIDA DOS SANTOS GALVÃO, JULIANE ARANTES DE CAMARGO 

SANTOS 

 

Orientador(a): ANA MARIA GIMENES CORREA CALLIL 

 

 

Resumo:  

A observação dos alunos, em uma creche municipal, nos possibilitou perceber duas situações que 

nos deixaram intrigadas. A primeira foi no horário das refeições, em que os alunos relutam em 

comer alguns tipos de alimentos que lhes são oferecidos. A outra foi observar que são poucos os 

momentos nos quais as crianças são convidadas pelas professoras a se sentarem para ouvir histórias 

e que, quando acontecem, as histórias se restringem apenas à leitura estrita de determinados livros. 

Portanto, pensando nesta problemática, decidimos aplicar um projeto que respondesse, de forma 

articulada, às duas problemáticas citadas acima, ou seja, pensamos em aplicar um projeto que 

relacionasse a contação de histórias com o tema alimentação saudável, bem como, atividades 

práticas relacionadas à temática da história contada. Os objetivos foram: evitar o desperdício da 

comida oferecida; possibilitar a ampliação do conhecimento sobre diferentes tipos de alimentos; 

possibilitar o contato com contações de histórias envolvendo a temática de alimentação saudável. 

Trabalhamos com as turmas parciais e integrais de Berçário, Maternal I, Maternal II e Jardim. Em 

um primeiro momento, contamos a história da “Princesa saudável e da bruxa do dente estragado”. 

Cabe ressaltar que a contação de história se deu de forma mais envolvente, demandando a interação 

e a participação dos alunos. Em um segundo momento, aplicamos, com cada turma, uma atividade 

envolvendo o assunto da história contada. Dentre tais atividades, fizemos um bolo de cenoura 

integral com as crianças e também salada de frutas; exploramos panfletos de supermercado e 

montamos um mercadinho onde as crianças puderam simular compras e aprender sobre os 

alimentos. Percebemos que durante a contação de histórias as crianças interagiram com as 

personagens e demonstraram bastante interesse pelo tema. Além disso, começaram a seguir o 

exemplo da personagem saudável (princesa), pois comeram os alimentos saudáveis que foram 

confeccionados durante as atividades. Por fim, os alunos aprenderam sobre alguns tipos de 

alimentos 

 saudáveis.   
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PIBID : " PROJETO “JARDIM NA ESCOLA” 

 

CLEUNICE MARIA DE CAMPOS, SILMARA DE FARIA, STEFANIE CAROLINE 

SCANDOLA SIGUEMATU, CAMILA MORAIS MAURICIO, PATRÍCIA SILVA FERREIRA, 

ERIKA OHANA DOS SANTOS  

 

Orientador(a): ANA MARIA GIMENES CORREA CALLIL 

 

 

Resumo:  

RESUMO Este trabalho consiste no relato de experiência do projeto de pesquisa desenvolvido pelo 

PIBID subprojeto Pedagogia, destinado a atender aproximadamente 200 alunos de 4º e 5º anos do 

Ensino Fundamental em uma escola de rede municipal de ensino, situada na periferia do município 

de Taubaté. Teve como objetivo relacionar os conteúdos de Ciências aprendidos em sala de aula 

com o cotidiano dos alunos. O projeto intitulado “Jardim na Escola” teve início com um período de 

observação da escola, dos alunos e da equipe escolar. Construir um jardim era o desejo de todos, 

apesar de muitas tentativas sem sucesso, e devido à empolgação dos alunos e da equipe em prol da 

sua construção foi decidido pela realização do projeto. Os conteúdos conceituais desenvolvidos 

foram: o clima, o tempo, o solo e a reciclagem. Os procedimentais foram o levantamento dos 

conhecimentos prévios, os jogos em grupos, as dinâmicas, as aulas de pintura dos pneus, da 

preparação do solo e plantio das mudas. Os atitudinais foram o desenvolvimento da 

responsabilidade, a cooperação e a autonomia tornando-os agentes capazes de transformar o 

ambiente. Para as aulas teóricas foram usados como apoio recursos multimídias. O produto final do 

projeto foi o arquivo de fotos e registros de relatos das atividades desenvolvidas e a culminância foi 

a conclusão do jardim. Os resultados alcançados com este projeto foram positivos. Para os alunos 

houve o favorecimento da convivência grupal por meio do trabalho em equipe, além do 

desenvolvimento de valores como: respeito, mudança de comportamento e cooperação. Para a 

equipe escolar foi o envolvimento e a dedicação e para as alunas bolsistas do PIBID a experiência 

de desenvolver um projeto de trabalho junto aos alunos de uma escola pública também foi relevante, 

proporcionou oportunidade de vivenciar o relacionamento professor-aluno e com a equipe escolar, 

favoreceu o conhecimento de procedimentos burocráticos que fazem parte do cotidiano do professor. 

Essa experiência acrescentou à formação docente, pois este modelo de programa, ao possibilitar a 

existência do professor supervisor que as recebe e orienta na escola, favorece a reflexão sobre a 

prática, bem como, possibilita a discussão desta durante as aulas na universidade.  
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PIBID: “CAIXA MÁGICA: “BOTANDO” A CUCA PARA FUNCIONAR” 

 

LARISSA JANAINA CHICA DE OLIVEIRA, ADRIANA DE SOUZA CURSINO LOURENÇO, 

FLAVIANA RIBEIRO BENEDICTO, IZABELLA MARIA DO AMARAL DE MELLO, 

MARCOS ANTONIO BARBOSA, SAMIA GEIA 

 

Orientador(a): ANA MARIA GIMENES CORREA CALLIL 

 

 

Resumo:  

Neste relato descrevemos as contribuições do desenvolvimento do projeto de trabalho intitulado 

“Caixa mágica: “botando” a cuca para funcionar”, desenvolvido durante o primeiro semestre do ano 

de 2015, do subprojeto da Pedagogia para a nossa formação docente enquanto bolsistas. O projeto 

foi realizado por meio de atividades desenvolvidas junto a crianças dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental em uma escola municipal de periferia. Foram realizados encontros em dois dias da 

semana que atenderam em média 200 alunos, nos períodos matutino e vespertino. Após 

conhecermos a realidade da escola, observamos a necessidade de trabalharmos com a produção e a 

reflexão textual, a fim de auxiliar no processo de ensino – aprendizagem com atividades que 

envolveriam o lúdico, a interação e a socialização dos alunos. Com o objetivo de despertar e 

estimular nos alunos a vontade de participar da construção do próprio conhecimento, a fim de 

proporcionar-lhes melhores resultados vendo a ludicidade como fundamental no momento da 

aprendizagem. Tornou-se mais que um desafio, foi um compromisso assumido, que certamente 

contribuiu para o êxito de nosso trabalho. Dessa forma, proporcionamos aos alunos a busca de 

novos conhecimentos, em que pudessem, por meio da interdisciplinaridade, compreender as ações 

inseridas em seu cotidiano. De modo geral, as aulas desenvolvidas foram baseadas em diversos 

gêneros textuais e recursos visuais, os quais instigavam a curiosidade e a pesquisa para sanar suas 

dúvidas. Ao final das atividades, eram propostas dinâmicas com o intuito de motivar os alunos na 

resolução dos seus desafios contemporâneos. Ao final das atividades desenvolvidas, pudemos 

constatar que os alunos se mostraram mais motivados, participativos e interessados em nossas 

propostas quando se sentiam desafiados e se percebiam capazes de aprender superando seus limites 

e interagindo com cooperação junto ao grupo. Também, foi importante para nossa formação 

docente devido ao fato de que pudemos exercer com autonomia a regência em sala de aula, 

construindo e reconstruindo nossos planejamentos de acordo com as adversidades em sala de aula, 

revendo e reformulando nossas estratégias. Logo, nos ofereceu subsídios que foram fundamentais 

na construção de nossa formação docente.  
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PIBID: PROJETO - ALÉM DAS PALAVRAS E DOS NÚMEROS 

 

ANA CAMILA VICTORIANO, JULYANE FERNANDES DA SILVA, NATHALIE LOTUFO 

ORTIZ DE OLIVEIRA, GABRIELA CAROLINA DE TOLEDO, CLAUDINEIA COSTA 

MARTINS, YASMIN MONIZE DOS SANTOS TEIXEIRA 

 

Orientador(a): CLEUSA VIEIRA DA COSTA 

 

 

Resumo:  

O presente relato tem como intuito mostrar o projeto realizado na EMEF Professor Claudio Cesar 

Guilherme de Toledo, desenvolvido pelas bolsistas da Universidade de Taubaté no Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência- PIBID, que surgiu da necessidade de despertar o 

interesse dos educandos para Língua Portuguesa e para a Matemática. O trabalho teve como 

objetivo estimular a imaginação, iniciativa, socialização e a criatividade dos alunos por meio de 

jogos e brincadeiras e trabalhar de forma integrada e lúdica, a Língua Portuguesa e a Matemática, 

estimulando o raciocínio lógico e a criatividade. O projeto possibilitou refletir estas questões, 

utilizando jogos e brincadeiras para reforçar ou introduzir os assuntos abordados em sala de aula. 

Eram aplicadas duas atividades por semana para cada turma, após a aplicação das mesmas discutia-

se sobre o que foi ou não bem sucedido e o que precisava de adaptações. Os alunos demonstraram 

interesse pelas aulas, aprenderam de forma divertida, com interação e interesse, tornando a 

aprendizagem mais significativa e fazendo com que as aulas fossem realmente momentos de 

produção e aprendizado, pois as atividades diferenciadas instigavam os alunos a querer e a aprender 

mais. Em todas as atividades desenvolvidas havia intervenções, que provocavam o aluno a pensar 

uma nova maneira de solucionar e resolver o proposto nas atividades. O projeto contribuiu 

positivamente para a formação acadêmica das bolsistas, pois houve a oportunidade de conhecer o 

ambiente escolar na visão de um professor. Durante a regência do projeto, foi observado que a 

postura, o comprometimento e o conhecimento do professor são imprescindíveis na educação, bem 

como o trabalho em equipe. As bolsistas aprenderam na prática a elaborar planos de aula, atividades, 

confeccionar materiais pedagógicos, ensinar regras, atuar em sala de aula, respeitar os alunos em 

suas diferenças e as outras companheiras bolsistas. Nesse sentido, a participação do PIBID, por 

meio do subprojeto de Pedagogia da Universidade de Taubaté, foi uma oportunidade valiosa para 

unir teoria e prática.  
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CONTRIBUIÇÕES DA FORMAÇÃO CONTINUADA NO ENSINO SUPERIOR: UMA 

EXPERIÊNCIA NO PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA.  

 

KELLY MONTEIRO DE CAMPOS DA SILVA, SABRINA HERRERA PIMENTEL 

 

Orientador(a): CLEUSA VIEIRA DA COSTA 

 

 

Resumo:  

O presente estudo objetiva relatar a experiência vivenciada no Grupo de Estudos desenvolvida no 

PID-Programa de Iniciação à Docência, promovido pela Pró-reitoria de Graduação da Universidade 

de Taubaté-Unitau, no Departamento de Pedagogia. O programa visa oportunizar aos participantes 

o aprendizado sistemático da prática do magistério no Ensino Superior de forma a promover a 

profissionalização progressiva. Nossa participação é na categoria de monitor pleno, egresso do 

curso de graduação. Atuamos na disciplina de Alfabetização e Letramento, sob a orientação da 

professora mentora Cleusa Costa Vieira, que direciona nossas ações pedagógicas. Destacamos o 

trabalho realizado no grupo de estudos, que ocorre semanalmente em um horário contrário aos das 

aulas. Desenvolvemos uma sequência didática para discutirmos com os alunos a prática da escrita, 

com foco na produção de texto dissertativo, uma vez que, a professora mentora observou o 

laborioso processo desta ação por parte de alguns alunos. A proposta é acompanhar a escrita passo a 

passo, discutindo os principais desafios e dificuldades. Na aula inicial os alunos fizeram o primeiro 

ensaio de escrita dentro do tema proposto, após analisamos, juntamente com a professora mentora, 

concluímos que a partir do texto inicial refletiríamos a sistematização da escrita. Primeiramente 

com uma análise cuidadosa da consigna, levantamento do repertório do grupo, a estruturação 

gramatical do texto e a adequação da coerência a essas estruturas. A cada encontro retomamos o 

objeto de estudo, com novas atividades e discussões, focando nas possibilidades de melhorias, com 

vistas a dar subsídios aos discentes para avançarem em suas habilidades. Resultados ainda parciais 

demonstram avanços positivos, pois os alunos vêm demonstrando maior cuidado na elaboração dos 

textos, estudam a consigna antes da escrita, buscam adequar a resposta à proposta. Além de revisar 

atividade, discutir e aprofundar assuntos de interesse comum, geralmente de forma autônoma e 

cooperativa. Essa aprendizagem está sendo de grande valia, não apenas aos alunos, mas, sobretudo 

à nós - monitoras e professoras- que reconhecemos os desafios epistemológicos do nosso ofício. 

Assim sendo, o ensejo tem sido significante para nossa formação continuada, transcendendo a busca 

da docência no Ensino Superior, valendo como uma experiência de vida, o conhecimento que 

resulta dessa dialética.  
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PROJETO PALAVRA CANTADA 

 

LILIA CRISTINA CURSINO TAKAMORI, SUELI CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA, LAURA 

ROSA MORGADO 

 

Orientador(a): CLEUSA VIEIRA DA COSTA 

 

 

Resumo:  

O projeto desenvolvido pelas alunas de Pedagogia na escola de educação infantil ‘’Frei Teófilo 

Michelaço’’ foi elaborado para trabalhar os eixos de música e movimento, devido a necessidade das 

crianças de 2 á 5 anos se movimentarem constantemente, e terem grande interesse por músicas 

infantis, além de considerar que este tema pode abranger múltiplas atividades com os alunos de 

todos os níveis (turmas de berçário, maternal I, maternal II e jardim). Nesse projeto as alunas 

definiram como objetivo a ampliação do repertório musical dos alunos, a fim de trabalhar a 

sensibilidade, a capacidade de concentração e de memória e interligar a realização de movimentos 

corporais que iram auxiliar nas experimentações sensoriais e motoras. Para a elaboração das 

atividades foram planejados momentos lúdicos em que os alunos pudessem interagir uns com os 

outros ao mesmo tempo também cantar e brincar enquanto acompanhavam os sons e ritmos das 

músicas. As bolsistas selecionaram algumas músicas do grupo Palavra Cantada e a partir dessas 

músicas exploraram suas características, utilizando-se de vídeo clipes, bandinha, painel interativo, 

fantoches, dado colorido, bonecas, confecção de marionetes e confecção de instrumentos musicais 

feitos pelas universitárias e como produto final do projeto cada aluno confeccionou um chocalho. 

Durante o desenvolvimento do projeto as bolsistas perceberam que os alunos demonstravam 

interesse pelas músicas, no entanto durante a realização das atividades, principalmente as de 

movimento, alguns alunos apresentavam dificuldades em executá-las, sendo necessário um auxilio 

constante. Tal comportamento exigiu que o grupo repensasse as estratégias e modificasse algumas 

atividades para que os objetivos pudessem ser alcançados. Deparar com este desafio foi 

enriquecedor para carreira profissional das bolsistas, pois oportunizou viver situações reais 

presentes em sala de aula. Os alunos também foram presenteados em participar desse projeto que 

propiciou a eles momentos de aprendizado, interação, socialização e possibilitou aprender uns com 

os outros, testando seus limites e capacidades relacionando os seus conhecimentos prévios com 

aquilo que ainda não sabiam fazer sozinhos. As atividades foram de agrado de todos os alunos e 

professores que participaram da execução dos trabalhos tendo alcançado um resultado positivo.  
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PIBID: 1 PROJETO: ANGLOPHONE ENGLISH SPEAKING COUNTRIES 

 

JÉSSICA SBRUZZI NOGUEIRA, LUCAS CONSOLI SILVA 

 

Orientador(a): CLÁUDIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA 

 

 

Resumo:  

Ao inicio das atividades do grupo de bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID), foi feita uma sondagem com as salas para que se pudesse conhecer o público 

alvo e seus interesses gerais, mais especificamente, qual a perspectiva que este público tinha sobre a 

aprendizagem da Língua Inglesa. Ao analisar a resposta dos alunos, foi percebida a falta de 

motivação nas aulas de inglês. Partindo desta situação, os bolsistas do PIBID deram início a um 

projeto, com base no material didático fornecido aos alunos pela secretaria estadual de educação, 

sobre países que têm o Inglês como língua materna; tendo como objetivo geral tornar as aulas de 

inglês mais atraentes, aumento assim o interesse dos alunos pela matéria. Os bolsistas prepararam 

uma atividade que pudesse contribuir para aprimorar não somente o conhecimento do inglês, mas 

também apresentar-lhes a cultura e costumes de cada país. Primeiramente, os bolsistas tiveram que 

suscitar, com os jovens do 1° ano do ensino médio, o que eles sabiam sobre os seguintes países: 

Canadá, Nova Zelândia, E.U.A., Austrália e Reino Unido; esta etapa foi realizada em português. Ao 

utilizar este artificio, algumas atividades foram elaboradas e propostas, tais como: apropriação de 

vocabulário (tendo em vista as diferenças linguísticas de cada país); identificação das diferenças dos 

países com o Brasil; sistema político e econômico dos países; cultura e curiosidades dos mesmos, 

entre outros. As aulas sobre os respectivos temas foram apresentadas por meio de slides e vídeos, 

além de pesquisas que os alunos realizaram em casa. Ao final de cada aula era debatido entre os 

alunos quais conhecimentos haviam adquirido. Ao final do projeto foi feita uma exposição onde 

cada sala exibiu trabalhos referentes ao país estudado durante o bimestre com stands no pátio 

caracterizado de acordo com o país representado. O resultado da aplicação deste projeto mostra que 

ao usar atividades de um cunho mais lúdico podemos aumentar de forma significativa o interesse e 

participação dos alunos nas aulas de Inglês. No entanto, quebrar a rotina das aulas parece não ser 

suficiente para motivar os alunos na aprendizagem do inglês. Concluiu- se que o objetivo inicial 

deste trabalho em atrair o interesse dos alunos foi atingido, porém, manter o interesse dos mesmos 

exige uma constante reinvenção da metodologia em sala de aula.  

  



 

VII SEDUNI – SEMINÁRIO DE DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA 14 

 

PIBID: “MEMORY GAME – SCHOOL SUPPLIES” EM SALAS DE AULA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL  

 

GIOVANA KIKUTA KOBATA, DAYANE CÉSAR COSTA, CAMILA DIAS MONTEIRO, 

MARIA ERIKA SANTOS ADURENS 

 

Orientador(a): CLÁUDIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA 

 

 

Resumo:  

O presente trabalho relata as atividades realizadas pelas bolsistas do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência, PIBID, cujo objetivo é inserir os alunos de licenciatura no dia a dia 

das escolas da rede pública de educação, trazendo, assim, experiências em práticas docentes. As 

atividades foram realizadas com alunos dos sextos anos do Ensino Fundamental II, em uma escola 

de rede municipal, na cidade de Taubaté-SP. Em vista da dificuldade dos alunos com a Língua 

Inglesa e de acordo com o conteúdo proposto para o segundo bimestre dos sextos anos, foi 

desenvolvida a atividade Memory Game – School Supplies. O objetivo da atividade foi introduzir, 

de forma lúdica, um novo vocabulário e contribuir para a sua fixação pelos alunos. Os jogos foram 

confeccionados pelas bolsistas e consistiam em 48 peças ao todo, sendo 24 peças com nomes de 

cada material escolar selecionado para o vocabulário e 24 peças com as figuras correspondentes. No 

primeiro momento, cada aluno coloriu as figuras de seu próprio jogo; em seguida, os jogos foram 

finalizados pelas bolsistas e entregues aos alunos. Na segunda fase do projeto, os alunos 

conheceram as regras do jogo de memória e puderam, em grupos, praticar a fixação do vocabulário 

aprendido durante as aulas. O resultado da aplicação desse projeto mostrou que o uso de práticas 

lúdicas em conjunto com o conteúdo formal das aulas de inglês pode despertar o interesse dos 

alunos para aprender a língua e, consequentemente, contribuir para uma aprendizagem efetiva.  
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“PIBID”: NEWSLETTER NA ESCOLA PÚBLICA 

 

MARYSLAN FABIANA PEREIRA ZUCHINALLI, GABRIEL FIALHO DE AZEVEDO CUNHA 

 

Orientador(a): CLÁUDIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA 

 

 

Resumo:  

O projeto “Urbano Newsletter” foi desenvolvido por bolsistas do Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência (PIBID), apoiado pela Universidade de Taubaté (UNITAU), e visa 

proporcionar aos alunos dos 1os anos do Ensino Médio maior contato com o gênero discursivo 

notícia, de forma dinâmica e concomitante ao ensino de língua inglesa. Por intermédio do projeto, 

buscou-se instruir os alunos a respeito do processo de produção de uma notícia, apresentando 

vocábulos e estruturas usuais no meio jornalístico, voltados à língua estrangeira em questão. 

Através de uma atividade pedagógica promovida pelos bolsistas, pôde-se constatar que os alunos 

apresentam dificuldades relacionadas à coerência, à coesão, à clareza, bem como à objetividade do 

ponto de vista informativo. Logo, surge o projeto com intuito de explicar as dificuldades e suas 

respectivas razões, para que essas sejam, então, sanadas. O projeto foi desenvolvido a partir do 

material de apoio ao currículo do Estado de São Paulo, fornecido pela Secretaria da Educação. O 

material, afortunadamente, trouxe o conteúdo teórico jornalístico, que serviu como base para a 

criação do projeto. Isso possibilitou aos alunos a aprendizagem da prática de montagem jornalística. 

As aulas foram ministradas, basicamente, de duas maneiras. A apresentação de slides na sala de 

vídeo permitiu a explicação do conteúdo de modo interativo. Os estudantes também tiveram aulas 

na sala de informática, onde fizeram buscas por notícias relevantes que seriam expostas no jornal. A 

finalização do projeto ocorreu com uma atividade na qual os alunos foram separados em grupos e, 

assim, produziram suas próprias notícias em sala de aula, colocando todo conhecimento adquirido 

em prática. Evidentemente, os discentes contaram com o apoio e o direcionamento por parte dos 

bolsistas, bem como da supervisora. Utilizando esse método, constatou-se uma melhora 

significativa no objetivo proposto, ou seja, maior contato com o gênero textual "notícia", bem como 

um desenvolvimento positivo na capacidade crítica dos alunos, por meio da língua inglesa; 

consequentemente, percebeu-se um grande interesse e a participação dos discentes no projeto. A 

importância do "PIBID" é clara, tanto para alunos quanto para professores em formação, que têm a 

oportunidade de vivenciar a realidade em sala de aula, bem como todo o processo de funcionamento 

escolar, possibilitando um enriquecimento de sua vida profissional e um maior preparo frente à 

atividade docente.  
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PIBID: DANDO SENTIDO À APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA 

 

CAMILA MARIA FAGUNDES DE LIMA, SANDRA SILVA DE ALMEIDA, MARÍLIA DE 

OLIVEIRA SANTOS 

 

Orientador(a): CLÁUDIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA 

 

 

Resumo:  

O Projeto Cultural das Nações foi realizado por três bolsistas do PIBID da UNITAU, em uma 

escola municipal com turmas de 6° ano do Ensino Fundamental. A ideia inicial surgiu junto a 

recorrente indagação sobre a importância da aprendizagem da língua estrangeira. Portanto, este 

projeto teve como objetivo conscientizar os alunos da importância da diversidade cultural, 

envolvendo aspectos socioculturais e valorizando a cultura dos países que têm a Língua Inglesa 

como oficial, trabalhar o gênero textual Conto, ampliando o nível de conhecimento textual de 

nossos alunos, e superar, de maneira lúdica, a desmotivação e o desinteresse dos alunos pela aula de 

inglês. A justificativa para a realização deste projeto repousa na necessidade de aprofundamento dos 

conhecimentos sobre o papel, a importância e a influência da Língua Inglesa, para assim possibilitar 

aos alunos conhecimento de mundo, para que possam relacioná-los aos conteúdos estudados em 

sala. Dessa forma, pautando-se no Plano Curricular de Ensino do 6º ano, foi feito um debate em sala 

sobre o espaço que a língua inglesa tem no nosso cotidiano, discutindo sobre as palavras 

pertencentes à Língua Inglesa e que são usadas no cotidiano do aluno. A partir desse debate, 

mostrou-se que o inglês é considerado uma língua universal e é importante para a comunicação em 

qualquer parte do mundo. Para ilustrar essa ideia, foram selecionados países cuja língua oficial é a 

inglesa, fato que muitos alunos desconheciam, pois acabaram de iniciar seus estudos com a 

respectiva linguagem; também buscou-se oferecer conhecimentos sobre a cultura desses lugares. Os 

países selecionados foram: Irlanda, África do Sul e Austrália. A apresentação foi feita por meio de 

slides que continham vocabulários em inglês, ilustrações das histórias, curiosidades, comidas e 

danças típicas, além de temas como colonização, segregação racial e imposição de uma cultura à 

outra, traçando um paralelo com a cultura brasileira. Como parte do projeto, para o conhecimento 

de novas culturas, para a expansão do capital cultural dos alunos e para o incentivo ao hábito de 

leitura, cada bolsista selecionou uma história pertencente à cultura do país apresentado. Os contos 

escolhidos foram: um trecho de “As Viagens de Gulliver” (Irlanda), “O cabelo da Lelê” (África do 

Sul) e “A Lenda de Bunyip” (Austrália). Para a finalização, os alunos fizeram desenhos que 

ilustraram aquilo que acharam mais interessante no conteúdo apresentado. Os desenhos foram 

colocados em moldura colorida e transformados em um livro para posterior mostra do trabalho 

realizado.  
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PIBID: O TRABALHO COM JOGOS DE TABULEIRO NAS AULAS DE INGLÊS 

 

AMANDA VELOSO FARIA, ALEXANDER BUENO DE QUEIROZ, SANDRA SILVA DE 

ALMEIDA 

 

Orientador(a): CLÁUDIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA 

 

 

Resumo:  

O objetivo deste trabalho é relatar a experiência adquirida no Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID), do qual participamos na Universidade de Taubaté (UNITAU). Em 

abril de 2015, iniciamos o projeto em uma Escola Municipal de Ensino Fundamental com os 

sétimos anos. O projeto surgiu da ideia de trabalhar o conteúdo gramatical do sétimo ano (presente 

e passado simples) de uma maneira mais lúdica e dinâmica. Embasado na teoria sociointeracionista 

do psicólogo contemporâneo Lev Vygostsky, a qual prevê que a aprendizagem ocorre por meio das 

interações intra e interpessoais entre os indivíduos, o projeto utilizou o jogo de tabuleiro para 

transformar a sala de aula em um ambiente favorável à interação entre alunos, bolsistas e professora. 

Dessa maneira, os pibidianos e a supervisora colocaram-se na posição de mediadores entre o 

conhecimento e os alunos, uma vez que os estudantes foram instigados a trabalhar em grupos, para 

atingir o objetivo final: achar as respostas corretas para ganhar o jogo. É importante ressaltar que os 

princípios vygostskyanos também nortearam a sequência didática utilizada. Primeiramente, 

montamos uma apresentação em Power Point que nos serviu como ferramenta para discussão da 

parte teórica. Posteriormente, atividades de revisão gramatical foram trabalhadas com as crianças 

para verificar se elas estavam entendendo o conteúdo. A terceira parte do projeto consolidou-se com 

a confecção dos tabuleiros que seriam utilizados. A última etapa da sequência didática constituiu-se 

na aplicação do jogo na sala de aula: os alunos foram divididos em grupo de quatro a cinco alunos, 

todos os grupos possuíam como material um tabuleiro, dado, peões e saquinhos que continham as 

perguntas do jogo. Os responsáveis pela turma dividiram-se para monitorar a dinâmica. 

Acreditamos que a atividade proposta melhorou a compreensão sobre elementos essenciais da 

língua inglesa, uma vez que foram trabalhados não somente os tempos verbais e a montagem de 

frases afirmativas, negativas e interrogativas, mas também vocabulário e expressões idiomáticas 

frequentemente encontradas no idioma. Além disso, o projeto possibilitou aos bolsistas, professora 

e alunos uma maior proximidade e interação desde o primeiro contato.  
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PESQUISA DE CAMPO: FERRAMENTA PARA O ESTUDO DOS FOCOS DE DENGUE. 

 

RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS ALCANTARA, JONATHAN DE LIMA SILVA, VITOR 

LUCAS DE OLIVEIRA, GILSON QUEIROZ DE ALCÂNTARA, MARIANE DOS SANTOS 

MOREIRA 

 

Orientador(a): EDUARDO CARLOS PINTO 

 

 

Resumo:  

O avanço dos casos de dengue, nos municípios do Vale do Paraíba do Sul Paulista e Litoral Norte 

de São Paulo, mostram a importância de tratar esse tema na rede escolar. O número de pessoas 

contaminadas na região, nos últimos anos, configura-se como uma epidemia e a principal solução é 

conscientizar a população. A escola, como um espaço de formação, é essencial na abordagem 

conceitual e prática, ajudando os indíviduos a atuarem no ambiente social. Com o objetivo de aliar 

teoria e prática no ensino de Geografia, associada à transversalidade do tema, os bolsistas do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID - ministraram aulas teóricas sobre 

o assunto e realizaram uma pesquisa de campo com alunos do 7° ano da E.M.E.F. Prof° Juvenal da 

Costa e Silva, em Taubaté – SP, investigando a ocorrência de casos e focos de dengue nas 

proximidades da Unidade de Ensino. A atividade começou com uma discussão sobre o problema e a 

exposição de dados quantitativos dos casos de dengue na Região. A etapa seguinte consistiu na 

pesquisa de campo investigativa de natureza empírica, em que os participantes identificaram e 

eliminaram focos de dengue em locais públicos, entrevistaram pessoas da comunidade e 

distribuíram material educativo sobre os riscos da contaminação em ambientes propícios à 

proliferação da doença. Os resultados do trabalho foram apresentados à comunidade escolar, por 

meio de vídeos e paíneis. Concluiu-se que a pesquisa de campo como procedimento metodológico 

no ensino da Geografia proporcionou a obtenção de resultados significativos, a partir do 

envolvimento dos alunos e da relação entre a teoria e a prática na aquisição de conhecimento.  
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LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA: O USO DE NOVAS TECNOLOGIAS E SUAS 

CONTRIBUIÇÕES PARA COMPREENSÃO DA GEOGRAFIA 

 

PAULO FONSECA JUNIOR, REDIVANI DO CARMO DOS SANTOS, ANNA CLAUDIA 

LEITE , LILIAN APARECIDA DINIZ, JAQUELINE APARECIDATEIXEIRA 

 

Orientador(a): EDUARDO CARLOS PINTO 

 

 

Resumo:  

A Geografia, enquanto ciência que estuda a Terra e suas relações homem/ambiente apresenta 

transformações constantes em seus eixos temáticos. Partindo-se desse pressuposto, observou-se em 

alunos da 3ª série do ensino médio da EMEFM Prof. José Ezequiel de Souza, no município de 

Taubaté/SP no ano de 2015, a necessidade de retomar determinados conteúdos programáticos 

presentes em questões de vestibular. O presente relato tem como objetivo auxiliar os alunos na 

compreensão de questões que envolvam Geografia, dando destaque a questões contemporâneas 

(Geopolítica e as mudanças territoriais no cenário mundial) com auxílio de ferramentas tecnológicas 

essenciais no cotidiano do professor. Para desenvolver o presente relato, foi feito um levantamento 

sobre assuntos pertinentes à Geografia e de interesse dos próprios alunos com acompanhamento dos 

alunos bolsistas da Universidade de Taubaté/SP. Dessa forma, criou-se na Unidade Escolar o 

laboratório de Geografia, projeto vinculado ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência – PIBID/CAPES e UNITAU. O laboratório funciona na sala ambiente de multimídia que 

atende de trinta a quarenta alunos no período vespertino, mediante orientação dos alunos bolsistas e 

supervisão do professor regente da disciplina. Até o presente momento, observou-se que os alunos 

ao longo do 1º semestre demonstraram um desempenho significativo em questões referentes ao 

Enem e de outros processos avaliativos como vestibulares. Conclui-se que a maior parte dos alunos 

ampliou seus conhecimentos na leitura, análise de mapas, interpretação de questões, comparações 

entre tabelas, gráficos e infográficos.  
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O TRABALHO DE CAMPO COMO FERRAMENTA FACILITADORA DO ENSINO DE 

GEOGRAFIA 

 

VALÉRIA REGINA DUARTE FERREIRA, DIEGO RODRIGO DE OLIVEIRA, EDNEIA DOS 

SANTOS FERNANDES 

 

Orientador(a): EDUARDO CARLOS PINTO 

 

 

Resumo:  

Considerando-se que uma das grandes deficiências do processo de ensino-aprendizagem está na 

limitação vivida pelos professores e alunos no que diz respeito ao contato com a realidade do tema 

estudado em sala, essa experiência desenvolvida pela supervisora do subprojeto de geografia do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) professora Valéria Regina Duarte 

Ferreira e bolsistas do programa possibilitou aos alunos do segundo ano do ensino médio, da Escola 

de Aplicação Dr.Alfredo José Balbi, conhecerem em loco dois modos distintos de produção , sendo 

uma visita a Fazenda Raposo inserida no modelo de empresa agrícola e ao sítio da dona Cida no 

bairro do Monjolinho ,cuja atividade se faz no modelo de agricultura familiar de subsistência. A 

visita aos dois espaços de produção permitiu aos alunos a observação e o reconhecimento do espaço 

agrícola ,e das características culturais, sociais e econômicas do local. A primeira fase do projeto 

concentrou-se na compreensão da dimensão teórica e prática de dois modelos de produção, o 

agronegócio e a agricultura familiar, com ênfase à agricultura familiar devido a sua importância 

para a segurança alimentar e sustentabilidade. Para atingir esse objetivo foi necessário integrar ao 

estudo de campo outras ferramentas de aprendizagem como pesquisa, palestra com profissional da 

área de engenharia agronômica e documentários propondo uma reflexão sobre os desafios, 

problemas, importância e impactos da agricultura familiar. A metodologia definiu-se por aulas 

expositivas, organização de temas para pesquisas, discussão e debate entre os grupos após a palestra 

e os vídeos assistidos. O estudo de campo foi a penúltima etapa dessa experiência seguido por uma 

oficina com profissionais da área de comunicação, para que os alunos aprendessem a montar um 

programa de rádio. A etapa final foi uma avaliação que consistiu na produção de dois programas de 

rádio intitulados “A voz do campo” e “Por dentro da roça”. O resultado indicou que o uso dessas 

ferramentas contribuiu para melhorar o processo de ensino e aprendizagem a partir da aproximação 

entre teoria e prática, uma vez que as aulas se tornaram mais significativas para os alunos 

envolvidos.  
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A MÚSICA INTERAGINDO COM A GEOGRAFIA COMO MEIO FACILITADOR DO 

APRENDIZADO 

 

VALÉRIA APARECIDA COSTA, MONICA TATIANE DE SOUSA, MARIA VALDIRENE 

LEITE CHACON, BEATRIZ GOMES CORNACHIN 

 

Orientador(a): EDUARDO CARLOS PINTO 

 

 

Resumo:  

O projeto intitulado A Música Interagindo Com a Geografia Como Meio Facilitador Do 

Aprendizado foi elaborado pelos bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência – PIBID – subprojeto de Geografia, aproveitando o interesse pela música percebido entre 

os alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Dr. Antônio de Moura Abud, localizada no Jardim 

América, Taubaté, SP. O objetivo buscou demonstrar que a música pode ser uma grande aliada dos 

docentes no processo de ensino e aprendizagem, contribuindo para que as aulas se tornassem 

agradáveis e dinâmicas tentando elevar assim o grau de rendimento escolar. Para tanto, como 

procedimento metodológico realizou-se com os alunos. Uma pesquisa para saber o nível de 

conhecimento sobre música, focando no interesse do grupo pelas diversas modalidades de ritmo, 

musicalidades e outras manifestações culturais. Por se tratar de uma escola experimental que 

funciona em tempo integral, professores com regime de dedicação exclusiva, disciplinas 

diversificadas e material didático apostilado, os bolsistas do PIBID desenvolveram um 

levantamento no Caderno do Aluno e do Caderno do Professor de Geografia (Proposta Curricular 

do Estado de São Paulo) para seleção de letras de músicas, com temas relacionados à ciência 

geográfica. Um exemplo concreto a música Sobradinho, composta por Sá e Guarabyra, que trata de 

consequências para a população que foi atingida pelas barragens na Região Nordeste. Os alunos 

discutiram o conteúdo e cantaram a música com grande facilidade e motivando outros alunos a 

entender melhor o significado das letras apresentadas. Os resultados foram positivos, percebendo-se 

maior dedicação e interesse nas aulas propostas com o aumento do rendimento escolar, constatado 

nos processos de avaliação de Geografia aplicados pela escola.  
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RELATOS PEDAGÓGICOS DE UMA EX-PIDIANA DO CURSO DE GEOGRAFIA 

 

EDNILCE LUCEMARA APARECIDA SANTOS DE PAULA 

 

Orientador(a): EDUARDO CARLOS PINTO 

 

 

Resumo:  

Este trabalho foi desenvolvido com alunos do Ensino Fundamental, ciclos III e IV, de uma escola 

pública do município de Taubaté, por meio de práticas educativas realizadas por ex-aluna do PIBID 

(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência). Sabe-se que no ensino de Geografia é 

fundamental o aluno conhecer as representações cartográficas. Desse modo, por meio da elaboração 

de maquetes, é permitido ao aluno desenvolver e criar em miniaturas a representação daquilo que 

aprendeu. Este trabalho teve como objetivo possibilitar ao aluno compreender o espaço geográfico 

tridimensional, bem como suas diversas formas de representação; contribuir com o ensino da 

Geografia, por meio de práticas inovadoras, permitindo o ensino/aprendizagem de maneira 

prazerosa e, também, desenvolver habilidades e competências relacionadas à leitura e interpretação 

das representações gráficas. Os alunos confeccionaram maquetes que representaram as paisagens, o 

relevo, a vegetação, a hidrografia, as placas tectônicas, os fenômenos naturais e sociais, entre outros. 

Para isso, utilizaram isopor, argila, papelão, plásticos, garrafas pet, madeira, tintas, entre outros, de 

acordo com a criatividade, sempre priorizando a utilização de materiais recicláveis. Após a 

confecção, as maquetes foram expostas em eventos da escola e na sala ambiente de Geografia, onde 

alunos e comunidade escolar tiveram acesso e puderam observar a diversidade dos trabalhos, 

aumentando a percepção sobre as representações do espaço geográfico. Este projeto referenciou-se 

em Pontuschka (2007), que valoriza o ensino cartográfico, ressalta sua obrigatoriedade na sala de 

aula de Geografia e observa que, mesmo com a disseminação dos mapas pela mídia e internet, esses 

materiais precisam ser utilizados na rotina escolar, buscando desenvolver os raciocínios geográfico 

e geopolítico dos educandos. Os resultados demonstraram que, além da valorização da disciplina de 

Geografia, os alunos ampliaram o conhecimento geográfico na apreensão dos fenômenos naturais e 

nas relações que ocorrem na transformação do Espaço Geográfico, considerando as interferências 

humanas, as condições socioeconômicas e culturais. Pode-se concluir que o desenvolvimento do 

projeto foi muito positivo, à medida que proporcionou a interação, estimulou o interesse e os 

conhecimentos geográficos dos alunos, reafirmando que as práticas adquiridas nos Projetos do 

PIBID são fundamentais para a formação profissional docente.  
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RELATO DE EXPERIÊNCIA PID: REFLEXÕES TEÓRICAS E APLICAÇÕES PRÁTICAS DE 

DOIS PROFESSORES DE LÍNGUAS 

 

ESTEFANIE APARECIDA DE OLIVEIRA MACHADO, LUIZ RICARDO DA SILVA ZUIM 

 

Orientador(a): EVELINE MATTOS TÁPIAS OLIVEIRA 

 

 

Resumo:  

Após a conclusão do curso de graduação em Letras (Português/Inglês), os professores- 

pesquisadores participaram de seleção para aderirem ao Programa de Iniciação à Docência (PID) da 

Universidade de Taubaté. Selecionados para participar do programa, assumiram a função de 

Monitor Pleno nas disciplinas de Didática Específica e Linguística do curso de Letras Matutino e 

Noturno. Nessas aulas, os professores-pesquisadores auxiliavam o professor titular da disciplina e 

os alunos do curso. A frequência às aulas possibilitou o registro de diversas atividades e 

considerações, que foram utilizadas como corpus para esta pesquisa. Assim, é objetivo geral deste 

trabalho contribuir com reflexões sobre a formação de docentes, enquanto que o objetivo específico 

é analisar os registros dos professores-pesquisadores, a partir da seguinte pergunta de pesquisa: 

quais as ações do professor-supervisor, registradas pelos professores-pesquisadores, no que diz 

respeito à transferência, conforme Vygotsky (1989) e Tishman (1999), de saberes? A metodologia 

empregada foi de cunho qualitativo e baseou-se na Análise de Conteúdos. A análise dos registros 

permite entender que houve: 1. transferência próxima (TP) dos saberes, quando os registros 

apresentam a aplicação de práticas observadas em suas próprias aulas no Ensino Básico; 2. 

transferência distante (TD) dos saberes, quando há momentos de reflexão sobre o próprio processo 

de construção profissional. Os resultados foram: a compreensão do processo de avaliação formativa 

na universidade e a aplicação desse método nas suas aulas dos professores-pesquisadores (TP/TD); 

a necessidade de ensinar práticas de estudo para os alunos (TP/TD); a prática de investigação como 

instrumento que favorece o diálogo entre professor e aluno e que gera aprendizagens significativas 

(TD); a consideração do conhecimento prévio dos alunos para construção de novas aprendizagens 

(TP); o conhecimento sobre atividades de aprendizagem do Ensino Superior, já adaptadas pelos 

professores-pesquisadores no Ensino Básico (TP); a constante reflexão sobre a própria prática 

(TP/TD); e a aplicação dos fundamentos teóricos tanto na postura em sala de aula, quanto nas 

práticas com os alunos (TP/TD). Os professores-pesquisadores concluem que a pesquisa foi positiva 

ao facultar a sistematização de saberes transferidos e o favorecimento da auto-reflexão. Nesse 

sentido, também concluem sobre a importância do PID para a formação de futuros professores, que 

podem revisitar a graduação e as ações do professor do Ensino Superior com olhos críticos para 

com a docência e para com o próprio aprendizado.  
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HORTA COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES E 

COMPETÊNCIAS NO AMBIENTE ESCOLAR 

 

JOÃO CARLOS FIGUEIREDO FILHO, SCARLET DE ANDRADE CUNHA DA SILVA, LUIZA 

STEFFANI MIGOTTO DOS SANTOS, TATIELI NALINI DA SILVA DEALMEIDA 

 

Orientador(a): EXPEDICTO RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR 

 

 

Resumo:  

A escola é um espaço importante para a formação de indivíduos responsáveis e aptos a colaborar e 

decidir sobre questões sociais, ambientais e culturais, que restabelece suas relações com o meio 

onde vive. Assim, a horta como ferramenta para o desenvolvimento de habilidades e competências 

no ambiente escolar, representa um modo de reinventar o fazer pedagógico. O objetivo foi estimular 

o aluno no desenvolvimento de habilidades e competências acerca do manejo e cultivo de hortaliças 

e leguminosas, com foco no olhar local, como uma estratégia para integrar toda a variedade e 

variabilidade dos organismos vivos, por meio do acompanhamento do desenvolvimento de vegetais 

e de aulas práticas de citologia. Esse projeto teve como metodologia a oficina de “Manejo e Cultivo 

de Vegetais”, com etapas que foram realizadas com os alunos, que possibilitou a eles aprender a 

preparar a terra para o plantio. Com isso, se conseguiu transformar a horta em um laboratório vivo. 

Como atividade integradora foi organizada uma oficina de “Citologia”, em que os alunos foram 

levados ao laboratório para visualizar lâminas com tecido vegetal, de modo a reforçar o 

conhecimento, dos alunos, acerca desses organismos. O desdobrar do projeto possibilitou a 

percepção do crescimento do interesse dos alunos, à medida que se intensificavam os cuidados com 

o plantio e se dava o crescimento das mudas. Foi visível também a mudança comportamental dos 

alunos com relação à merenda, uma vez houve uma sensível redução do desperdício de verduras e 

leguminosas. Com tudo isso foi possível inferir que o contato dos alunos com o acompanhamento 

do crescimento dos vegetais na horta os permitiu reavaliar suas perspectivas de alimentação e 

comportamento com o meio ambiente de forma positiva 

.   
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DANÇA COMIGO 

 

PAULA PALMA MOREIRA, LEONARDO MEDEIROS DA COSTA, MARIA CAROLINA DE 

OLIVEIRA REGIS 

 

Orientador(a): FERNANDA RABELO PRAZERES 

 

 

Resumo:  

No primeiro semestre de 2015 foi realizado o projeto “Dança Comigo” na escola Monjolinho, 

situada em Taubaté/SP, elaborado pelo PIBID de Educação Física da UNITAU. O projeto aplicado 

teve como objetivo levar o conhecimento relacionado às Atividades Rítmicas, com base em 

atividades corporais, lateralidade, ritmo, musicalidade e contagem musical para as alunas do sexto 

ao nono ano do ensino fundamental II e ensino médio, com faixa de idade de 12 a 17 anos. Nesse 

projeto foram desenvolvidas aulas de Atividades Rítmicas tendo como base a dança, trabalhando 

passos iniciais e contagem de tempo musical para o desenvolvimento de coreografias e noções 

rítmicas. Também foram utilizadas atividades de alongamento, movimentos básicos, aquecimentos 

ritmados, além de introduzir, durante as aulas, o conteúdo teórico para que as alunas pudessem 

associar a teoria e a prática. No decorrer das aulas foi possível observar a evolução das alunas que 

apresentaram mais agilidade nas sequências coreografadas e facilidades para decorar e aprender 

passos novos, mostrando a cada aula mais interesse em participar e convidando as outras alunas 

para participar das coreografias. Ao término do projeto foi possível notar que este trouxe um novo 

conhecimento e uma noção rítmica muito grande e satisfatória, sendo possível realizar 

apresentações de dança. Para os alunos do PIBID, o projeto aplicado proporcionou um grande 

aprendizado, pois o contato com as alunas trouxe uma visão diferente, permitiu perceber quando se 

deve fazer alterações no plano de aula adequando-o a facilidade e dificuldade de cada aluna. Além 

disso, esta experiência acrescenta na formação acadêmica um grande conhecimento que irá 

contribuir com futuros desafios profissionais, possibilitando adequar a atividade para crianças de 

diferentes idades e contextos de educação.  
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DANÇA NO ENSINO INFANTIL 

 

PAULA PALMA MOREIRA, CÍNTIA MARIA DOS SANTOS PAVANETTI, MARIA 

CAROLINA DE OLIVEIRA REGIS 

 

Orientador(a): FERNANDA RABELO PRAZERES 

 

 

Resumo:  

No primeiro semestre de 2015 foi realizado o projeto “Ensino infantil: ensinando a Educação Física 

através da dança” na escola Monjolinho, situada na zona rural de Taubaté/SP, elaborado pelo PIBID 

de Educação Física da UNITAU. O projeto aplicado teve como objetivos: incluir a dança como 

primeiro contato dos alunos do ensino infantil com a Educação Física de forma lúdica trabalhando o 

desenvolvimento motor, cognitivo e sócio afetivo. Nesse projeto foram desenvolvidas aulas de 

dança, atendendo alunos do Ensino infantil do período vespertino, sendo uma turma de maternal I, 

com oito alunos e uma turma de maternal II, com 13 alunos, totalizando 21 alunos. O 

desenvolvimento das aulas se deu com músicas que ensinam e ao mesmo tempo se divertem, 

realização de atividades lúdicas que fizessem referência as partes do corpo, imitações de animais e a 

assimilação de sons aos objetos. No decorrer das aulas foi possível observar a evolução dos alunos 

ao aprenderem as músicas e assimilando as partes do corpo, lateralidade e noções espaciais. Com a 

finalização do projeto foi visível o desenvolvimento dos alunos, pois no início eles eram tímidos e 

não se expressavam com facilidade, alguns nem participavam das atividades. Com o passar do 

tempo se soltaram e participaram das aulas o que foi possível culminar com uma apresentação no 

final do projeto. Para os alunos do PIBID, o projeto teve uma grande importância, pois, por 

trabalhar com alunos bem pequenos, a dificuldade é maior, as crianças se dispersam com facilidade, 

dificultando a concentração, e prejudicando as outras crianças. Esse projeto deu aos bolsistas do 

PIBID a oportunidade de aprender a trabalhar com turmas em que são raras as escolas que tem o 

professor de educação física para as aulas de movimento e práticas corporais.  
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SORRIR E BRINCAR 

 

REGIANE FRANÇA SILVA, VIVIANE APARECIDA DA FONSECA, MARIA CAROLINA DE 

OLIVEIRA REGIS, MATHEUS GARIGLIO DIAS, CÍNTIA MARIA DOS SANTOS 

PAVANETTI 

 

Orientador(a): FERNANDA RABELO PRAZERES 

 

 

Resumo:  

Dentre as atividades desenvolvidas pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID), o projeto Sorrir e Brincar, foi implantado na escola E.M.E.I.E.F “Professor José 

Marcondes de Moura”- Monjolinho, situada a zona rural da cidade de Taubaté/SP, no primeiro 

semestre de 2015. Tivemos como objetivo trabalhar o movimento por meio de atividades circenses 

com os alunos do integral, do primeiro ano ao nono do ensino fundamental, com o foco na aptidão 

física (força, resistência, flexibilidade), motora (coordenação e ritmo), afetiva (autoestima, 

capacidade de superação, confiança) e social (trabalho em grupo). O tema abordado “circo no 

âmbito escolar” tem sido uma ferramenta de ensino lúdica, as variações de movimentos tornam o 

aprendizado mais interessante e criativo, em que o aluno tem possibilidades de reconhecer suas 

possibilidades. Partindo deste princípio decidimos aplicar várias atividades e dentre elas podemos 

citar: alongamentos, casa /morador /terremoto, sim e não, dinâmica dos nomes, jogo da velha 

gigante, escravos de Jó, eu te amo, músicas infantis, pega-pega estátua, passa a bola e atividades 

com bola com enfoque no malabarismo. Trabalhamos também a expressão corporal e facial, 

coordenação motora e danças, com ensaios periódicos para a apresentação do projeto em forma de 

um espetáculo circense, realizado no dia 25/05/2015, celebrando a festa da família na escola.O 

projeto permitiu um contato mais direto entre todas as esferas de sua comunidade;a interação entre, 

pais, professores, alunos, funcionários e comunidade geral foi marcante durante toda a realização do 

evento. Para os bolsistas foi uma oportunidade de aprender através da realização de um trabalho que 

englobou conhecimentos teóricos, práticos e o contato com toda a comunidade escolar.  
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MAIS ESPORTE 

 

LEONARDO MEDEIROS DA COSTA, MATHEUS GARIGLIO DIAS, MARIA CAROLINA DE 

OLIVEIRA REGIS 

 

Orientador(a): FERNANDA RABELO PRAZERES 

 

 

Resumo:  

No primeiro semestre de 2015 foi realizado, o projeto “Mais Esporte: proporcionando educação 

através do esporte” na escola Monjolinho, situada em Taubaté/SP, na zona rural da cidade, 

elaborado por nosso grupo PIBID de Educação Física, da UNITAU. O projeto teve como objetivo: 

proporcionar aos alunos a vivência esportiva das modalidades basquete e futsal, ressaltando que, 

com as práticas esportivas, o aluno tem uma boa oportunidade de autoconhecimento (tanto no 

aspecto fisiológico quanto psicológico), conhecer o próximo e aprender a se socializar. Nesse 

projeto foram desenvolvidas aulas das duas modalidades, atendendo alunos dos 8º e 9º anos do 

Ensino Fundamental e Ensino Médio, tendo em média 25 alunos por aula. O trabalho foi realizado 

buscando proporcionar conhecimento básico nas modalidades apresentando as atividades aplicadas 

de forma lúdica e dinâmica, sendo atrelado o conteúdo teórico à prática. Foram usados 

alongamentos, habilidades básicas, aquecimentos voltados à fixação de fundamentos, jogos e 

brincadeiras com características das modalidades relacionadas, e o jogo propriamente dito, com 

pausas para educativos e correções de fundamentos e táticas. Em todas as aulas buscamos inserir a 

disciplina, partindo do conteúdo dos esportes na rotina dos alunos e ensinando-lhes a respeitar as 

diferenças entre si, aprimorar o trabalho em equipe e desenvolver a capacidade de tomar decisões. 

No decorrer das aulas foi possível observar a evolução dos alunos, a aprendizagem e o 

aprofundamento nas habilidades básicas das modalidades abordadas, a assimilação do 

desenvolvimento motor e o conhecimento de suas aptidões físicas e também de suas limitações. 

Com a finalização do projeto foi notável a evolução dos alunos, no início os alunos eram inseguros, 

quando se deparavam com um problema não se expressavam, alguns nem participavam das 

atividades, porém, com o passar das aulas os alunos foram se soltando e participando das atividades, 

criando assim autonomia e autoconfiança tornando o processo de aprendizagem fácil e produtivo. 

Para nós, bolsistas do PIBID, o projeto teve grande importância, por trabalharmos com alunos em 

uma fase de desenvolvimento não só corporal, mas também, psicológico, tornando assim o trabalho 

muito gratificante em que pudemos contribuir com o amadurecimento dos alunos, de forma global, 

a partir das lições ensinadas em cada aula, o que refletirá na vida de cada um deles e na nossa.  
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PIBID: TREINAMENTO COLETIVO FUTSAL NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

MARCELO DE SOUZA, VICTOR DE SOUZA SOARES, ANA LUCIA DE SOUZA 

 

Orientador(a): FERNANDA RABELO PRAZERES 

 

 

Resumo:  

No projeto desenvolvido na escola Walter Thaumaturgo, como parte das ações do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) o futsal foi trabalhado em forma de 

treinamento esportivo. Os alunos estiveram um grande período sem quadra poliesportiva em razão 

de reforma, inserimos esta modalidade pela grande procura e interesse dos alunos, e foi necessário 

um acordo com os participantes, só participariam do projeto aqueles que representassem a escola de 

forma positiva, com um desempenho escolar dentro da média e apresentassem um comportamento 

exemplar. Embora o objetivo principal inicialmente fosse o treinamento técnico e tático, tivemos 

enfoque também na convivência e nos valores que fazem parte da formação do adolescente, 

trazendo resultados imediatos tanto fora como dentro do contexto escolar. Trabalhamos com o 

gênero masculino, dividindo em duas categorias: SUB 12 e SUB 15. Dividimos neste metodo, por 

se tratar de um esporte de contato físico, onde a diferença de idade poderia gerar alguns acidentes. 

As aulas eram divididas em parte técnica e tática, e treinamento específico do posto de goleiro, 

sendo estas as principais partes para observá-los. Em seguida existia o coletivo, e finalizávamos 

com uma roda de conversa, onde podíamos fazer a avaliação tanto dos bolsistas como os alunos, 

referentes às aulas e os valores pregados, podendo assim discutir o que poderia ser melhorado. 

Observamos que no início os meninos eram individualistas e existia certa ansiedade em representar 

a escola nos campeonatos. No decorrer do projeto, observamos a melhora progressiva dos mesmos. 

Notamos que havia alunos que tinham comportamento agressivo e displicente, o que atrapalhava o 

seu desempenho acadêmico, e felizmente através do projeto conseguimos resgatá-los. Observamos 

também a grande competitividade que existia, embora fosse parte do nosso enfoque e decidimos em 

certas ocasiões utilizar jogos que trabalhavam a cooperação e a descontração, estimulando sempre a 

competição sadia. O número de participantes girava em torno de 30 alunos. Ressaltamos que todos 

participavam do projeto ativamente e tinham um grande comprometimento. Ao avaliarmos os 

resultados obtidos, notamos o amadurecimento dos adolescentes e grande melhora no 

desenvolvimento motor. No início existia certa deficiência em relação ao respeito ao próximo, 

porém houve uma considerável melhora. Esperávamos com este projeto que os alunos vivenciassem 

a parte técnica e tática da modalidade, e com a inserção deste esporte coletivo foi possível nos 

aproximarmos ainda mais dos alunos, o que fez com que os nossos objetivos fossem alcançados.  
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MODALIDADES COLETIVAS 

 

VITOR HUGO FERREIRA, DIANE MANTOVANI DE JESUS, MAURO NORBERTO PIRES, 

GABRIEL FERREIRA DA SILVA 

 

Orientador(a): FERNANDA RABELO PRAZERES 

 

 

Resumo:  

No primeiro semestre de 2015 foi realizado o projeto “Modalidades Coletivas” na EMIEF 

Porfessora Anna dos Reis Signorini - SEDES, elaborado pelo grupo do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) de Educação Física. Nesse projeto foram realizadas aulas de 

quatro modalidades coletivas e esportivas sendo: futsal, basquetebol, voleibol e handebol. O 

objetivo foi ampliar a vivência nos esportes coletivos já conhecidos e trabalhados nas aulas de 

Educação Física, enfatizando o trabalho cooperativo e lúdico devido ao alto nível de cobrança dos 

alunos. As aulas tinham em comum os treinos de fundamentos, técnicas, táticas esportivas, trabalho 

coletivo e cooperativo, debates sobre as aulas, sugestões sobre como melhorar as aulas e assuntos 

contemporâneos das modalidades. No início do projeto, a maioria dos alunos possuía um 

relacionamento entre si limitado, devido ao Programa EAFI (Escola de Atleta de Formação Integral) 

que visa a formação de novos atletas, que exige o rendimento e resultados dos alunos. Como são 

divididos em grupos conforme a modalidade esportiva que praticam, não havia interação entre os 

grupos e existia um alto nível de estresse nas aulas. No decorrer do semestre, pudemos perceber a 

evolução do comportamento entre eles, aceitando aqueles que praticassem outras modalidades e o 

excesso de cobrança que havia entre eles foi se extinguindo com as atividades em grupo que 

enfatizavam ações que trabalhassem os pontos fracos como mau relacionamento e a falta de 

paciência em jogos cooperativos, levando-os a priorizar o coletivo em vez do jogo em si. No final 

do semestre, em debates com os alunos tivemos a percepção da importância dos trabalhos 

realizados, pois através dos esportes coletivos um grande vínculo de amizade foi criado entre a 

turma, uma experiência diferente para todos que participaram e se dedicaram para que pudessem 

aprimorar o trabalho em grupo e ampliar o ciclo de amizade e conhecimento em outros esportes. 

Este projeto não pode ser visto como apenas uma tentativa de trazer as modalidades esportivas 

coletivas em forma de jogo, mas sim um projeto que visou a socialização e integração dos alunos, 

pois estão em uma escola em que há o EAFI. Este trabalho nos trouxe grandes mudanças no pensar 

sobre o trabalho na escola por meio das práticas vivenciadas, também nos proporcionou uma 

melhor visão sobre o desenvolvimento da licenciatura devido às dificuldades encontradas no 

decorrer do desenvolvimento do projeto e em relação aos alunos ao buscarmos amenizar o 

comportamento competitivo deles.  
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Resumo:  

O principal objetivo da Educação Física nas escolas não é de formar atletas, mas sim proporcionar 

diferentes vivências corporais aos alunos. Pensando nisso, com o Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência (PIBID), proporcionamos aos alunos da EMIEF Porfessora Anna dos Reis 

Signorini - SEDES o máximo de vivências possíveis em esportes não tradicionais como futebol 

americano, rugby, futebol australiano, badminton, esgrima, baseball levando-os a um conhecimento 

que saia da rotina de esportes como vôlei, basquete, futebol e handebol. Uma característica desta 

escola era o gosto pelo futebol, independente do gênero, o que os levou a apresentarem certa 

resistência em praticar outros esportes. Percebemos que era necessário aproveitar o prazer pelo 

esporte e ampliar os conhecimentos apresentando outros esportes além do futebol. Nosso projeto 

teve como objetivo levar a vivência de esportes não tradicionais. Trabalhamos com duas turmas em 

dias diferentes, sendo uma feminina composta por 30 alunas do 6° ao 9° ano do Ensino 

Fundamental, e 30 meninos. Além de trabalharmos os esportes não tracionais já citados, fazíamos 

no aquecimento atividades que desenvolvessem a agilidade, tempo de respostas e habilidades 

motoras finas e grossas, contestes que envolviam os fundamentos do esporte a ser aprendido no dia 

e brincadeiras como pega-pega adaptados buscando assemelhar com o esporte a ser aprendido. O 

projeto atingiu nossas expectativas, visto o aumento da frequência dos alunos e o interesse pelas 

aulas. Os alunos tornaram-se curiosos e abertos ao aprendizado de novos conteúdos, além de 

melhorar o relacionamento com os colegas e professores. Para nós bolsistas a experiência adquirida 

no projeto fez com que nos amadurecêssemos enquanto professores, pois nos possibilitou 

vivenciarmos a realidade escolar, compreender os desafios desse contexto, além de desenvolver 

projetos que contribuíssem positivamente para os alunos e escola. O retorno obtido foi positivo, 

atendendo nossas expectativas de aguçar a curiosidade dos alunos em aprender modalidades 

esportivas que eram desconhecidas, refletindo também na disciplina dos alunos, que passaram a se 

interessar mais pelas aulas de educação física, diminuindo as faltas, pois em cada aula havia um 

conteúdo novo. A participação no PIBID nos proporcionou o conhecimento de várias escolas, onde 

percebemos a mudança de comportamento dos alunos conforme sua realidade escolar. Essa 

experiência contribuiu tanto para nossa formação docente quanto para a formação de futuros 

cidadãos.  
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Resumo:  

Iniciamos o referido projeto na E.M.I.E.F. Marta Miranda Del Rei em março de 2015. Fomos 

recebidas pela professora supervisora e então conhecemos a equipe escolar, a escola e suas 

dependências. Tivemos o primeiro contato com os alunos, vivenciamos algumas aulas de educação 

física, os espaços utilizados para a realização das mesmas e os materiais disponíveis na escola. 

Notamos que seria interessante e de grande aproveitamento trabalhar o atletismo na escola com as 

crianças, oportunizando o conhecimento e a vivência dessa pratica à eles, aproveitando também a 

chegada das olimpíadas em nosso país, essa seria uma maneira de se aproximarem das modalidades 

Não podemos esquecer as habilidades trabalhadas com esse projeto como correr, saltar, arremessar 

para um melhor desenvolvimento das crianças. Estavam envolvidos no projeto os alunos do 

Fundamental I do 1° ao 5° ano, com uma media de 100 alunos. O Mini Atletismo teve como 

objetivo despertar o interesse das crianças para a modalidade em questão, por meio de atividades 

simples e rotineiras, como jogos e brincadeiras populares já conhecidos por eles no âmbito escolar. 

Este tipo de ação é classificado como integralidade no esporte, já que há um grande número de 

crianças ativas ao mesmo tempo experimentando formas de movimentos básicos e variados. As 

exigências de habilidades variavam de acordo com a idade, capacidades coordenativas e 

necessidades de cada turma. Percebemos assim, que ao iniciar as aulas, muitos alunos não tinham o 

conhecimento do que é o atletismo, porém, após a informação, ficaram muito entusiasmados com a 

novidade. Este projeto foi de grande aproveitamento profissional, pois pudemos desenvolver uma 

modalidade pouco conhecida pelas crianças. Participar do PIBID nos proporcionou grandes 

experiências neste contato com as crianças, pudemos observar a reação e a ação das crianças ao 

vivenciar algo novo, apesar de algumas das habilidades já fazerem parte de suas brincadeira e 

atividades cotidianas. Essa experiência adquirida nos proporciona uma percepção de que é possível 

trabalhar o atletismo nas escolas para anos iniciais e amplia nossos conhecimentos para nossa 

formação profissional.  
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Resumo:  

No primeiro semestre de 2015 foi elaborado o projeto “Psicomotricidade na dança” na escola 

Walter Thaumaturgo, situada em Taubaté/SP, pelos bolsistas do PIBID (Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência) de Educação Física da UNITAU. O presente projeto teve como 

objetivo trabalhar a linguagem corporal utilizando diferentes atividades com o corpo, relacionadas a 

jogos e brincadeiras englobando-os na dança. Tivemos um pouco de dificuldade para entender o 

funcionamento da escola para aplicarmos o projeto, pois a mesma passou por várias mudanças 

(reforma e inserção do Integral). Quando começamos a aplicar as aulas de dança, verificamos 

primeiro as facilidades e dificuldades motoras apresentadas pelas crianças, e a partir disso foi 

montada, no decorrer do projeto, uma coreografia para a inauguração da quadra. Nesta coreografia 

trabalhamos com mais de 30 meninas de diferentes faixas etárias e ajudamos na confecção dos 

figurinos. Após esse evento preparamos a coreografia para a Festa Junina com as crianças do 3º ano 

do Ensino Fundamental e trabalhamos com as turmas A e B. Finalizada as apresentações aplicamos 

brincadeiras lúdicas junto com a dança, criamos mais coreografias para serem desenvolvidas apenas 

em sala de aula, com diversas músicas e temas. As vivências e experiências adquiridas foram de 

grande valia ampliando os nossos conhecimentos nas escolas de rede municipal, contribuindo para a 

nossa formação profissional em Educação Física.  
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Resumo:  

Levando em consideração a grande importância da Capoeira que é patrimônio cultural do Brasil e a 

ampla aprendizagem motora e cultural que ela proporciona, acreditamos ser de suma importância 

trabalha-la com as crianças na escola a fim de ampliar vivências corporais e culturais, trabalhando-a 

dentro da abordagem Psicomotricidade. A história da Capoeira é marcante e desenrolada por um 

marco que nem todos estão acostumados a ler ou ouvir, curiosamente seu nome “Capoeira” é um 

nome indígena e que se refere ao local de onde a mesma era praticada. A pesar de por muito tempo 

ser proibida por lei de ser praticada em qualquer lugar que fossem no Brasil colônia, não perdeu sua 

tradição e até hoje não somente em nosso país, mas também está espalhada pelo mundo todo. Bem 

distante da política que proibia a Capoeira de ser praticada, hoje em nossos dias de liberdade 

utilizamos a Capoeira e sua movimentação para desenvolvermos em crianças um repertório motor 

bastante significativo como a psicomotricidade, e diversas habilidades e capacidades como 

musicalidade, ritmo, flexibilidade, coordenação motora, força, resistência e agilidade, levando em 

conta a valorização de um “esporte” nacional. Sendo a Capoeira o único conteúdo de “lutas” 

inserido nos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) tem-se a importância da movimentação 

corporal que desenvolve o corpo e a mente em um segmento que exige do aluno criatividade, 

musicalidade e motricidade. As aulas foram desenvolvidas em uma escola de Taubaté, SP, com 

alunos que estudam em período integral na faixa etária entre 7 e 9 anos. Brincadeiras, gincanas e 

cantigas de capoeira foram enfatizadas, bem como a apresentação dos instrumentos reais aos alunos 

para um conhecimento mais integro do que a capoeira pode proporcionar e assim despertando um 

interesse para que os alunos busquem o aprofundamento nesta modalidade fora do âmbito escolar. 

Ao fim do projeto, pudemos observar que a vivência e aprendizado por meio da Capoeira puderam 

colaborar no desenvolvimento psicomotor, afetivo e social dos alunos participantes, possibilitando a 

inserção do tema lutas no âmbito escolar através da Capoeira, conseguindo principalmente que eles 

compreendessem a diferenciação do tema lutas e da violência, chegando assim a um dos pontos 

principais que é além da questão de desenvolvimento psicomotor e de habilidades, capacidades 

físicas, atingimos também a melhora do Respeito e Disciplina entre os próprios alunos do grupo 

participante e também na relação aluno-professor.  
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Resumo:  

Segundo os PCN’s as atividades rítmicas e expressivas fazem parte dos blocos de conteúdos da 

Educação Física Escolar e, por isso, demonstram a importância da criança ter o contato com a dança 

na escola. Dentre as variadas funções psicomotoras trabalhadas na dança, as principais 

desenvolvidas durante a aplicação deste projeto foram divididas em três grandes grupos: o 

equilíbrio, que reúne um conjunto de aptidões estáticas e dinâmicas, assim abrangendo o controle 

postural; o latero-espacial, desenvolvendo as aquisições de locomoção, que incidirão no 

aprendizado e na consolidação das praxias motoras; e por fim o ritmo, que sempre se faz presente 

em qualquer atividade motora, ainda que indiretamente, e quando solicitado como ação motora 

principal ditará o “andamento” do evento, estando diretamente relacionado com o tempo e com o 

espaço. O objetivo do projeto foi utilizar a dança no âmbito escolar como instrumento para o 

desenvolvimento psicomotor, trabalhando nas crianças os aspectos cognitivos, afetivos e orgânicos. 

Para isso fez-se uso de três aspectos básicos: o movimento, o intelecto e o afeto. O presente estudo 

foi realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental “Dr. Quirino”, em Taubaté/SP, com 

aproximadamente 30 alunas que frequentam a escola em período integral, divididas em duas turmas, 

com faixa etária entre 6 a 8 anos. O projeto aconteceu duas vezes por semana, com aulas durando 

uma hora em cada turma, de fevereiro a junho de 2015. Concluiu-se, com a efetivação do projeto, 

que as alunas apresentaram uma melhoria significativa em relação aos seus atos comportamentais, 

disciplinares e de respeito ao próximo. Também foi possível perceber, ao longo do projeto, uma 

apropriação da musicalidade básica. A evolução das mesmas, psicologicamente e fisicamente, foi 

crescente, a vivência foi sólida e assídua. Além dessas mudanças interpessoais e corporais das 

alunas participantes, houve aprovação e elogio por parte da equipe gestora e pedagógica da escola. 

Existiram, ainda, relatos do corpo docente, onde professores relataram que a vivência das alunas 

neste projeto, com uma ocupação diferenciada, trouxe a elas um estímulo a mais em sua estada 

integral na escola. Ressaltamos, por fim, que esse projeto foi uma forma de fazer, por meio da 

dança, uma transformação pessoal, intelectual e corporal nas alunas participantes, desenvolvendo 

assim sua consciência e expressão corporal, indo além do currículo regular.  
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Resumo:  

Este projeto trata da importância da diversificação das atividades relacionadas à Educação Física 

Escolar, trabalhando diversas vivências e atividades circenses com os alunos. Participam deste 

projeto aproximadamente 60 alunos da EMEF “Dr. Quirino” - Taubaté/SP, com idades entre 06 e 

12 anos, de ambos os gêneros. Este trabalho foi desenvolvido devido à percepção de que as crianças 

desenvolvem cada vez menos suas capacidades motoras básicas, apresentando carência no seu 

desenvolvimento motor global. As atividades circenses propostas fazem com que essas crianças 

tenham a oportunidade de trabalhar melhor suas capacidades físicas e motoras, além de beneficiar o 

seu desenvolvimento intelectual. O principal objetivo é o de melhorar a psicomotricidade dos 

alunos, além de trabalhar a desinibição, cooperação e respeito, com o outro e com seu próprio corpo. 

Para a aplicação foi primeiramente apresentado aos alunos conceitos sobre o circo, tais como sua 

história, sua evolução, suas modalidades entre outros. Em seguida permitiu-se aos mesmos a 

experimentação de algumas das modalidades destacadas, em aulas em formato de circuito, para um 

maior aproveitamento do tempo e favorecendo um amplo contato e familiarização com o contexto 

circense. Os materiais em uso são, em alguns casos, específicos, como: tecido acrobático, 

trampolim, malabares entre outros; e, em outros momentos, materiais adaptados ou construídos 

pelos professores ou mesmo pelos alunos. Como encerramento do projeto será realizada uma 

apresentação, onde os alunos terão a oportunidade de demostrar o que aprenderam ao longo da 

realização das aulas. Vale ressaltar que a avaliação é feita de forma contínua, por meio de 

observação, debate, questionários e testes. Mesmo com a aplicação ainda parcial deste projeto, é de 

fácil percepção o desenvolvimento apresentado pelos alunos participantes. Os mesmos demonstram 

uma melhora significativa no desenvolvimento de suas habilidades psicomotoras e, ainda, na 

aquisição de novas habilidades. Também é perceptível, e corroborado por relatos de outros 

professores, que os alunos apresentam uma melhora no comportamento e na disciplina nas aulas, 

demonstrando maior respeito e aceitação às diferenças.  
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Resumo:  

Jogos cooperativos são atividades grupais que têm por objetivo despertar a consciência de 

cooperação, isto é, mostrar que cooperar é uma alternativa possível e saudável no campo das 

relações sociais. Esse projeto foi desenvolvido devido à constatação, por meio de observação 

durante as aulas de Educação Física, que, em muitas situações, os alunos tendem a apresentar 

atitudes excessivamente competitivas, causando problemas no desenvolvimento dessas aulas. Esse 

projeto não pretende simplesmente substituir a competição pela cooperação, mas sim demonstrar 

outra forma de jogar, mais democrática e flexível, em que o interesse está na participação, na 

diversão e na criação, sem a pressão de ter que vencer sempre. O objetivo principal desse projeto é 

o de proporcionar aos alunos uma efetiva participação nas atividades propostas, buscando fazer com 

os mesmos sintam-se relevantes e divirtam-se, independentemente das suas habilidades. Como 

objetivos secundários buscou-se, por meio da aplicação das atividades e jogos cooperativos, facilitar 

a união das crianças, demonstrando que a preocupação ao participar dos jogos e atividades 

cooperativas não é a de ganhar e sim a de se divertir e se descontrair, aprendendo que não estão 

sozinhos e de que precisam da ajuda do colega, aprendendo ainda a colocarem-se no lugar do outro 

e não priorizarem apenas suas necessidades. Esse projeto foi desenvolvido na EMEF “Dr. Quirino” 

- Taubaté/SP, contando com a participação de aproximadamente 90 alunos com idade entre 09 e 12 

anos, de ambos os gêneros. O estudo inicialmente foi realizado por meio de uma pesquisa 

bibliográfica de artigos e do google acadêmico, sempre tendo como base os três pilares 

educacionais: conceitual, procedimental e atitudinal. Para a efetivação do projeto foram utilizados 

materiais existentes na própria escola, além de alguns materiais adaptados e confeccionados a partir 

de materiais recicláveis. Espera-se que ao final do projeto os alunos possam absorver a verdadeira 

essência do que é uma atividade cooperativa, levando esse ideal para o longo de suas vidas, 

tornando-os pessoas mais confiantes, generosas e capazes de aceitar que ninguém é igual a ninguém, 

respeitando assim as diferenças de cada indivíduo. Assim sendo, o aluno terá a oportunidade de 

vivenciar e aprender, de forma lúdica, os valores éticos e sociais necessários para uma convivência 

harmoniosa com a sociedade, sabendo que a formação de equipes pode ser algo positivo para a 

solução de problemas.  
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Resumo:  

Os temas transversais foram apresentados pelos Parâmetros curriculares nacionais para auxiliar na 

aprendizagem e reflexão dos alunos nas questões emergenciais e sociais. A discussão sobre a 

inclusão desses conteúdos na área de Educação Física, é extremamente recente e há grandes 

dificuldades na seleção e implementação de conteúdos relevantes. Além disso, muitas vezes, a 

comunidade escolar não oferece respaldo para os professores trabalharem com essa proposta, e 

ainda, os alunos são bastante resistentes a propostas que incluam uma discussão mais sistematizada 

sobre a dimensão conceitual ou atitudinal nas aulas, até porque há uma tradição muito acentuada na 

escola de que a Educação Física é muito divertida, pois se resume no fazer, no brincar e não 

compreender os seus sentidos e significados. O objetivo desse trabalho foi proporcionar aos alunos 

autonomia crítica de pensamento, apresentando subsídios para que conseguissem visualizar e 

entender as diferenças sócio afetivas e ambientais que os norteiam, e ainda, que os mesmos 

conseguissem defender suas posições e, com isso, adquirir uma boa convivência social no meio em 

que vivem. Sabendo que as relações entre os indivíduos perante a sociedade enfrentam diversos 

tipos de empecilhos, os temas transversais constituem-se em instrumentos para colaborar com o 

desenvolvimento do ser humano por completo, e por isso torna-se importante que seja trabalhado 

em sala de aula. O presente projeto foi desenvolvido na EMEF Coronel Marcondes de Matos, no 

município de Taubaté-SP. Os alunos participantes do projeto estão cursando o ensino fundamental 1 

e possuem entre 6 a 10 anos de idade, cada aula teve um conceito voltado para um dos temas 

transversais proveniente dos PCNs. As aulas poderiam sofrer pequenas alterações devido ao espaço 

físico da escola, número de aprendizes ou complicações ambientais como chuvas, uma vez que a 

única quadra da escola não é coberta. Os alunos do ensino fundamental 1 da Unidade escolar, 

aperfeiçoaram e desenvolveram seus pontos de vista sobre a diversidade social em que vivemos, de 

forma respeitosa e com preocupações ambientais e sanitárias do cotidiano. Quanto a nós bolsistas 

do projeto PIBID, pudemos concluir que os alunos adquiriram conhecimento e puderam aperfeiçoar 

o desenvolvimento social, afetivo, cognitivo e motor.  
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Resumo:  

O esporte é a prática individual ou coletiva, de jogo ou qualquer atividade que demande exercício 

físico e destreza, com fins de recreação, desporto e manutenção da saúde. Sem dúvida, o esporte é o 

conteúdo mais difundido nas aulas de Educação Física nas escolas. No entanto, no contexto escolar, 

com a característica competitiva que o esporte ganhou, o lúdico vem sendo esquecido com o passar 

do tempo. Porém, percebeu-se a necessidade de resgatar a ludicidade no esporte, principalmente 

para torná-lo mais educativo. Assim sendo, utilizaremos o esporte como ferramenta para o 

desenvolvimento das habilidades básicas e capacidades físicas do indivíduo, além dos valores como 

trabalho em equipe, união e respeito, por meio de jogos lúdicos. Inserimos o projeto: “Educação 

Física escolar, aprendendo o esporte com o lúdico”, na EMEF Coronel Marcondes de Matos, 

Taubaté-SP. Este projeto tem como objetivo apresentar um vasto repertório de esportes envolvendo 

os mais diversos tipos de movimentos em forma de jogos lúdicos, além de promover um 

desenvolvimento psíquico e motor dos alunos do Ensino Fundamental I de 6 a 10 anos. A cada 

semana é apresentado um esporte diferente, desde os tradicionais aos não convencionais. As aulas 

acontecem no horário de suas aulas de Educação Física podendo muitas vezes estar sujeito a uma 

adaptação considerando o espaço físico e a quantidade de alunos que tivermos no momento, a aula é 

aplicada de forma lúdica e relacionada com o esporte em questão. As aulas são ministradas no 

período da tarde. Com o decorrer do projeto observamos nos alunos uma grande melhora em seus 

movimentos corporais e de comportamento em relação ao convívio social e respeito ao próximo. O 

esporte é uma peça importante na vida do ser humano em todos os seus aspectos, tanto na 

motricidade humana como nos valores que o esporte nos oportuniza a levar para vida. Através dele 

os alunos podem vivenciar a competição, a cooperação, a união, a superação e realização. Essa 

experiência por meio do PIBID, nos proporciona a vivenciar a docência, bem como olhar o aluno 

em suas dificuldades, induzindo a buscar soluções e fazer com que nossos alunos se sintam felizes e 

nós com o dever cumprido.  
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Resumo:  

Os exercícios resistidos estão presentes nas diversas modalidades das academias, como nas 

variações de ginásticas e de musculação. Devido à grande exposição da mídia sobre o culto ao 

corpo e as diversas propagandas sobre o mundo fitness, observamos grande curiosidade dos alunos 

sobre como são esses conteúdos, desconhecidos na Educação Física Escolar. Um aspecto favorável 

à aplicação desse projeto é o de que os exercícios resistidos favorecem a estimulação dos hormônios 

do crescimento e dos hormônios gonadotrópicos pela hipófise. Este trabalho teve como principal 

objetivo utilizar conhecimentos da Educação Física na área do bacharelado, entre eles a ginástica de 

academia e os exercícios resistidos, na escola de ensino fundamental EMEF “Doutor Quirino” - 

Taubaté/SP, levando o conhecimento acadêmico do bacharelado, que é pouco inserido no contexto 

escolar, e demonstrando a importância do movimento e não apenas da estética corporal. De acordo 

com a proposta delineada acima, trabalhamos com aproximadamente 60 alunos do 6º ano, com 

idade entre 11 e 13 anos, do sexo masculino e feminino, em turmas separadas por gênero. As aulas 

foram dividas da seguinte forma: com as meninas buscou-se dividir, de forma fragmentada, 

mostrando os movimentos calistênicos, de maneira lúdica e com musicalidade, e, aos poucos, 

criando vários movimentos, que até então elas desconheciam; já com os meninos foram utilizados 

materiais adaptados, replicando materiais existentes em academias, fazendo uso de estafetas e 

outras competições para estimular a participação dos mesmos. Com a aplicação das aulas buscou-se 

levar aos alunos o fator de superação pessoal, tentado afastá-los da condição de prática de 

exercícios somente pelo culto ao corpo. O bacharelado, sendo também parte integrante da Educação 

Física, mostrou, por meio desse projeto, a possibilidade de se trabalhar diversos aspectos dos 

exercícios resistidos no contexto escolar. Mesmo com a aplicação ainda parcial deste projeto, é de 

fácil percepção que os alunos participantes demonstram uma melhora significativa no 

desenvolvimento de suas habilidades físicas e, ainda, na aquisição de novas habilidades. Também é 

perceptível, e corroborado por relatos de outros professores, que os alunos apresentam uma melhora 

no comportamento e na disciplina nas aulas, demonstrando maior respeito e aceitação às 

diferenças.  
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Resumo:  

Gradativamente aumenta o número de crianças com sobrepeso e obesas nas escolas. O estilo de vida 

atual favorece para uma vida cada vez mais sedentária, os hábitos alimentares estão se concentrando 

em dietas ricas em gorduras, sódio e açucares de baixa qualidade. Quando a criança começa a 

apresentar uma aparência de sobrepeso, a maioria dos pais ainda tem a falsa sensação de que é 

saudável, no entanto, se esta criança atingir os índices de obesidade, os danos físicos ainda poderão 

contribuir para diversas doenças como: hipertensão, diabetes e aumento nas taxas de colesterol, e 

ainda, a criança fica exposta aos efeitos psicológicos da exclusão social, do preconceito e da 

discriminação. Fatores que poderão levá-la a um isolamento social e um agravamento maior de sua 

condição física, podendo tornar-se um obeso mórbido. A escola se configura um local adequado 

para uma intervenção na obesidade infantil, promovendo um estilo de vida mais ativo e saudável 

para crianças e adolescentes. A Educação Física Escolar, pode contribuir de maneira efetiva na 

prevenção e intervenção do fenômeno obesidade. Afim de compreendermos melhor em qual idade o 

sobrepeso e a obesidade ficam mais evidentes, analisamos 185 meninas e 179 meninos da EMIEF 

Sg. Everton Vendramel de Castro Chagas, sendo eles alunos do ensino fundamental II, com idades 

entre 10 a 16 anos através da análise de dados do IMC (índice de massa corporal). Dos 364 alunos 

avaliados, 56 meninas apresentaram-se acima do peso, sendo 23 obesas e 41 meninos acima do peso, 

sendo 14 obesos. Com base nos resultados encontrados, concluímos que os maiores índices de 

sobrepeso encontram-se na idade de 13 e 14 anos nas meninas, enquanto nos meninos é aos 14 anos. 

Em relação a obesidade, as meninas apresentam maiores índices aos 12 anos, e os meninos aos 13. 

Pudemos observar um maior índice de sobrepeso em uma determinada faixa etária, podendo ser este 

dado relevante para um possível projeto para o aumento de atividade física para eles, e ainda, uma 

atividade direcionada a perda de peso e melhoria da saúde.  
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Resumo:  

A instituição escolar é uma segunda morada de crianças e adolescentes, e por vezes está focada em 

trabalhos individuais e propostas competitivas, avaliando os alunos por médias e notas, ranqueando-

os por suas capacidades cognitivas e/ou afetivas de liderar grêmios ou equipes desportivas. A 

competição apresenta aspectos positivos e negativos, encorajando vaidades para os vencedores e 

propciando situação de humilhação para quem perde. A finalidade real da escola deveria ser a de 

promover situações em que todos possam ter êxito (BROTTO, 2001). Não excluimos atividades que 

promovessem a competição, mas sim transformamos os possiveis fracassos de quem perde como 

ferramenta para um olhar de grupo, de cooperação, ajudamos os alunos a perceber a grande 

importância do oponente para os ganhadores, ajudá-los a respeitar as dificuldades dos outros e 

também auxiliar os amigos a encontrar maneiras de melhorar suas estratégias para elevar a 

qualidade do jogo. Trabalharemos também com atividades e jogos cooperativos, buscando novas 

formas de jogar. Este trabalho teve como objetivo utilizar jogos e brincadeiras para discutir a 

importância de valores com alunos de 7º e 8º anos do ensino fundamental. Participaram desta 

pesquisa 100 alunos da escola EMIEF Sg. Everton Vendramel de Castro Chagas do município de 

Taubaté-SP com idades entre 12 e 14 anos. Levando em consideração o tema "valores" no processo 

ensino-aprendizagem e jogos na Educação Física, decidiu-se desenvolver uma análise com 

diferentes valores: Respeito, Honestidade, Amizade,Cooperação e Inclusão. De acordo com a 

proposta delineada acima, a pesquisa foi organizada como se segue: no primeiro momento, é 

apresentada a importância do jogo nas aulas de Educação Física e da forte influência no convivio 

entre as crianças, destacando algumas reações das mesmas. Tal abordagem é realizada considerando 

ser uma atividade com enfoque nos Valores Morais. Dividimos os temas citados acima em aulas, e 

utilizamos os jogos para transmitir o conceito. Neste sentido, o jogo é apresentado como uma 

possível proposta de redimensionamento para vários problemas. Para tanto, são abordados diversos 

jogos e as características deste elemento que procuram justificar sua inserção no contexto escolar. 

Em um outro momento, discute-se o jogo no ensino, ressaltando seu valor pedagógico, princípios 

metodológicos, implicações e objetivos no ensino. Apresentam-se situações práticas de ensino onde 

o jogo se faz presente através da seguinte forma: conceitual, procedimental e atitudinal. A avaliação 

foi feita através de observação e rodas de conversas ao final de cada aula com perguntas aos 

alunos.  
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Resumo:  

Atualmente vivemos numa sociedade, na qual a mídia promove e ressalta por meio de propagandas, 

filmes, séries, etc., padrões de corpos ideais. Inserido nesse contexto, os adolescentes são 

influenciados e levados a perseguir o corpo considerado perfeito podendo gerar um afastamento e, 

até mesmo, uma distorção do seu corpo real. Sob essa perspectiva, o jovem passa a acreditar que, 

para ser aceito pelos outros é preciso que a sua imagem corporal esteja de acordo com os padrões 

estabelecidos, o que tende a gerar uma insatisfação com o corpo. Pensando nesse aspecto o presente 

projeto teve como objetivos proporcionar aos jovens adolescentes, um espaço para discussão acerca 

da imagem corporal e autoconceito por meio da prática do Basquetebol. O esporte favorece o 

conhecimento do corpo como um todo, o desenvolvimento intelectual e moral, mudanças 

comportamentais, convívio social e estabilidade emocional, combatendo o estresse e promovendo a 

reenergização individual e/ou coletiva. Nesse sentido, o presente projeto, procurou desmistificar 

padrões estéticos de beleza e incentivar uma melhor aceitação da autoimagem bem como o 

entendimento e aceitação das diferenças e limitações dos outros colegas, para dessa forma, obter um 

bom convívio social. O projeto foi aplicado com os alunos do 1º e 2º ano do ensino Médio da escola 

Monsenhor João Alves, com idades entre 15 e 17 anos de ambos os sexos no período entre março e 

junho de 2015. As atividades eram iniciadas por uma roda de conversa passando para um breve 

aquecimento e alongamento e logo em seguida iniciando os fundamentos do basquetebol 

explorando a diversidade de movimentos, técnicas e interações que o esporte exige. Ao término da 

aula se dava a formação de roda de conversa para obter a opinião dos alunos quanto às atividades, 

desafios e limitações enfrentadas e vencidas. Ao final do projeto observamos que grande parte dos 

adolescentes que participaram do projeto já possuíam uma melhor autoimagem e uma melhora nas 

relações interpessoais no âmbito escolar. Concluímos que os adolescentes nessa fase estão se 

descobrindo e formando sua personalidade e que o professor de Educação Física pode, por meio de 

uma prática pedagógica responsável e consciente, influenciar de maneira positiva nessa construção.  
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Resumo:  

O Slackline é uma modalidade esportiva radical nova no contexto escolar. É um esporte individual, 

porém para ser iniciado é necessário a ajuda dos colegas e/ou professores. Apresenta fundamental 

importância para a promoção da saúde física e mental dos praticantes, pois requer concentração, 

equilíbrio e coordenação motora. O presente projeto foi desenvolvido na Estadual Monsenhor João 

Alves, no município de Taubaté-SP, como parte das ações do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID). Como um dos objetivos era a inclusão, a modalidade foi inserida 

para ambos os gêneros. O objetivo principal deste trabalho foi apresentar a modalidade pouco 

inserida no contexto escolar e buscar desenvolver nos alunos habilidades motoras, tais como o 

equilíbrio, a coordenação motora, a atenção e o conhecimento corporal, pois estas habilidades 

fazem parte de um ensino global para formação do indivíduo. De acordo com a proposta escolhida 

trabalhamos com alunos do Ensino Médio de ambos os gêneros, na faixa etária entre 15 e 18 anos. 

As aulas eram ministradas atrás da arquibancada da quadra, pois ali havia duas arvores onde 

fixávamos o equipamento, que é composto por uma fita de poliéster elástica, uma catraca de tração 

e dois protetores de pilar. A fita era fixada na altura de um metro do chão; usávamos colchonetes 

para diminuir o impacto caso houvesse alguma queda. As aulas eram ministradas no período da 

manhã. Ao final do projeto podemos afirmar que o objetivo principal foi atingido, pois observamos 

melhora dos movimentos corporais, técnica e comportamento dos alunos. Notamos também 

resultados positivos para o convívio social, além do bom relacionamento no contexto escolar. Os 

esportes radicais permitem que o aluno se confronte com ele próprio, superando limites, 

ultrapassando barreiras e vencendo desafios. O slackline oferece a possibilidade de vivenciar 

sentimentos de prazer em função de suas características que promovem, inclusive, a ampliação do 

senso de limite da liberdade e da própria vida. Além do mais, os alunos aprenderam a lidar com 

seus medos, desenvolveram autoconfiança e capacidade de realização. A oportunidade que foi 

concedida pelo PIBID e pela U.E., proporcionou ao grupo maior vivência e experiência para o 

exercício da docência após a conclusão do curso de Licenciatura em Educação Física.  
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Resumo:  

Aliar a teoria aprendida à prática docente, ensinando de uma forma atraente e efetiva, é algo que 

todo profissional deveria buscar para obter o sucesso almejado. Diante dessa perspectiva de aliar o 

conhecimento adquirido nos cursos de licenciatura e vivenciá-lo para aplicar num ambiente real de 

ensino, surge o Programa Institucional de Bolsa a Iniciação à Docência (PIBID), que em parceria 

com a Universidade de Taubaté (UNITAU), desenvolve suas atividades em escolas desta cidade. 

Em nossa Unidade Escolar, cujo ensino é público e municipal, um dos subprojetos desenvolvidos, 

propõe os jogos como um recurso para o ensino de matemática. O jogo “Compra Monte”, uma 

adaptação do jogo Rouba Monte, tem como objetivo favorecer o desenvolvimento de habilidades 

relacionadas aos Números Inteiros em especial a comparação e a operação da adição. Inicialmente 

uma prova diagnóstica, denominada Avaliação de Aprendizagem em Processo (AAP), da Secretaria 

de Educação do Estado de São Paulo, foi aplicada em 30 alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. 

A partir dos resultados da correção, foi verificado que tais alunos possuíam defasagens, relativa à 

efetuação de cálculos com Números Inteiros. Diante desse cenário e pensando em uma proposta que 

suprisse a necessidade dos alunos, e que necessariamente a abordagem deveria ser diferente da 

ensinada inicialmente, uma vez que a antiga não havia alcançado os resultados almejados, 

pensamos em aplicar o jogo como uma solução plausível para conseguir melhorar e atingir a 

demanda não alcançada. Inicialmente os próprios alunos confeccionaram o jogo utilizando recursos 

simples, tais como papel cartão, régua, canetinha e tesoura. Posteriormente as regras foram 

explicadas aos alunos e as dúvidas sanadas. No terceiro momento os alunos jogaram sob a 

orientação dos bolsitas do PIBID, que atuavam como mediadores do processo de aprendizagem, 

fazendo assim o papel de facilitadores desse processo e ajudando os alunos a desenvolverem as 

habilidades contidas. Um campeonato foi organizado com essa turma, contando com a participação 

de todos os alunos, para disputarem as partidas independentemente de suas dificuldades. 

Finalizando o processo, uma nova avaliação foi aplicada contendo cinco questões envolvendo 

números inteiros, dentre elas a questão previamente analisada onde a defasagem foi constatada 

anteriormente. Os resultados apontaram que os alunos evoluíram em relação à Avaliação 

Diagnóstica inicial, sinalizando para uma melhora de 36,36%, evidenciando assim que o bom 

planejamento dos jogos e a clareza dos objetivos das atividades podem ser um eficiente recurso 

pedagógico de ensino na área de Matemática.  
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Resumo:  

O objetivo principal deste trabalho é relatar a experiência vivenciada pelos bolsistas no subprojeto 

da Matemática, Química e Física – 2015 “Ciências em prática: como é aplicado no cotidiano o que 

se aprendeu em sala” – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à docência (PIBID) da 

Universidade de Taubaté (UNITAU). No primeiro semestre de 2015 foi iniciado o projeto de 

apresentações dos experimentos de Química e Física na Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi, 

com os alunos de todas as séries do Ensino Médio. O projeto surgiu com a constatação da 

dificuldade dos alunos em compreender essas disciplinas fora da sala de aula. Durante duas 

semanas, ocorreu o processo de observação das maiores dificuldades para que fossem elaboradas 

experiências condizentes com os estudos propostos. O projeto visou mostrar aos alunos que as 

teorias e os cálculos vistos em sala são fundamentados em práticas cotidianas. No período de 

observações notou-se que as maiores dificuldades emergiam dos temas que envolviam óptica, 

mecânica, elétrica e reações químicas. Baseando-se nessas constatações foram organizadas três 

apresentações de acordo com cada série. Os experimentos escolhidos para as apresentações 

careciam da participação dos alunos, pois assim haveria maior interação, o que possibilitou 

esclarecer melhor as dúvidas. Em seguida foi aplicado um questionário com perguntas relacionadas 

aos experimentos e qual o nível de satisfação dos alunos. A última etapa constituiu em analisar as 

respostas obtidas e conversar com os professores para verificar se houve melhora ou não no 

entendimento das disciplinas abordadas. Como resultado dos testes, as respostas dos discentes 

foram satisfatórias e, segundo os professores, a assimilação dos alunos melhorou gradativamente. 

Para maior apoio a estes alunos, os docentes de Física da Primeira e Segunda série do Ensino Médio, 

aplicaram uma avaliação prática (aos alunos) cuja tarefa consistia em apresentar um experimento 

com a supervisão dos bolsistas para desenvolvê-lo. Tanto para os bolsistas quanto para os alunos, o 

resultado foi surpreendente. A convivência com os professores mais experientes na área e as 

dificuldades apresentadas pelos alunos foram fundamentais para que se entendesse quão influente é 

uma didática dinâmica. O PIBID tem sido de suma importância para os bolsistas das licenciaturas 

de Ciências Exatas, pois a experiência obtida na escola em questão foi positiva e reforçou a certeza 

e segurança dos bolsistas de que se pretende seguir na carreira docente.  
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PIBID: A COMPETIÇÃO COMO MOTIVAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM DAS 

OPERAÇÕES MATEMÁTICAS. 

 

HERBERT HIPOLITO FERREIRA JUNIOR, FERNANDO LUIZ MAIA, TAINUSE DOS 

SANTOS LEITE, MICHAEL DOUGLAS ZACARIAS DOS SANTOS, MARCELO GARRIDO 

VILLAÇA 

 

Orientador(a): LUIZ ALBERTO MAURÍCIO 

 

 

Resumo:  

Assim que ficou definida a ida dos bolsistas do PIBID para a escola EMEF Antonio Carlos Ribas 

Branco, foi requisitado que antes de elaborar qualquer projeto fosse feita uma análise motivacional 

dos alunos. Os universitários perceberam que a maioria deles não via sentido no porque aprender 

matemática, dessa forma resolveram elaborar este projeto a fim de motivar os alunos com uma 

competição saudável e educativa. O objetivo do trabalho é desenvolver um maior interesse nos 

conceitos básicos da matemática por meio do subprojeto “Tabuada Professor Antônio Carlos Ribas 

Branco”. O projeto teve inicio no primeiro semestre de 2015, envolvendo turmas de 6º a 8º ano do 

ensino fundamental, e teve como base o programa de televisão ‘Tabuada Vanguarda’. A cada 

edição do programa a escola selecionava um aluno para participar das seletivas municipais e 

frequentemente a indicação ocorria pelo professor de matemática do aluno. Mediante a situação de 

que alguns alunos poderiam ter um desempenho muito além do que era demonstrado em sala de 

aula para o professor, realizou-se, então, a seletiva para a indicação ao programa, por intermédio 

deste subprojeto. A competição se desenvolveu por um sistema de eliminação com chaveamento, a 

cada rodada que se passava o nível das multiplicações aumentava e o tempo para a resolução das 

mesmas diminuía e caso o aluno errasse ou não respondesse no tempo determinado ele era 

eliminado, e se deu em duas etapas: na primeira foi feita uma seletiva em cada sala de aula no qual 

os alunos eram convidados a participar, depois de realizadas varias rodadas, determinou-se um 

ganhador em cada sala para participar da segunda fase; na segunda etapa os alunos classificados 

participaram da final, no qual um se sagrou campeão. O chaveamento foi organizado pela equipe do 

PIBID. O primeiro colocado recebeu um troféu de campeão da “Tabuada Professor Antônio Carlos 

Ribas Branco”, assim como uma medalha e um pen drive, e os demais colocados receberam 

medalhas e pen drives. Durante todo esse processo os bolsistas puderam observar as habilidades dos 

alunos em resolver as operações propostas e também como os alunos trabalharam com o tempo. 

Concluímos então que nas aulas de matemática o professor ao mostrar aos alunos diferentes 

algoritmos de resolução de uma multiplicação o mesmo apresenta rapidez de raciocínio e 

desenvolve um entendimento lógico dos problemas.  
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AULAS DE CONTRIBUIÇÃO: MÉTODO PARA VENCER OBSTÁCULOS NO 

ENSINO/APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA 

 

GISLENE APARECIDA FERNANDES DE CASTRO, SAMANTA SALLY DE JESUS 

CANDIDO, JULIANA FERREIRA DOS SANTOS , FRANCISCO GUILHERME NASCIMENTO, 

RONALDO LUCIUS MEDEIROS SILVA, RAFAEL GOUVÊA ARAÚJO 

 

Orientador(a): LUIZ ALBERTO MAURÍCIO 

 

 

Resumo:  

O trabalho apresenta a vivência experimentada no subprojeto do Pibid de Exatas 2015, a partir da 

queixa de que a matemática é vista como algo complexo, de difícil entendimento pela maioria dos 

alunos. Constatou-se que a escola não obtivera resultado satisfatório na Avaliação da Aprendizagem 

em Processo, destinada às escolas públicas, aplicada duas vezes ao ano, com o intuito de avaliar o 

conhecimento dos alunos e o processo de ensino. O resultado da avaliação mostrou baixo índice de 

domínio, dos pré-requisitos mínimos para o entendimento e manuseio dos conceitos matemáticos 

relativos ao ensino médio. Como estratégia pedagógica, elaboramos aulas de contribuição para cada 

sala, baseadas nas questões da avaliação com a proposta de vencer as dificuldades ou amenizá-las, a 

partir do esclarecimento, de uma forma mais prática e concreta. Houve grande aproveitamento por 

parte dos alunos que mostraram motivação em aprender os conteúdos envolvidos com o objetivo de 

se prepararem para a segunda etapa. Durante as aulas de matemática regulares, os bolsistas tinham 

de 15 a 20 minutos para explicarem questões da 1ª avaliação que havia acontecido em fevereiro de 

2015, de modo que os conteúdos apresentados não causassem impacto negativo, ou seja, para que o 

aluno não sentisse que as explicações eram repetitivas e tinham como objetivo a aprendizagem. 

Desse modo acreditamos que os conteúdos seriam corretamente assimilados, esclarecendo dúvidas, 

sempre sob o olhar do supervisor, com alunos dos 1º, 2º e 3º anos. As aulas eram realizadas nos três 

períodos. Houve grande aceitação por parte dos alunos, devido à convivência semanal entre alunos 

e bolsistas, bem como a aceitação e o apoio dos professores e da direção. Após o término de cada 

explicação, estagiários esclareciam dúvidas e davam visto nos cadernos, os alunos copiavam cada 

questão no próprio caderno de Matemática. Em agosto de 2015 a avaliação foi aplicada, em um 

número acima do dobro de questões em relação à primeira avaliação, quando foi possível notar uma 

melhora significativa no desempenho dos alunos. Com isso conclui-se que o PIBID além de 

contribuir com a melhora de aprendizagem dos alunos, leva o estudante de licenciatura a conhecer o 

cotidiano escolar e interferir de forma positiva nessa realidade, revelando-se uma importante 

ferramenta na formação de novos professores, por ser frequentemente o primeiro contato dos 

mesmos com a docência.  
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PROJETO PIBID: ADERÊNCIA À ATIVIDADE FÍSICA POR MEIO DA MODALIDADE 

VOLEIBOL 

 

ANDRÉ DE ARAUJO MORAES, EDUARDO AUGUSTO DE SANT'ANNA, MATHEUS DE 

ALMEIDA SANTOS, GÉSSICA CAROLINE BARBOSA DA SILVA, CAMILA FERNANDES 

DE LIMA  

 

Orientador(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO 

 

 

Resumo:  

Maria Aparecida Ribeiro, André de Araújo Moraes, Géssica Caroline, Camila Fernandes, Eduardo 

Augusto, Matheus Almeida. UNITAU/Departamento de Educação Física/PIBID Subprojeto 

Educação Física prettaunitau@hotmail.com Resumo Introdução: O PIBID (Programa institucional 

de bolsa de iniciação à docência) é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e valorização da 

formação de professores para a educação básica. Os projetos desenvolvidos através do PIBID 

permitem a inserção dos bolsistas no contexto escolar. Este estudo é um relato de experiência de um 

projeto desenvolvido em uma escola pública de Taubaté. Objetivo: Estimular a aderência e interesse 

das meninas em relação às aulas de Educação Física e contribuir para sua formação integral. 

Metodologia: Para a realização deste estudo, primeiramente, realizamos um levantamento 

bibliográfico sobre o assunto, em seguida redigimos o projeto de pesquisa composto de 30 aulas de 

voleibol, duração de uma hora, dois dias por semana. Este trabalho teve a aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa sob o parecer de nº 800.114 em 10/10/2014. Optamos por um estudo qualitativo 

e quantitativo no qual utilizamos como instrumento para o levantamento de dados questionários 

para 30 alunas, pré-adolescentes faixa etária de 10 a 12 anos. Realizamos uma análise quantitativa 

dos dados obtidos e demonstramos os resultados por meio de tabelas. Os resultados da análise de 

conteúdo devem refletir os objetivos da pesquisa e ter como apoio indícios manifestos e capturáveis 

no âmbito das comunidades emitidas. A avaliação qualitativa interpretativa entende como “dado” 

todas as respostas que o pesquisador coletou na realização do estudo (MOLINA e TRIVINOS, 

1999). A análise qualitativa consistiu de seis etapas: a) ordenação das respostas de maneira coerente, 

lógica e sucinta; b) leitura atenta de todas as respostas; c) identificar o significado daquilo que 

disseram os sujeitos; d) identificar, ordenar e a agrupar as unidades de significado relevantes em 

eixos; e) classificar todas as informações contidas nas respostas dos sujeitos; f) analisar os 

conteúdos de cada categoria. Resultados: Quando perguntado aos participantes da pesquisa 100% 

gostaram do projeto, 100% não sentiram dificuldade em realizar as atividades, 100% aderiram à 

prática da atividade física, 100% possuem interesse em participar de outros projetos e 100% serão 

multiplicadores em sugerir a prática da atividade física. Considerações finais: Consideramos que o 

projeto foi um sucesso, pois alcançou seu objetivo principal que é aderência à atividade física. Além 

de contribuir para a formação humana e esportiva das alunas. Palavras-chave: PIBID, Projeto, 

Adesão, Meninas.  
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PIBID: ESCOLA AMIGA A EDUCAÇÃO FÍSICA COMO MEDIADORA DA BOA RELAÇÃO 

ALUNO ESCOLA. 

 

IANE CANDIDA DA SILVA, LUANA CRISTINA IVO, ÁGATA PALOMA SIMÕES, JULIANA 

BORGES DA SILVA, ANA PAULA DE GOUVÊA RAMOS, MARIO CESAR OLIVEIRA DE 

MOURA  

 

Orientador(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO 

 

 

Resumo:  

Introdução: O PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência ) é uma iniciativa 

para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica. Os 

projetos desenvolvidos por meio do PIBID permitem aos alunos bolsistas, supervisores e 

coordenadores uma gama de atividades que promovem a inserção dos estudantes das licenciaturas 

no contexto escolar, contribuindo assim para a formação acadêmica dos alunos juntamente com as 

orientações de um docente na escola. Objetivos: Investigar os pilares da formação humana, o 

respeito com a escola e as relações interpessoais. Metodologia: Os encontros eram realizados duas 

vezes por semana, com duração de duas horas, num período de dois meses. Público alvo 50 alunos, 

na faixa etária 11 a 14 anos, ensino fundamental II. As atividades propostas eram elaboradas em 

grupo de 10 alunos, provocadas situações do cotidiano escolar como respeito mútuo, as relações 

interpessoais, zelo com materiais da unidade escolar, respeito às diferenças, conscientização em 

relação à limpeza, ao meio ambiente, a representatividade como membro da escola. Aplicamos um 

questionário com 10 questões fechadas. Este trabalho teve a aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa sob o parecer de nº 800.114 em 10/10/2014. Resultados: 100% dos participantes 

entenderam os conteúdos conceituais, 80% conseguiram colocar em prática todo o processo de 

ensino aprendizado dos conteúdos procedimentais, 90% assimilaram o conteúdo atitudinal, sabendo 

onde, quando e quando colocar em prática todo o processo de ensino aprendizado em relação 

formação humana, independente do ambiente. Considerações finais: O projeto Escola Amiga - A 

educação física como mediadora da boa relação aluno escola, obteve bons resultados, pudemos 

considerar que os participantes aprenderam a conviver um com outro ao invés de conviver um 

contra outro, aprenderam a cuidar dos espaços que estão inseridos, e ter identidade com a unidade 

escolar. Sugerimos a elaboração de um planejamento participativo entre escola, comunidade, para 

buscarmos a educação continuada extensiva à comunidade.  
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APRENDENDO A COOPERAR 

 

FÁBIO MANCASTROPE, AMANDA DOS SANTOS CRUZ, LARISSA APARECIDA DE 

MORAIS, MARCELA DE FATIMA DA SILVA COSTA, PALOMA OZÓRIO MARTINS, 

RENAN DE MORAIS CLARO 

 

Orientador(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO 

 

 

Resumo:  

Introdução: A presente pesquisa é integrante do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID) da Universidade de Taubaté que objetiva desenvolver ações que promovam a 

aproximação entre a Universidade e a escola pública, visando contribuir para a melhoria da 

qualidade do ensino e uma iniciação à docência mais próxima da realidade cotidiana das escolas. 

Justifica-se pela predominância de características observadas nos alunos, tais como, individualismo, 

falta de cooperação, de espírito solidário e de união entre os alunos durante as aulas de Educação 

Física e nos demais ambientes da escola. Objetivo: Visa resgatar determinados valores escassos 

hoje em dia, como amizade, cooperação, solidariedade e respeito, favorecendo a interação entre os 

alunos, construindo normas e atitudes positivas, absorvendo e praticando-as em seu cotidiano por 

meio de um conteúdo, os Jogos Cooperativos. Metodologia: Para a realização dessa pesquisa foi 

efetuado um levantamento bibliográfico e aplicadas 20 atividades relativas ao conteúdo, onde os 

participantes iriam colocar em prática ações de cooperar e conviver um com outro. Optou-se por um 

estudo qualitativo, sendo um questionário de quatro perguntas com alternativas para análise de 

resultados e discussão. O público alvo foi composto por 30 alunos dos sextos e sétimos anos da 

E.M.E.F. Prefeito Guido José Gomes Miné, de ambos os gêneros, entre 11 e 13 anos de idade com 

aulas ministradas duas vezes por semana, 50 minutos cada aula. Resultados: Ao analisarmos os 

resultados da pesquisa, onde se pretendeu resgatar práticas de determinados valores escassos 

atualmente, como amizade, cooperação, solidariedade e respeito, favorecendo a interação entre os 

alunos, construindo normas e atitudes positivas, absorvendo e praticando-as em seu cotidiano, 

verificamos que para a totalidade dos entrevistados todos os objetivos foram alcançados. Quando 

perguntado aos participantes, você joga um com outro ou um contra outro, 27 participantes jogam 

com o outro. Quando perguntado, durante a atividade, se o colega necessita de ajuda, você ajuda? 

29 participantes ajudam. Quando perguntado, durante atividade proposta, você é um árbitro e viu 

que a bola foi fora e seu colega apontou dentro você orienta ou se cala? 25 alunos orientam. Numa 

gincana, a equipe adversária necessita do seu material para completar a atividade, você empresta? 

24 participantes emprestam. Considerações Finais: Verificou-se que o projeto contribuiu para 

melhorar a cooperação com o próximo, incorporando atitudes solidárias, respeitosas e positivas. 

Concluímos que dentre os objetivos elencados anteriormente, o projeto cumpriu seus objetivos, 

reforçando o sucesso na parceria PIBID e escola pública.  
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PROJETO PIBID - DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO: JUNTOS EM UM SÓ JOGO 

 

VIRGINIA MARA SOUZA DOS SANTOS SMEGAL, ABNER MONTEIRO RIOS, ANTÔNIO 

CARLOS ANTUNES SANTOS, ELORA DANÃ SCHMIDT OUTUBO DRAGO, LUANA 

CARVALHO GOMES DE SOUZA, MAYARA ALVES DOS SANTOS 

 

Orientador(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO 

 

 

Resumo:  

Introdução: O PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) é um programa que 

oferece bolsa para estudantes de cursos de licenciatura plena, para que eles exerçam atividades 

pedagógicas em escolas públicas de ensino básico. Este presente estudo é um relato de experiência 

de um projeto desenvolvido na Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi na cidade de Taubaté. 

Ao observar a realidade escolar foram levantadas questões pertinentes ao comportamento, interação 

e respeito entre os alunos. Foi escolhido como ferramenta atividades com jogos e brincadeiras. 

Objetivo: O projeto teve como objetivo estimular atividades lúdicas das quais fazem parte da 

infância e cultura brasileira, despertando o interesse nos alunos em buscar conhecimento nas 

brincadeiras que seus pais, avós, tios entre outros, costumavam brincar. Metodologia: O presente 

estudo foi baseado por meio do projeto: de Geração em Geração ( com 80 alunos do 1º ao 5º ano do 

Ensino Fundamental)e a aplicação deu-se durante as duas aulas semanais ( 50 minutos cada) de 

Educação Física, no período de dois meses. Este trabalho teve a aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa sob o parecer de nº 800.114 em 10/10/2014. Foi entregue para cada sujeito de pesquisa um 

questionário, juntamente com termo de consentimento dos responsáveis, uma vez que os alunos são 

menores. No primeiro contato foi feita uma pesquisa escrita através de um questionário contendo 

uma pergunta aberta, onde gostaríamos de saber quais as brincadeiras e/ou jogos que seus ancestrais 

brincavam quando criança. O próximo passo foi de os alunos explicarem a brincadeira pesquisada 

aos colegas, colocando em prática, e após a execução, foi feita uma avaliação pelos alunos que 

salientavam suas opiniões sobre a atividade como: se havia dado certo; se todos respeitaram as 

regras, buscando solucionar problemas ocorridos durante a prática, após o término do projeto 

aplicamos um questionário com 5 questões fechadas para analisar se o projeto deu sentido e 

significado à prática. Resultados: Ao analisarmos os resultados pudemos perceber que das 19 

brincadeiras apresentadas (sem repetição),10% delas eles não conheciam, 20% delas eles já tinham 

visto porem não brincavam e 70% delas eles já brincaram.Considerações finais: Consideramos ter 

alcançado os objetivos do projeto, pois foi nítido o empenho dos alunos nas pesquisas e aplicação 

dos jogos e brincadeiras tradicionais, ressaltando a importância de manter viva essa cultura.  

  



 

VII SEDUNI – SEMINÁRIO DE DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA 53 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: A DANÇA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 

 

MARIA ANGÉLICA DA SILVA DOMINGUES CARVALHO, ALAN BORGES HENRIQUE, 

PAULO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, FLAVIO MONTEIRO CABETT 

 

Orientador(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO 

 

 

Resumo:  

Introdução: Desde a antiguidade a dança é usada pelo homem como linguagem corporal, 

expressando alegria, tristeza, amor, paz ou até mesmo a guerra. A dança tem se tornado um estilo 

alternativo nas práticas pedagógicas, por orientar o movimento corporal dos aluno a explorar sua 

criatividade, estimulando o autoconhecimento e possibilitando trabalhar novas formas de expressão 

e comunicação. Objetivo: Favorecer por instrumento da dança à ampliação da cultura corporal de 

movimento dos alunos, para que consigam se expressar de diferentes formas, exercitar suas 

capacidades físicas, executar técnicas corporais possibilitando o desenvolvimento criativo, a 

socialização e a criticidade. Metodologia: Foi aplicado numa escola municipal de ensino 

fundamental, de periferia, caraterizada por uma clientela de classe baixa, num bairro de alta 

vulnerabilidade social, abrangendo alunos divididos em turmas multiseriadas de ambos sexos, 

sendo 44 alunos do fundamental II, divididos em turmas A e D e 122 alunos do fundamental I, 

divididos em turmas B, C, E, F e G, totalizando 166 alunos. Os alunos foram submetidos a aulas de 

dança de 2 a 3 vezes por semana, com duração média de 1h, durante o 1º semestre letivo de 2015. 

As aulas foram predominantemente procedimentais, sendo evidenciadas durante as explicações as 

reflexões atitudinais sobre as atividades. Num primeiro momento foi realizada uma avaliação 

diagnóstica buscando entender melhor o contexto social do educando, seus conhecimentos musicais 

e artísticos, assim como seu interesse pelos diversos tipos de dança. Num segundo momento foi 

definido uma coreografia generalista, para todas as turmas e por último após uma leitura corporal 

mais acentuada, foram direcionadas coreografias mais especificas de acordo com o perfil de cada 

grupo. Resultados: Constatamos durante todo o processo um crescente interesse e participação dos 

alunos, que se consolidaram cada vez mais mediante aulas predominantemente práticas. 

Percebemos que assimilação com o ritmo das músicas e a expressão corporal dos alunos foi 

melhorando a partir das aulas propostas. Os alunos foram estimulados à criação de passos o que 

resultou em coreografias significativas para os mesmos, condicionando a criatividade e pensamento 

artístico. Durante o processo um fator motivador foram as apresentações abertas ao público, em que 

a os alunos tiveram a oportunidade de serem protagonistas em frente seus pais, a comunidade e a 

escola. Considerações finais: Consideramos que por meio dessa vivência podemos contribuir para 

os aspectos objetivados, tratando a dança e sua relação com os alunos dentro de um âmbito humano 

e transformador.  
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: O TAEKWONDO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 

 

FLAVIO MONTEIRO CABETT, ALAN BORGES HENRIQUE, PAULO HENRIQUE 

MOREIRA DA SILVA, MARIA ANGÉLICA DA SILVA DOMINGUES CARVALHO 

 

Orientador(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO 

 

 

Resumo:  

Introdução: O Tae kwon do (caminho dos pés e das mãos) é uma arte marcial coreana que desde o 

ano 2000 participa do quadro olímpico. Essa luta é pautada numa rica filosofia de respeito, 

autocontrole físico e mental, além de proporcionar bem estar e contribuir para a diminuição estresse. 

Objetivo: a pesquisa buscou propiciar atividades psicomotoras, tecnicista e desenvolvimentista que 

contribuam com a cultura corporal do movimento e que desperte nos alunos a motivação para 

cidadania, um olhar crítico para a sua realidade fazendo com que compreendam e resgatem valores 

éticos, sociais e humanos. Metodologia: Foi aplicado numa escola municipal de ensino fundamental, 

de periferia, caraterizada por uma clientela de classe baixa, num bairro de alta vulnerabilidade 

social, abrangendo alunos divididos em turmas multiseriadas de ambos sexos, sendo 44 alunos do 

fundamental II, divididos em turmas A e D e 122 alunos do fundamental I, divididos em turmas B, 

C, E, F e G, totalizando 166 alunos. Os alunos foram submetidos a aulas de Tae kwon do de 2 a 3 

vezes por semana, com duração média de 1h, durante o 1º semestre letivo de 2015. As aulas foram 

aplicadas por meio PCN por meio dos conteúdos conceitual, procedimental e atitudinal, sendo 

evidenciadas durante as explicações as reflexões procedimentais e atitudinais sobre as atividades, 

onde por meio de registro avaliamos as capacidades sócias ambientais, sócio afetiva, cognitiva, 

motora, técnica. Realizaram uma apresentação na escola e na comunidade. Este trabalho teve a 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer de nº 800.114 em 10/10/2014. Resultados: 

Por meio dos registros pudemos constatar 90% dos participantes estão desenvolvendo a capacidade 

socioambiental, 80% iniciaram a afetividade coletiva, 90% dos participantes estão desenvolvendo a 

capacidade cognitiva, 70% dos participantes apresentaram a perfeição do movimento, ou seja, 

capacidade técnica. Considerações Finais: Constatamos uma satisfatória participação dos alunos, 

por meio dessa vivencia contribuímos para os aspectos humanos, sociais e educacionais, além de 

proporcionar uma modalidade pouco conhecida e praticada no âmbito escolar.  

  



 

VII SEDUNI – SEMINÁRIO DE DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA 55 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: O TCHOUKBALL NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 

 

PAULO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, ALAN BORGES HENRIQUE, FLAVIO 

MONTEIRO CABETT, MARIA ANGÉLICA DA SILVA DOMINGUES CARVALHO 

 

Orientador(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO 

 

 

Resumo:  

Introdução: O tchoukball foi criado pelo Dr. Hermann Brandt na década de 1960, que no decorrer 

de seu trabalho deparou-se com um grande número de atletas que se lesionavam durante a prática 

esportiva. Esta realidade diária aumentou suas preocupações a respeito do valor educativo dos 

esportes modernos, assim, criou um esporte que permitisse que o indivíduo adquirisse e mantivesse 

um equilíbrio físico, mental e social. Durante o jogo qualquer obstrução é proibida, o jogador, pode 

desenvolver quase todos os movimentos possíveis sem temer ser impedido pelo adversário. 

Objetivo: Estimular a prática esportiva a todos os alunos, promovendo a iniciação ao tchoukball, 

sendo um esporte que não exige de capacidade física e habilidade especifica tão aprimorada para 

sua prática, promover a inclusão, socialização e a formação humana. Metodologia: Foi aplicado 

numa escola pública de ensino fundamental do município de Tremembé durante o Programa Mais 

Educação. Participaram das aulas 96 alunos de ambos sexos, separados em turmas multiseriadas do 

6º ao 9º ano e do 3º ao 5º ano. As aulas ocorreram 2 vezes por semana, com duração de 1 hora, 

durante o 1º semestre de 2015. As aulas tiveram como base o método TGFU (Teaching Games For 

Understanding). Além da prática do esporte também passamos para os alunos seus princípios, pois o 

tchoukball tem como base a educação para paz, sendo assim buscamos conversar durante toda a 

aula sobre a necessidade do respeito com o próximo, às regras e a si mesmo. Resultados: Durante as 

aula que os alunos tiveram grande dificuldade de aceitação das regras, principalmente, sobre a 

obstrução das jogadas e a proibição de tomar a posse da bola durante a jogada do ataque adversário. 

Foram necessárias várias aulas para que eles assimilassem o conceito do jogo e começassem a 

construir jogadas coletivas. Os alunos compreenderam que o jogo só poderia ocorrer de forma 

coletiva e os dois times teriam que estar dispostos a respeitar as regras para que tudo ocorresse bem. 

Durante todos os jogos os alunos foram desenvolvendo cada vez mais o respeito com a equipe 

adversaria, com seus colegas e com si mesmos. Considerações finais: Consideramos que o 

tchoukball tem grande potencial educativo para a dimensão atitudinal e é de grande relevância para 

formação humana e esportiva de crianças e adolescentes, pois proporciona que todos os alunos 

possam participar sem restrições, já que não exige nenhuma habilidade aprimorada para sua 

prática.  
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Resumo:  

Introdução: Quem tem o controle do corpo, tem controle das idéias e dos sentimentos. Quem fica 

confinado em salas apertadas, sentados e imóveis em carteiras, milhares de horas durante boa parte 

da vida aprende a ficar sentado nas cadeiras, de onde talvez nunca mais venha se erguer. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais-PCNs estabelecem que a educação deva formar cidadãos 

autônomos, críticos e participativos, com capacidade para atuar com competência, dignidade e 

responsabilidade na sociedade.A presente pesquisa é integrante do Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade de Taubaté que objetiva desenvolver ações que 

promovam a aproximação entre a Universidade e a escola pública. Objetivo:Incentivar o aluno a 

descobrir o mundo, a si próprio e a importância da arte na vida. Metodologia:O presente estudo foi 

realizado na EMEF Prefeito Guido José Gomes Miné, em Taubaté. Este trabalho teve a aprovação 

do Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer de nº 800.114 em 10/10/2014.A pesquisa foi 

realizada com alunos dos sextos anos do período matutino, sendo 30 meninos e 30 meninas. 

Utilizamos um questionário, sendo um aplicado no início do projeto e outro no termino, 

constituídos por 5perguntas fechadas.Resultados: No primeiro questionário 70% dos participantes 

possuíam vergonha de dançar e após o projeto 90% dos participantes estavam dançando, 80% nunca 

tinham participado de grupo de danças,e agora 100% estavam no grupo de dança da escola, 60% 

possuíam preconceito em relação ao gênero masculino dançar, e agora 100% desconstruiram o 

preconceito, foi perguntado no 1º questionário se o corpo fala, 97% disse que não e após o projeto 

100% disseram que sim. Considerações Finais: Consideramos que a dança criativa, ou dança 

educação, é uma excelente ferramenta, que trabalha de acordo com os PCNs, suprindo várias 

necessidades apresentadas no ambiente escolar. Não vemos restrições quanto a sua aplicação, uma 

vez que tivemos excelentes resultados.  
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Resumo:  

Há muito tempo a demanda por recursos hídricos vem crescendo, seja por conta do aumento da 

população, do desperdício, da poluição e/ou da mudança climática. Mais recentemente sofre-se com 

a escassez deste recurso. A Organização das Nações Unidas prevê que em 2025 até 3 bilhões de 

pessoas poderão viver em zonas com escassez de água, e reconhece que criar oportunidades de 

cooperação na gestão da água entre todas as partes interessadas é essencial para encontrar um 

equilíbrio entre as diferentes necessidades e prioridades do planeta. O objetivo desse trabalho é 

demonstrar a importância da atuação dos bolsistas do PIBID-Diversidade da UNITAU no tema 

Água, para o município de Cunha/SP que é considerado berço das águas. A atuação dos bolsistas 

utiliza a educação como facilitador para a conscientização do uso racional desse recurso. Os alunos 

da rede estadual atendidos pelo PIBID-Diversidade vivem na zona rural do município e, sabe-se que 

a agropecuária é a principal fonte de renda das comunidades dos entornos escolares. Nesse contexto, 

temos segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), que a demanda de água para irrigação foi 

responsável por 72% da vazão consumida e o uso dos animais por 11%. Ou seja, os bolsistas PIBID 

estão atuando em áreas onde o consumo dos recursos hídricos é maior. Desta forma, aulas que 

simulam o consumo doméstico, simulam o consumo com irrigação e com manejo animal provocam 

assombro nos alunos, que sequer imaginam a quantidade de água que demandam em suas atividades. 

Utilizando as TIC, através de simuladores como os da SABESP e de pesquisas em artigos 

científicos, os bolsistas levam aos alunos e famílias a realidade do consumo no entorno escolar. Os 

alunos são estimulados a comparar seu consumo com o que seria a utilização racional desse recurso. 

Ao final dos trabalhos de pesquisa e discussões sobre o desperdício, os alunos criam folders com 

“dicas” sobre como consumir a água de forma racional, sem desperdícios e os distribuem pela 

comunidade. Como principais resultados, temos que os alunos atingidos pelo PIBID se tornam 

replicadores conscientes de conhecimento, pois cobram atitudes como banhos mais rápidos, 

irrigações mais monitoradas, escovar dentes com torneiras fechadas, entre outras.  
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Resumo:  

O Rio Paraíba do Sul é formado pela confluência dos Rios Paraitinga e Paraibuna. O rio Paraitinga 

nasce no município de Areias - São Paulo, na cabeceira da Serra da Bocaina, terras da propriedade 

Fazenda da Lagoa. No local podemos observar um espetáculo da natureza, todo o Vale do Paraíba e 

Serra da Mantiqueira. A nascente do Rio Paraibuna está localizada nos bairro das Gramas, 

município de Cunha - São Paulo, de modo que o município de Cunha detém aproximadamente 70% 

das nascentes formadoras do Paraíba do Sul. A nascente do Paraitinga é reconhecida oficialmente, 

como nascente do Paraíba do Sul em função de ser a mais distante da foz. Ocorre que nas últimas 

décadas o rio vem sofrendo todas as formas de agressão da nascente a foz, com agravante das 

mudanças climáticas, secas prolongadas, de desmatamento das nascentes. Assim, o objetivo desse 

trabalho é demonstrar que os bolsistas Pibid Diversidade, no tema Água, por meio de uma 

aproximação frequente junto aos proprietários de terras através de atividade com as crianças e 

adolescentes das escolas rurais onde atuam, envolvem toda comunidade em defesa da proteção, 

preservação e recuperação das APPs em especial áreas de influência das nascentes como forma 

sustentável desse recurso para a atualidade e futuro, evitando impacto maior quando a transposição 

para a capital São Paulo for efetuada diminuindo a vazão para outras cidades do Vale do Paraíba e 

cidade do Rio de Janeiro. Esse processo de visitas às nascentes, pesquisas com alunos das escolas 

rurais produz dados que são tabulados e posteriormente transformados em gráficos, cartazes, textos 

e vídeos expostos nessas escolas promovendo sensibilização quanto à situação precária das 

nascentes. A crise hídrica promoveu um alerta à população para que possamos não apenas tomar 

ciência do que realmente acontece, mas que possamos inferir de forma sustentável, fazer com que 

percebamos integrantes, dependentes e transformadores ao identificarmos os elementos naturais, 

interações entre eles da qual fazemos parte. Desse modo o PIBID Diversidade vem a cada dia 

promovendo e transformando a consciência em discernimento e responsabilidade na preservação 

dos recursos hídricos em um dos municípios mais importantes hidricamente no estado de São 

Paulo.  
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Resumo:  

Temos visto nos últimos tempos uma crescente crise hídrica. Crise essa que vem afetando inúmeras 

regiões do país, inclusive a região do Vale do Paraíba. No município de Cunha, interior de São 

Paulo, a situação não é diferente, apesar de ser berço de muitas águas e conhecida pelas belezas 

naturais de suas cachoeiras a cidade com muitas nascentes e que formam importantes rios, como o 

Rio Paraíba do Sul, o Rio Paraitinga e o Rio Paraibuna é possível perceber que está havendo uma 

diminuição do volume de águas desses rios. Segundo relatos de munícipes mais antigos, nos 

últimos dez anos tem se visto uma notável redução das águas, seja pela estiagem que afetou a região 

Sudeste nos últimos anos, seja pela falta de reflorestamento das nascentes, do desmatamento 

desordenado ou pela falta de investimento em conscientização da população quanto a utilização 

desordenada dos recursos hídricos. Ao desenvolver as atividades do projeto Pibid Diversidade em 

escolas da zona rural foi possível conhecer a realidade da população e chegar a uma escola onde os 

alunos relataram a tristeza pela seca total de uma cachoeira que passava atrás da mesma. Segundo 

relato de um aluno seu pai que também foi aluno dessa escola conta que o volume de água dessa 

cachoeira era tanto que eles eram impedidos de chegar perto, pois corriam o risco de serem 

carregados pela força da água. Hoje essas crianças esperam ansiosas pela chegada do tempo de 

chuva para poderem apreciar a cachoeira. Essa redução do volume hídrico das nascentes vem se 

agravando com a diminuição e até o desaparecimento de seus pequenos afluentes. Riachos que 

cortavam as propriedades rurais estão deixando de existir, até mesmo o abastecimento de água da 

cidade que é proveniente da Cachoeira do Pimenta foi afetado. Porém não se vê nenhuma medida 

ser tomada para que haja uma preservação dessa fonte de vida, que irriga toda a região do Vale do 

Paraíba. O município possuí talvez o que seja a solução para o problema da falta d’água na região 

do Vale do Paraíba e da Capital paulista, porém não há nenhum projeto de órgãos governamentais 

para que esse recurso seja preservado e melhor utilizado. No decorrer das atividades do PIBID é 

apresentado aos alunos de diferentes escolas a importância da economia dos recursos hídricos, sua 

escassez e possíveis formas de preservação e utilização consciente.  
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Resumo:  

O presente trabalho tem por objetivo conscientizar os alunos e a comunidade local sobre a 

importância da preservação de nossas nascentes em razão da falta de água, um grande problema que 

estamos enfrentando no momento, no município de Cunha, São Paulo. Sabemos que o 

reflorestamento é uma ação ambiental que visa reestabelecer as áreas que tiveram a vegetação 

removida sejam por forças naturais ou pelas mãos do homem. Desenvolvendo os conteúdos 

abordados pelo PIBID – Diversidade, com o tema água, foi possível por meio de pesquisas com os 

alunos conhecer um pouco mais a situação das águas na nossa região através das entrevistas 

realizadas com pessoas mais idosas, que relataram como eram os rios, nascentes e cachoeiras no 

passado e como estão no momento. Desenvolvemos nosso trabalho de conscientização em parceria 

com a Escola Geraldo Costa, na qual já havia iniciado o processo de conscientização ambiental dos 

alunos e da comunidade escol. Dando continuidade ao projeto da escola, estimulamos os alunos por 

meio dos conteúdos trabalhados, a proteção e conservação das nascentes, o uso racional da água e a 

proteção da mata já existentes na região. Através do viveiro de mudas da escola, onde é feito a 

semeadura das sementes do palmito Jussara (Euterpe edulis) e outras plantas nativas da Mata 

Atlântica, foram distribuídas mudas para o reflorestamento das nascentes nas reuniões de pais e nas 

propriedades da região. Os alunos passaram a participar ativamente das aulas realizadas no viveiro 

de mudas, que é muito usado pelos professores da escola e também pelos bolsistas do PIBID-

Diversidade para o desenvolvimento dos conteúdos do cronograma. O viveiro passou então a ser 

um ambiente de aprendizagem e atividades práticas. Juntamente com os alunos do Ensino 

Fundamental foi possível fazer o reflorestamento em algumas propriedades onde o resultado é 

visível e contagiante. É preciso conscientizar a comunidade, pois pelo fato da região ainda não 

pagar pelo consumo de água, não significa que podemos desperdiçar. O reflorestamento é o 

caminho certo para continuarmos preservando esse bem precioso que a natureza nos oferece. A 

conscientização através dos conteúdos do PIBID - Diversidade fez se necessária para que os alunos 

percebessem que as nascentes estão secando e que a falta de água já não é uma realidade distante de 

nós, ela está muito mais próxima do que possamos imaginar e todos somos responsáveis por ela.  
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Resumo:  

Os conteúdos de conscientização ambiental hoje presentes na matriz curricular nacional trazem 

entre outros assuntos o consumo e economia de água. Contudo é importante verificar de que forma 

os professores de zona rural que estão inseridos dentro da realidade do campo, trabalham tal 

conteúdo tendo em vista realidades distintas aos dos alunos que estudam e moram na zona rural, e 

ainda não enxergam as problemáticas a cerca da falta de água a partir da mesma visão que os alunos 

que estudam na cidade. Tendo como objetivo ampliar os conhecimentos teóricos a cerca da 

realidade do ensino ambiental trabalhado na Escola Estadual Geraldo Costa e na Escola Estadual do 

Bairro da Bocaina, no município de Cunha, estado de São Paulo, o presente trabalho realizou uma 

pesquisa sobre as formas como os professores trabalham o Ensino Ambiental no Ensino 

Fundamental II. A partir dessa pesquisa foi realizado um levantamento de dados com o auxílio dos 

professores das áreas de ciências naturais. Os resultados demonstraram a problemática da água 

dentro da prática de ensino, e a partir deles foi estabelecida uma análise comparativa, a fim de se 

obter uma conclusão mais efetiva sobre as formas de conscientização ambiental; principalmente, 

aquelas contempladas no cronograma do projeto PIBID diversidade, tema água. Por fim 

relacionaram-se os conteúdos trabalhados pelos alunos bolsistas dentro das salas de aulas das 

escolas citadas, e verificou-se a contribuição do projeto para o ensino ambiental destacando o tem 

água. Essas ações possibilitaram a conscientização dos alunos e dos pais em relação a preservação 

do ambiente onde vivem, do consumo racional da água e nas mudanças de práticas do dia-a-dia. 

Observou-se também que os conteúdos do cronograma estão relacionados com os conteúdos da 

Matriz Curricular principalmente em relação a erosão do solo, a diminuição dos níveis de água dos 

rios, assoreamento, desertificação, desmatamento e a poluição dos rios. A conscientização é o 

primeiro passo para que se mude algo, neste caso, o projeto se destaca com trabalhos de pesquisa e 

conscientização, e a população por sua vez adquiriu conhecimento tanto na unidade escolar ou na 

própria comunidade onde o aluno esta inserido.  
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Resumo:  

Este projeto foi elaborado pelas bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID) e desenvolvido com os alunos do 3°ano do Ensino Médio da Escola Estadual Dr. 

Antônio de Moura Abud, localizada na cidade de Taubaté. Trata-se de uma sequência didática sobre 

o gênero dissertação expositiva-argumentativa feita a partir de dados oriundos da Avaliação de 

Aprendizagem e Processo (APP) aplicada no início do semestre pela Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo e de conversas com a professora de Língua Portuguesa.Os resultados dessa 

avaliação demonstraram a necessidade de trabalhar com esse gênero em virtude dos problemas de 

coesão, coerência, clareza, argumentação e uso incorreto da norma culta. O principal objetivo foi 

aprimorar a proficiência de leitura e escrita dos alunos por meio de atividades diversificadas. O 

projeto foi desenvolvido também com a finalidade de atender às expectativas dos alunos em relação 

às provas de vestibular, Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) e concursos. Primeiramente, as 

bolsistas estudaram o gênero e elaboraram um material pedagógico detalhado que focalizou as 

definições dos elementos fundamentais da dissertação e de sua estrutura. Durante a realização dos 

exercícios, os alunos demonstraram muitas dificuldades, por isso foram planejadas aulas de 

correção expositivo-interativas. Assim, as dúvidas foram esclarecidas. O projeto foi finalizado com 

a produção de dissertações que demostraram a evolução das habilidades de redação dos estudantes. 

Pode-se afirmar que, para os alunos, as atividades do PIBID foram positivas, tanto que o resultado 

da AAP realizada no segundo semestre foi melhor em relação aos resultados da avaliação realizada 

no primeiro semestre/2015. Para as bolsistas, o projeto também foi produtivo, pois a vivência em 

sala de aula proporcionou a experiência da interação aluno- professor, bem como do planejamento 

de aulas, do convívio com professores qualificados, do conhecimento de uma rotina escolar, além 

do sentimento de satisfação ao colaborar para a formação de “escritores” com senso crítico e 

reflexivo; proporcionando mais segurança a esses jovens na produção escrita de textos 

argumentativos. Em síntese, o programa tem sido de grande importância tanto para os alunos, que 

têm se comprometido ainda mais com os estudos, pois os Pibidianos os motivam a atingirem seus 

objetivos, quanto para os próprios bolsistas, pois a vivência contribui significativamente para que 

possam refletir sobre o que de fato é ser um professor.  
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Resumo:  

Ao atuar numa escola estadual de Ensino Médio, Doutor Antônio de Moura Abud, por meio do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade de Taubaté, 

subprojeto de Letras, notou-se a defasagem que os estudantes apresentaram em relação ao 

conhecimento do gênero redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), e, ao aplicar um 

diagnóstico aos alunos, o problema que se percebeu foi a dificuldade com relação à produção de 

textos. A hipótese considerada foi a de que a capacidade de produção textual dos alunos aumentaria 

durante a realização da redação, caso houvesse um trabalho que estimulasse o conhecimento de 

especificidades de determinados textos. O objetivo geral desta experiência foi contribuir para o bom 

desempenho dos estudantes em avaliações como ENEM e prova do Sistema de Avaliação do 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP). O objetivo específico foi despertar o 

interesse dos alunos pela leitura do gênero proposto e favorecer o desenvolvimento da produção de 

textos. Esse projeto almejou o contato dos discentes com o gênero redação a partir de estratégias de 

leitura e compreensão dos itens que compunham as atividades, dentre eles: quantidade de linhas, 

respeito à norma culta da língua, o uso de letra legível e tema. A metodologia consistiu na aplicação 

de um diagnóstico – atividade sobre violência doméstica no Brasil – e planejamento de uma 

sequência de aulas por etapas voltadas, sobretudo, para o ensino do gênero supracitado. 

Posteriormente, realizaram-se aulas expositivas acerca do conteúdo e uma nova proposta de tema, 

abordando as principais dificuldades dos alunos. Os resultados revelam que houve progresso dos 

estudantes, no que diz respeito à produção e interpretação de texto. As atividades incluíram a 

utilização de material audiovisual e impresso, ambos simultaneamente. Dessa maneira, foi possível 

despertar o interesse dos discentes pelos temas sugeridos, proporcionando um efetivo engajamento 

nas atividades elaboradas. Além disso, educandos envolvidos no projeto puderam chegar à 

conclusão de que, após o desenvolvimento das ações, tornaram-se mais eficazes a produção e a 

interpretação textuais. Consequentemente, a visão inicial que os alunos tinham acerca da 

complexidade da elaboração do gênero discursivo modificou-se, tornando-se algo mais acessível e 

positivo. Concluiu-se que trabalhar estratégias de produção de textos de tal gênero possibilita aos 

jovens demonstrarem maior capacidade cognitiva. Neste percurso, notou-se essencial a atuação dos 

professores como incentivadores dos alunos no projeto e parceiros do trabalho realizado.  
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ARGUMENTAR E ESCREVER: UMA EXPERIÊNCIA COM ALUNOS DE 3ª SÉRIE DO 

ENSINO MÉDIO  

 

MARIA ELISA PINHEIRO, EDUARDO CORREIA SANTOS, TALITA DE LIMA BARBOSA, 

MARINA MACIEL DE MORAES, JÉSSICA SANTOS FERNANDES DE MEDEIROS, 

TÁBATA ALVES TEIXEIRA 

 

Orientador(a): MARIA DO CARMO SOUZA DE ALMEIDA 

 

 

Resumo:  

A partir de uma pesquisa formal sobre a motivação dos estudantes da 3ª série do Ensino Médio em 

aprender Língua Portuguesa, constatou-se que os alunos apontavam a Redação como área de maior 

interesse. Na referida pesquisa, os estudantes entrevistados também mencionaram o conhecimento 

da gramática normativa como ferramenta importante para o desenvolvimento de um texto coeso e 

coerente. A hipótese levantada e confirmada posteriormente era de que a escrita do texto 

argumentativo tinha especial importância por sua proficiência ser cobrada na prova do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), além de ser o gênero que exige uso da norma culta padrão. 

Com base nessa realidade, os bolsistas PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência) do curso de Letras da Universidade de Taubaté (UNITAU), orientados por sua 

supervisora, estabeleceram um objetivo fundamental para o trabalho com os estudantes de 3ª série 

da escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi: aprimorar a escrita do texto dissertativo-

argumentativo. Para tanto, por meio de aulas previamente preparadas, foram reapresentadas as 

competências da Redação Modelo ENEM, além de pistas linguísticas para aprimoramento da escrita. 

Depois disso, os bolsistas criaram uma proposta original de produção textual modelo ENEM, com 

rica coletânea sobre o assunto. O tema proposto foi o polêmico projeto de lei sobre a terceirização 

no Brasil. Como se trata de um tema desconhecido por muitos estudantes, os pibidianos 

ministraram uma aula sobre o assunto, aplicando estratégias de leitura do gênero notícia a partir de 

uma experiência sugerida pelo Projeto Observatório CAPES/ UNITAU. Assim, depois de investir 

no repertório dos alunos sobre o assunto proposto, acreditava-se que estariam mais aptos a 

produzirem um texto dissertativo. Os estudantes participaram ativamente e foram orientados pelos 

licenciandos, inclusive sobre a grade de correção modelo ENEM que acompanhava a proposta. Os 

resultados apontam que o debate em sala e a construção do repertório a partir da leitura de uma 

notícia sobre o assunto contribuíram significativamente para o desenvolvimento do tema proposto, 

embora ainda seja preciso investir no domínio da escrita formal, pois muitos alunos apresentaram 

falhas, sobretudo no que diz respeito à estrutura dissertativo-argumentativa e ao uso da norma culta. 

Essa experiência educativa também resultou no planejamento de novas aulas coletivas além de 

atendimentos individuais aos estudantes com maior déficit, pois, a partir das dificuldades 

diagnosticadas por meio da correção dos textos, foi possível traçar novas estratégias para aprimorar 

a proficiência argumentativa e redacional dos alunos envolvidos.  
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PIBID: DESENVOLVENDO HABILIDADES DE LEITURA E ESCRITA 

 

MARCELA VELLASCO GONÇALVES , GUILHERME, PABLO RODRIGO DE OLIVERA 
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Orientador(a): MARIA DO CARMO SOUZA DE ALMEIDA 

 

 

Resumo:  

Este projeto foi desenvolvido pelos bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência ? PIBID da Universidade de Taubaté, subprojeto de Letras, na EMEF Prof. Claudio Cesar 

Guilherme de Toledo, no primeiro semestre de 2015. Trata-se de Sequências Didáticas de fábulas e 

HQs, elaboradas para 6° e 7º anos, utilizando material do Projeto Observatório da Educação/Unitau, 

cedido pela professora Dra. Maria Aparecida Lopes Rossi. O projeto surgiu da conversa com a 

professora de Língua Portuguesa, que compartilhou dificuldades dos alunos em interpretações de 

textos e produções escritas. Inicialmente, foi aplicada uma atividade diagnóstica que apontou as 

principais dificuldades dos alunos. Destacaram-se: identificação da finalidade de um texto, seu 

gênero e assunto principal; estabelecimento das relações entre segmentos de um texto e dedução do 

tema ou assunto principal com base na localização de informações explícitas. Os primeiros gêneros 

a serem trabalhados foram fábulas e HQs, por se tratarem de textos interessantes e acessíveis à faixa 

etária dos estudantes. Durante as aulas, foram observadas dificuldades quanto à análise e a 

compreensão do gênero e realizadas atividades cujo foco foi suprir essa necessidade por meio de 

textos e exercícios em que os alunos treinaram suas habilidades. Na sequência, dentre as atividades 

cedidas pelo Projeto Observatório da Educação/UNITAU, os futuros docentes selecionaram e 

elaboraram materiais utilizados durante as aulas. Foram escolhidos dois textos: um com lendas 

modernas e outro com fábulas, ambos com questões de múltiplas escolhas. As atividades foram 

corrigidas, analisadas e, em seguida, foi dada devolutiva para os alunos e suas dúvidas foram 

sanadas. A última etapa da sequência didática constituiu-se na proposta de produção de HQ a partir 

de fábulas cedidas a eles. Os resultados foram positivos, pois as produções atingiram as 

expectativas. O projeto do PIBID na escola está ainda em andamento e os primeiros resultados 

apontam que há necessidade de novas intervenções, porém, já houve significativa melhora no 

rendimento escolar e notas dos alunos comparadas aos bimestres anteriores, principalmente no 6º 

ano. É possível concluir que o projeto foi de grande importância tanto para os alunos quanto para os 

futuros professores, pois possibilitou diminuir as dificuldades identificadas. O intuito dos pibidianos 

era colaborar para a formação de leitores com senso crítico e com habilidades de leitura e de 

produção de textos. O projeto é essencial para formação dos bolsistas, por meio das experiências 

vividas em aula, convívio com professores qualificados e interação aluno- professor.  
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Resumo:  

Dando continuidade ao projeto “Argumentar e escrever: uma experiência com alunos de 3ª série do 

Ensino Médio”, o segundo grupo de discentes do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID) trabalhou no processo corretivo das redações realizadas pelos alunos formandos 

da Escola de aplicação Dr. Alfredo José Balbi. Inicialmente, esses alunos haviam escrito uma 

redação de gênero dissertativo-argumentativo seguindo o modelo proposto pelo Exame Nacional do 

Ensino Médio, doravante ENEM. Após a produção dessas redações, os bolsistas desempenharam a 

correção seguindo os mesmo parâmetros avaliativos do ENEM, ou seja, utilizando grade específica 

contendo as seguintes competências: 1) Escrita formal; 2) Tema/Tipo textual: 3) Coerência; 4) 

Coesão; 5) Proposta de intervenção. No total, foram cerca de 120 redações, todas corrigidas por 

dois avaliadores e revisadas por um terceiro corretor caso as notas verificadas apresentassem 

alguma discrepância. Para cada competência avaliada, a nota dada foi de 0,25 até 2,00. Assim, a 

nota máxima somava 10,00. Esse critério aproximou qualitativa e quantitativamente a nota das 

redações ao cálculo feito no ENEM, já que, como se sabe, cada competência no Exame Nacional 

vale de zero a 200 pontos, somando um total de 1000 pontos válidos para as melhores redações. Por 

meio das correções perceberam-se algumas dificuldades dos alunos como estrutura 

textual\parágrafos sem coesão, marcas de oralidade/ escrita informal, falta de uma proposta pontual 

de intervenção. Com isso, os bolsistas corretores prepararam algumas aulas visando sanar os 

problemas apresentados. Nessas aulas, pretende-se utilizar modelos positivos a partir das redações 

corrigidas, para que os alunos percebam a estrutura do texto dissertativo e o grau de formalidade 

exigido em sua composição. Além disso, foi planejado um atendimento individual, para que cada 

aluno possa entender as competências por meio das quais foi avaliado e qual (is) dela (s) exige (m) 

dele maior atenção nas futuras redações. A reescrita do texto a partir desse atendimento também 

será trabalhada em sala, como atividade profícua de formação do aluno escritor de textos desse 

gênero. A experiência adquirida pelo projeto é muito enriquecedora, trabalhar a correção de textos 

argumentativos nos padrões exigidos pelo ENEM amplia a atenção no processo avaliativo e 

capacita os bolsistas para futuras correções.  
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RÁDIO OPÇÃO: UMA INICIATIVA DO ALUNO CIDADÃO PARA UMA COMUNICAÇÃO 

DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA 

 

WELLINGTON LUIZ SALGADO 

 

Orientador(a): MARIA DO CARMO SOUZA DE ALMEIDA 

 

 

Resumo:  

A atualidade requer pensar novas demandas educacionais para lidar com as mídias e com diferentes 

tecnologias no ecossistema comunicativo do ambiente escolar. O objetivo deste trabalho é relatar a 

organização de uma Rádio Escolar pensada para atender esse diálogo necessário entre a 

comunicação e a educação. Essa vivência possibilita uma preparação do jovem estudante para 

compreender criticamente o contexto comunicativo no qual está imerso e coaduna com a proposta 

do colégio de formar cidadãos cientes de seus direitos e deveres. Ademais, a rádio produzida pelos 

alunos vem proporcionando uma via de comunicação mais democrática e participativa entre os 

membros da comunidade escolar. A equipe responsável pela rádio foi selecionada por meio de um 

concurso de redação, cujo tema proposto foi: “por que devo ser escolhido para fazer parte da Rádio”. 

Com a mediação do professor responsável pelo projeto, os alunos desenvolvem uma programação 

semanal com músicas, discussões sobre temas do interesse deles, como por exemplo, relacionados 

aos vestibulares e ENEM, além de informações pedagógicas entre outros assuntos. Houve 

engajamento dos alunos desde a seleção, e isso se reflete nas gravações e edições semanais. Os 

primeiros resultados apontam que, além de desenvolver o lado comunicativo do jovem com voz 

protagonista dentro da comunidade escolar, também há desenvolvimento de habilidades e 

competências técnicas, tais como programação em computadores, elaboração de edições necessárias 

para os áudios e reelaboração de textos priorizando a norma culta da língua portuguesa. Conclui-se 

que o projeto pode contribuir para reflexões do campo teórico da educomunicação que defende 

métodos pedagógicos de ensino e aprendizagem que estimulem o protagonismo das novas gerações 

“nativas digitais”, proporcionando um ambiente escolar mais interessante para esses alunos e seus 

professores.  
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PID: UMA EXPERIÊNCIA NA DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA 

 

VALERIA SOUZA MATOS DOS SANTOS, TATIANE MAYRA GOMES DA CUNHA 

 

Orientador(a): MARIA TERESA DE MOURA RIBEIRO 

 

 

Resumo:  

Ao concluir o curso de Pedagogia, sentimos a necessidade de continuar aprimorando nossa 

formação docente. Escolhemos para tal a atividade de monitoria no PID (Programa de Iniciação à 

Docência) junto à disciplina de Conteúdos e Metodologia do Ensino a Matemática II, com a qual 

nos identificamos durante a graduação e que, por seu caráter teórico-prático comporta a atividade de 

monitoria para auxiliar os alunos com dificuldade. Com o PID, a Universidade de Taubaté 

oportuniza aos graduandos em formação, bem como aos egressos, a experiência inicial na docência 

universitária, visto que os monitores PID entre diversas atividades possíveis atuam favorecendo a 

aprendizagem dos discentes com dificuldades em conteúdos específicos durante as aulas da 

disciplina ou organizando grupos de estudo, pesquisam atividades e materiais didáticos de diversas 

fontes, tudo sob a supervisão do professor tutor e dentro da especificidade dos alunos com 

dificuldade na disciplina, o que vem favorecendo o êxito, tanto dos monitores quanto dos alunos 

que necessitam de uma atenção diferenciada. Além disso, os monitores participam de encontros de 

formação oferecidos pela equipe responsável pelo PID na Universidade. Com esta forma de 

organização o PID vem atingindo o objetivo de Inserir o aluno/e ou o monitor no ambiente 

acadêmico para que este possa compreender o papel do professor universitário na formação do 

aluno, com vistas a desenvolver as competências necessárias ao exercício da docência na 

universidade. Os resultados da participação nas ações do PID em nossa formação tem sido de 

grande relevância, pois estamos adquirindo muita segurança no trabalho com os conteúdos 

programáticos e com a Metodologia do Ensino. Palavra Chave: Formação de professores; Monitoria 

acadêmica; PID  
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EXPLORANDO TEMAS TRANSVERSAIS POR MEIO DE ATIVIDADES ALTERNATIVAS: A 

QUALIDADE DE VIDA 

 

JULIANA RIBEIRO CORREIA, FRANCIELLE APARECIDA ALMEIDA, YASMIM TAVARES 

DE SOUZA, CAMILE GIOVANELLI ROMANATTO 

 

Orientador(a): MARISA CARDOSO 

 

 

Resumo:  

O tema qualidade de vida, no ambiente escolar, é um desafio para a sociedade moderna, por não ser 

de fácil assimilação pelos alunos, uma vez que é abordado de forma transversal por várias 

disciplinas, não se tratando de um conteúdo específico. A importância de se abordar qualidade de 

vida junto aos jovens está na contribuição para o desenvolvimento da cidadania. Este projeto foi 

desenvolvido por bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência-PIBID, de 

Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade de Taubaté, e teve como objetivo provocar a 

reflexão e discussão, por parte dos adolescentes, sobre questões que tangenciam o tema qualidade 

de vida, por meio de atividades organizadas e sob orientação. As questões trabalhadas envolveram a 

boa educação, boas condições de moradia, bons costumes, bom convívio social e bem-estar, 

envolvendo alunos de Ensino Fundamental II, de uma escola estadual do município de Taubaté (SP). 

O projeto foi dividido em cinco fases de acordo com os subtemas: nutrição, atividade física, 

puberdade, higiene pessoal e coletiva, e produtos alternativos de higiene. Como forma de tornar a 

abordagem mais prazerosa e com maior participação e integração dos alunos, os subtemas foram 

trabalhados por meio de gincanas e atividades, como: montagem de cartazes, jogos colaborativos 

(e.g. corrida de quatro pernas), tabuleiro gigante, jogo da puberdade e demonstração de produtos 

alternativos. Com as atividades mencionadas verificamos, por meio da observação direta, que os 

alunos apresentaram um aproveitamento que aumentou em qualidade desde o início da aplicação do 

projeto, pelo envolvimento e participação efetiva. Para verificar o aproveitamento dos alunos, ao 

final de cada atividade foram aplicadas três questões relacionadas ao tema desenvolvido, nas quais 

apresentaram ótimo desempenho. Ao término de cada atividade, os alunos sob a orientação dos 

bolsistas puderam demonstrar aquilo que aprenderam por meio de ideias e atitudes para dar 

continuidade no enriquecimento do dia a dia, com ações sustentáveis e de respeito à qualidade de 

vida. Além do objetivo alcançado, a aplicação do projeto possibilitou aos bolsistas vivenciarem os 

conceitos abordados nas disciplinas pedagógicas da graduação, contribuindo assim para o 

enriquecimento de sua formação docente, pelo desenvolvimento de suas habilidades.  
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM E SISTEMATIZAÇÃO 

DO MÉTODO DE ENSINO 

 

LARISSA CRISTINE FERREIRA DOS SANTOS, JULIANA RIBEIRO CORREIA, TERESINHA 
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Orientador(a): MARISA CARDOSO 

 

 

Resumo:  

Hoje o acesso a informação, em função das mídias e da globalização, é muito fácil. Porém ter 

contato com a informação nem sempre leva à compreensão dos conceitos nela embutidos, o que 

acaba por acarretar a falsa sensação de aprender, do “saber sobre” determinado conteúdo, e desta 

forma nas escolas acabamos por conviver com estudantes desestimulados pelo bombardeamento de 

informações externas, superficiais, e que acreditam já saber todos os conceitos. Deste modo, se 

fazem necessárias novas estratégias que atinjam os estudantes de tal forma que o jovem seja 

conquistado pelo prazer de aprender.O presente relato de experiência adveio de Projeto realizado, 

com alunos do primeiro ano do Ensino Médio de escola pública do município de Taubaté, por 

bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência PIBID/UNITAU – Ciências 

Biológicas. O projeto visava a realização de aulas diferenciadas (atividades lúdicas) em contra turno, 

de forma a facilitar o aprendizado dos conteúdos de Biologia, ministrados nas aulas regulares. Ao 

iniciar a aula diferenciada eram oferecidas duas questões inicias, para verificar o conhecimento 

prévio, ou seja, se o aluno teve a curiosidade de buscar informações previamente ou se tinha algum 

domínio sobre o assunto, e posteriormente, ao final da aula, eram aplicadas mais duas 

questões,referente aos conteúdos exigidos nas primeiras questões, como forma de verificar se 

houvera ou não aprendizado. Porém observou-se que no decorrer da aula os alunos focavam mais 

nos temas referentes às questões iniciais. Desta forma foi realizada uma alteração na forma de 

elaboração das questões, de modo que as duas questões finais incluíssem uma similar as iniciais e 

outra contemplando um assunto não objeto das primeiras questões.Nessa nova metodologia os 

alunos passaram a apresentar dificuldade para responder as questões finais. Ao perceber a nova 

sistematização na avaliação, os jovens passaram a se preparar melhor e a participar mais ativamente 

nas aulas, para assim responder corretamente as questões finais.O projeto será mantido por 2015, e 

até o presente observa-se que os alunos têm acompanhado as aulas com maior curiosidade. Os 

resultados levam a concluir que a escolha na sistematização da avaliação inicial e final, é uma 

ferramenta que além de despertar a vontade por aprender dos alunos, pode indicar para eles a 

diferença entre o conhecimento superficial, “para a prova” e aquele amplo e mais crítico.  
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PIBID: O USO DO ALTERNATIVO PARA A PRESERVAÇÃO DA ÁGUA 

 

VALQUIRIA SANTOS BAPTISTA, BÁRBARA ÁVILA , JULIA FORTUNATO DOS SANTOS 
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Orientador(a): MARISA CARDOSO 

 

 

Resumo:  

Temas envolvendo a preservação ambiental devem ser abordados na escola, integrando o cotidiano 

dos adolescentes ao espaço, e temas escolares. A problemática da escassez de água e importância da 

qualidade, quando discutidas nas escolas pode ajudar a derrubar o mito da água como material 

infindável. O presente projeto teve como objetivo informar e gerar discussão, junto aos alunos, 

sobre preservação da água e doenças transmitidas por contaminação da água, por meio do uso de 

atividades pedagógicas alternativas, à aula discursiva. O projeto foi desenvolvido em escola pública 

do município de Taubaté (SP), por bolsistas PIBID/CAPES de Biologia, sob a orientação de um 

professor supervisor. Foram 52 alunos envolvidos pertencentes ao 6º e 7º anos do ensino 

fundamental II. O projeto foi desenvolvido em 7 etapas. Primeiramente os bolsistas levantaram o 

conhecimento dos estudantes sobre o tema, por meio de um questionário. Na sequência foi abordada 

a diferença entre água de ambiente marinho e dulcícola, por meio da produção de uma música, de 

forma a deixar a aula mais descontraída, por se tratar do contato inicial entre alunos e bolsistas. 

Posteriormente, foi ministrada uma aula dialógica sobre o que é a água e suas diferenças locais. Em 

uma terceira etapa foi abordada a questão referente a quantidade de água presente nos seres 

humanos, em outros animais, em alimentos e plantas, além dos estados físicos da água. Como forma 

de oferecer outros recursos, mais interativos, nessa aula foi realizado um experimento simples, 

envolvendo os estados físicos da água, além do uso de equipamentos para medições da água. Ao 

final desse experimento os alunos discutiram e elaboraram um pequeno relatório sobre as etapas 

realizadas e aquilo que puderam observar. Em uma quarta e quinta etapas foram trabalhados 

contaminação e tratamento da água, por discussão e apresentação dos conteúdos. Na sequência, foi 

utilizado vídeo com discussão das doenças transmitidas pela água, causadores, sintomas, tratamento 

e prevenção. Com os conteúdos abordados, foi realizado um jogo de perguntas e respostas, 

facilitando a resolução de dúvidas, e mostrando aos jovens que o estudo de conteúdos não precisa 

ser enfadonho. Finalmente, foi aplicada avaliação com questões fechadas e dissertativas. O uso de 

vídeos, jogos, perguntas e respostas, resultou na participação efetiva dos alunos, além de levar a um 

melhor desempenho que aulas habituais. Nas avaliações a maioria dos alunos apresentaram notas 

acima da média, 73%, evidenciando a importância das atividades alternativas.  
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Resumo:  

O acesso do estudante universitário à vivência profissional nem sempre se dá de forma adequada e é 

comum a decepção e frustração de jovens recém-saídos das Universidades, bem como do 

despreparo para a atuação profissional. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID) visa o acompanhamento do futuro professor em sua inserção na realidade docente, antes de 

sua entrada efetiva no meio educacional, como profissional, sob a mediação de um professor 

supervisor da escola e a orientação de um professor coordenador na universidade. O PIBID, da 

Universidade de Taubaté, tem como regra o tempo limite de atuação do bolsista por escola, de um 

semestre, oferecendo ao licenciando a oportunidade de conhecer variadas realidades escolares, bem 

como a vivência com equipes distintas de trabalho. Desta forma, meu relato é um a reflexão sobre a 

validade do rodízio semestral dos licenciandos, pelas escolas vinculadas ao PIBID. Nos quatro anos 

como bolsista tive a oportunidade de atuar em cinco escolas públicas, de ensino fundamental e 

médio, em área rural, bairros periféricos e central. Por se tratar de uma vivência que possibilitou a 

ação em séries distintas, pude ainda trabalhar conteúdos variados. Durante o período tive a 

oportunidade de desenvolver vários projetos abordando diversos temas, como na criação e 

utilização de modelos didáticos, aulas sobre temas que abordaram assuntos polêmicos, como a 

sexualidade, o uso de laboratório em atividades experimentais, a produção de oficinas de 

reciclagem, montagem e preparação de horta e a confecção de objetos. Percebi que mesmo se 

tratando de escolas públicas, com projetos pedagógicos semelhantes, a realidade em cada ambiente 

se mostrou muito distinta, com particularidades advindas da gestão, comunidade e faixa etária 

trabalhada. E quando reflito sobre minha concepção acerca da docência, no início de minha 

experiência PIBID e hoje penso que houve uma mudança radical, pois no começo achava que meus 

supervisores eram malucos de encarar a sala de aula, pois não mereciam passar por tanto 

“sofrimento”, mas com o rodizio pude perceber que estavam ali mais por amor do que por loucura, 

e cada um tinha uma maneira diferente de abordar certos alunos e com isso solucionavam os 

problemas. Durante meus quatro anos de Pibid tomei gosto por lecionar, e vi que eu posso fazer a 

diferença para alguns, mesmo que uma mínima diferença. Minha visão mudou tanto dos meus 

primeiros anos de Pibid que hoje penso na possibilidade de fazer uma segunda licenciatura, 

Pedagogia.  
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Resumo:  

Este projeto traz uma reflexão acerca de práticas pedagógicas desenvolvidas com alunos de Ensino 

Médio na disciplina de Língua Inglesa de uma escola pública do interior do estado de São Paulo. 

Tais atividades foram baseadas em um projeto de monitoria desenvolvido em uma instituição de 

ensino superior a partir do ano de 2013 com cursos de licenciatura em Pedagogia e Letras. Esse 

projeto no ensino superior denominou-se Fluency in English. A metodologia aqui exposta 

corresponde a uma parte do que foi trabalhado no Ensino Médio, sendo que as mesmas práticas 

foram já desenvolvidas no ensino superior. Desse modo, o presente artigo tem por objetivo analisar 

resultados de atividades interativas que visaram à produção oral e comparar os processos de 

aprendizagem em língua estrangeira nos diferentes níveis de formação acadêmica, buscando 

evidências de que os fatores socioculturais influenciam na aprendizagem de língua estrangeira. 

Como fundamentação teórica, traz o sociointeracionismo de Vygotsky que trata do sujeito como 

interativo, aprendendo nas esferas inter/intrapessoal, construidor de conhecimento pelas relações 

que desenvolve; e a abordagem de linguagem interacional (dialógica) de Bakhtin, mostrando que a 

linguagem, como afirma o autor, deve ser uma ponta criada entre os interlocutores. Bakhtin aponta, 

ainda, o texto como ambiente de interação. Entenda-se como texto todo enunciado cabível de 

processos inteligíveis de comunicação, afastado das amarras de forma. Os resultados obtidos são 

ainda de cunho qualitativo apenas, sendo que nenhuma atividade foi feita em sentido de tentar 

mensurar os progressos. Denomina-se essa pesquisa, portanto, uma pesquisa-ação.  
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Resumo:  

Em sala de aula os mapas podem proporcionar maiores recursos ao professor no processo de 

aprendizagem dos alunos. No caso do estudo de guerras, é possível trabalhar de maneira mais lúdica 

e eficiente as expansões de estados, os avanços dos exércitos, as tomadas e perdas de territórios, 

como, por exemplo, no caso da Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Devido a isso, e com base 

no Projeto Avaliação Diagnostica, que é uma ação contínua, houve a necessidade de aplicação de 

um projeto que exercitasse o entendimento cartográfico dos alunos visando reforçá-lo. Essa 

necessidade foi verificada a partir da constatação do baixo desenvolvimento desta habilidade. Desse 

modo, em resposta a essa situação identificada, formulou-se o projeto aqui apresentado. A proposta 

do projeto foi estudar o período da Primeira Guerra Mundial, tanto como tema escolhido, quanto 

por ter sido já anteriormente abordado nas aulas. Em complemento à parte cartográfica do projeto 

foi inserido o jogo Go, conhecido também como Wei Kei ou Xadrez Chinês, aplicado ao projeto 

visava possibilitar maior dimensão lúdica. Além de ser um jogo de estratégia esse jogo de tabuleiro 

foi adaptado para a realização deste projeto sobre uma base de mapas. O desenvolvimento da 

atividade englobou a apresentação das instruções que foi realizada por meio de tópicos aos alunos 

de maneira detalhada. Em seguida, os alunos foram separados em grupos para confeccionar mapas 

do contexto geográfico do evento enfocado. Na etapa seguinte, os alunos adequaram os mapas 

como tabuleiros para o jogo do Xadrez Chinês, cuja adaptação também envolveu o uso de 

miniaturas de soldados de plástico ou de papel impresso como peças, para assim jogarem e com isso 

desenvolverem de forma mais materializada esse conteúdo. O projeto foi aplicado em seis nonos 

anos de uma escola de grande porte da rede municipal de Taubaté. As expectativas depositadas no 

projeto, tais como o exercício da prática da orientação cartográfica voltada para o ensino de História 

e o ensino do Go, foram atingidas. A avaliação da aplicação do projeto abrangeu o interesse dos 

alunos, a organização das equipes, o reforço em noções de Cartografia, o produto final da confecção 

jogos e o entendimento do Go pelos alunos.  
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Resumo:  

A leitura tem um papel crucial na vida da sociedade, sendo um dos principais meios para recepção 

de informação e ideias, permitindo e facilitando a articulação intelectual do ser Humano. Assim, 

buscando incentivar e aprimorar o exercício da leitura, avaliando paralelamente os conhecimentos 

dos alunos em relação à disciplina da História, a equipe do PIBID atuante na disciplina de História 

em uma escola municipal de uma cidade do vale do Paraíba desenvolveu o projeto “Leituras 

Históricas”, cujo objetivo foi trabalhar nos alunos habilidades de leitura e escrita, associando-as 

com o aprendizado da História e permitindo uma análise de seus conhecimentos sobre a disciplina. 

Para tanto, foram fornecidos diversos textos, artigos e infográficos para que os alunos lessem, 

interpretassem, resumissem e associassem o conteúdo dos textos com seus conhecimentos prévios e 

seu cotidiano. A seleção dos textos trabalhados foi realizada pela equipe do Subprojeto de História 

do PIBID-Unitau, com os assuntos delimitados pelos conteúdos programáticos referentes a cada ano, 

sendo atribuídas cores diferentes aos artigos destinados a cada ano letivo. O projeto teve um período 

de aplicação flexível, realizado após o término das atividades pré-determinadas nas aulas. Os alunos 

recebiam os textos do projeto, e, após lerem, preenchiam fichamentos, viabilizando o trabalho com 

a escrita, a leitura, a interpretação de texto a e análise de conhecimentos prévios, exercitando a 

memória e o aprendizado enquanto aprimoravam as habilidades literárias. Os resultados foram 

bastante satisfatórios, pois, os alunos envolvidos responderam ao projeto de forma positiva, 

demonstrando entusiasmo com as informações fornecidas pelos textos e evidenciando um interesse 

não manifestado anteriormente em relação aos conteúdos trabalhados. Além de tais benefícios aos 

alunos, a atividade permitiu ao professor uma avaliação mais aprofundada dos conhecimentos e 

habilidades de seus alunos, possibilitando um planejamento e acompanhamento mais específico em 

suas aulas. Desse modo, os objetivos iniciais foram alcançados e foram ampliados com resultados 

não previstos, que contribuíram para o desenvolvimento dos próprios alunos e das aulas da 

disciplina.  
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Resumo:  

Esse trabalho apresenta projeto realizado em uma escola municipal de Taubaté-SP vinculado ao 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência-PIBID, na área de História. Nosso projeto 

elegeu o tema islamismo presente nos conteúdos curriculares do sétimo ano para sensibilizar os 

alunos quanto à questão da diversidade cultural e da tolerância religiosa. Ressaltamos que esse 

projeto também se relacionou ao tema transversal de Pluralidade cultural. Para tanto, recorremos à 

realização por meio de aulas dialógicas acerca da cultura muçulmana e do estudo da trajetória de 

vida da adolescente paquistanesa Malala Yousafzai, ganhadora do prêmio Nobel por seu 

protagonismo na luta pela educação e os direitos da mulher. As aulas não se limitaram apenas à sala 

de aula, onde se estudou a formação e a expansão do islã, mas ultrapassaram os muros da escola, 

com uma atividade diferenciada, englobando postagens em uma rede social. As alunas envolvidas 

postaram fotos suas com o véu islâmico (Hijab) exercitando, assim, a alteridade e valorizando o 

respeito à religião e aos costumes muçulmanos. Nosso trabalho culminou com uma visita à 

Mesquita de Taubaté do grupo formado por alunos da escola e bolsistas do PIBID, que assistiu a 

uma palestra em árabe, com tradução simultânea de um professor libanês, do Sábio (líder religioso) 

sobre a história, a religião e a cultura muçulmana desde a sua origem. O conhecimento da cultura 

islâmica permitiu que nossos alunos se conscientizassem da importância de respeitar outras 

religiões presentes em nosso país, valorizando a pluralidade cultural, seja em relação à diversidade 

de costumes, de vestimentas, de ambiente geográfico, de literatura, ou arquitetura para fomentar 

uma cultura de paz. Esse trabalho teve grande repercussão tanto na rede social a partir das 

postagens, quanto na própria escola, suscitando a curiosidade de outros alunos.  
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Resumo:  

Este trabalho tem como objetivo apresentar o Projeto Transdisciplinar – Memória, hidrografia e 

biomas, que busca aprofundar a interação entre as disciplinas lecionadas nos anos finais do Ensino 

Fundamental em uma escola municipal da uma cidade do vale do Paraíba. Este projeto envolve as 

disciplinas de Biologia, Geografia e História, que atualmente estão vinculadas ao PIBID. Os 

bolsistas auxiliam os alunos dos 7º, 8º e 9º anos a desenvolverem fazerem pesquisas dos dados 

sobre a História, o Bioma e as características físicas de determinadas microrregiões na região sul do 

Estado de São Paulo. As principais características para a seleção das cidades a serem estudadas e 

pesquisadas foram a importância econômica e histórica para a região em que se localiza, além de 

serem locais com maior facilidade de acesso para os alunos. As cidades escolhidas foram Taubaté, 

Ubatuba, Campos do Jordão, São Luiz do Paraitinga, São Bento do Sapucaí e Bananal. A pesquisa 

sobre cada cidade é realizada simultaneamente por grupo de alunos de cada uma das turmas 

selecionadas, sob a supervisão dos bolsistas das diferentes disciplinas envolvidas no PIBID na 

escola. Cada qual, com tópicos específicos de sua área, como: História sendo a responsável pela 

busca da identidade histórica e tradicional; Biologia atuando na compreensão dos biomas 

característicos das regiões; e Geografia na localização e estudo sobre o ambiente físico e 

populacional. No âmbito da História, os alunos devem recolher depoimentos recorrendo à 

metodologia da História Oral, para coletar dados sobre a percepção dos sujeitos sobre a memória e a 

cultura nas regiões estudadas. Além disso, o trabalho engloba um levantamento historiográfico 

sobre os processos históricos nos quais as regiões fizeram parte ao longo do tempo. Concebe-se esse 

como um projeto de longa duração e seus resultados estão sendo apresentados de modo escalonado 

em diferentes momentos, tendo sido iniciado no evento de aniversário da escola. Os resultados 

parciais do inicio do projeto apresentaram interesse dos alunos nas áreas voltadas à cultura e de 

curiosidades, como as lendas, personagens famosas e a culinária regional. O interesse dos alunos 

também se manifestou em relação a conhecer a identidade regional, alcançando, assim, a proposta 

inicial do projeto.  

  



 

VII SEDUNI – SEMINÁRIO DE DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA 78 

 

ALUNO BOM DE BOLA E O ALUNO BOM PRA ESCOLA 

 

FELIPE JOSE DA COSTA, HARLEY DIAS BRAGA, FERNANDA RABELO PRAZERES 

 

Orientador(a): ROSALBA RAMOS REIS 

 

 

Resumo:  

O projeto iniciou-se na E.M.I.E.F. Marta Miranda D’el Rei em março. Fomos recebidos na escola 

pela professora supervisora nos sendo apresentado a escola e suas dependências, bem como a 

equipe escolar e os alunos. Ao acompanhar as aulas observamos a necessidade de trabalhar a 

afetividade e o respeito, além da coordenação motora e capacidades como velocidade, agilidade, 

ritmo, visão central e periférica, lateralidade, reflexos, raciocino e atenção por meio das 

modalidades esportivas e jogos lúdicos, buscando contribuir para a formação intelectual do aluno, 

além da compreensão da importância do trabalho em equipe, não para a formação de atletas, mas 

sim para a formação social. Atendemos no projeto os alunos do ensino fundamental I e II. No 

fundamental I trabalhamos com duas turmas, uma do 4° ano e outra do 5° ano, com 

aproximadamente 25 alunos por turma. No fundamental II trabalhávamos com as turmas do 6° ao 9° 

ano, com cerca de 40 alunos por turma, separados em masculino e feminino. O projeto teve como 

objetivo trabalhar os esportes coletivos como: futebol, basquete, handebol, vôlei além de 

brincadeiras. Trabalhamos os fundamentos, jogos, brincadeira e estafetas. Nos esportes coletivos 

trabalhamos a melhora do passe, domínio, recepção, chute, arremesso, corte, saque, levantamento, 

regras e jogos coletivos. Notamos que a cada aula ministrada tivemos um ganho de experiência, 

sabendo lidar mais com as crianças, prender a atenção deles nas aulas e conseguir transmitir da 

melhor maneira possível o conteúdo das aulas. Os alunos demonstraram grande interesse em 

participar das atividades e com isso nos ajudaram a vivenciar a prática do ensino em uma escola, 

contribuindo a cada momento com a nossa formação docente e acadêmica. Tivemos situações de 

diferentes aspectos e auxílio da nossa supervisora e de todos os docentes da escola que nos 

proporcionaram ótimas experiências que contribuíram para nossa formação profissional.  
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Resumo:  

O trabalho como bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência – PIBID 

iniciou-se no Município de Cunha em 2012, com um período de atividades formativas para os 

alunos das diversas graduações. As atividades do cronograma de Energia foram aplicadas na Escola 

Estadual Bairro da Barra em consonância com o caderno de Geografia do 8º ano. O objetivo deste 

trabalho foi investigar a contribuição do projeto na formação dos futuros professores e os impactos 

nos discentes que dele participam bem como as alterações provocadas pela inserção das mesmas. A 

metodologia utilizada para a realização desta pesquisa qualitativa foi através da técnica de 

observação participativa e um questionário com 20 questões, onde os alunos entrevistados puderam 

expor suas considerações em relação às aulas ministradas pelas bolsistas. As bolsistas aplicaram as 

atividades e simultaneamente, realizaram a observação dos resultados por meio de instrumentos 

avaliativos e o desenvolvimento de materiais pedagógicos. Durante a aplicação das aulas sobre 

Matrizes Energéticas, as bolsistas tiveram que buscar respostas para um melhor desempenho no 

processo de ensinar e aprender, buscando formas de superar os problemas apresentados em sala de 

aula de uma maneira interdisciplinar, procurando facilitadores para a aplicação dos conteúdos, 

elaborando materiais diversificados e aulas dinamizadas, o que permitiu um maior aprimoramento, 

pois tiveram a oportunidade de romper com o tradicionalismo pedagógico e a produção de materiais 

didáticos proporcionou as bolsistas e discentes aulas prazerosas e participativas, motivando os 

alunos a novas descobertas e novos meios de aprendizagens. Conhecer a dinâmica de uma sala de 

aula, os medos, anseios, dificuldades possibilitou as bolsistas um crescimento profissional muito 

grande. Com base nos resultados adquiridos a partir do questionário, pode-se comprovar que as 

aulas atingiram as perspectivas das bolsistas, pois os resultados foram positivos, toda a classe 

trabalhada demostrou grande afeição pelas então professoras, afirmando que gostaram das aulas 

ministradas, dos conteúdos, materiais e didáticas diversificadas. Conclui-se que as parcerias entre 

escola professorem e bolsistas tem sido muito enriquecedora para a formação dos futuros 

profissionais já que os bolsistas têm conseguido conciliar as atividades do cronograma de com as 

atividades regulares da turma e ao aplicarem as aulas as bolsistas têm aprendido a elaborarem 

provas, Power point e todos os tipos de atividades diversificadas, prazerosa e com muito 

aprendizado tanto para os alunos das escolas quanto para as bolsistas.  
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Resumo:  

O trabalho como bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência – PIBID 

têm nos trazidos muitas experiências, pois através das observações diárias, vivência e contribuição 

nas escolas foi possível entender e ajudar a escola com seus dilemas. Nessa interação quotidiana 

percebeu-se que alguns alunos apresentavam grandes dificuldades para se adequar aos conteúdos 

curriculares por causa da defasagem na alfabetização. Esse trabalho traz resultados preliminares de 

um projeto ainda em andamento que se propõe em descrever e refletir sobre experiências 

desenvolvidas em uma escola pública do Município de Cunha, que a partir do desenvolvimento do 

Projeto de Energia, foram inseridos temas que trouxesse contribuições para uma educação 

pedagógica em conjunto com uma educação fundamentada nos conteúdos extracurriculares de 

grande interesse aos alunos por se tratar de assuntos contemporâneos. Na convivência habitual na 

escola percebeu-se a necessidade de conciliar e contribuir para a adaptação curricular dos alunos, 

buscando auxiliar o professor regente na alfabetização e inclusão dos alunos com necessidades, 

dando suporte para que esses alunos possam vir a acompanhar o conteúdo curricular estipulado, 

sem atrasar o andamento das disciplinas. O presente trabalho tem como objetivo investigar a 

importância do auxilio e inserção dos alunos com dificuldades e necessidades educacionais bem 

como as formas alternativas de adaptação curricular para alfabetização e reforço proposta pelas 

bolsistas. Como produtos dessa primeira ação houve elaboração de diversos materiais com figuras, 

material concreto, quadrinhos e textos, assim como exercícios matemáticos e de leitura. Esse 

trabalho torna se relevante, pois demonstra a grande importância dos bolsistas do PIBID inseridos 

na escola, que vêm contribuindo com as lacunas apresentadas no ensino aprendizagem. Os maiores 

resultados obtidos até o momento estão na autoestima dos alunos que por vezes se sentiam 

envergonhados ou assustados com a nova realidade, no decorrer das aulas isso vem mudando, pois 

muitos aprenderam a valorizar essa ação entendendo que estão reaprendendo conteúdos importantes 

para sua trajetória escolar. Alunos tímidos que aos poucos foram integrando as aulas, evoluindo 

gradualmente e se sentindo a vontade com nosso grupo de apoio. Conclui-se que o projeto de 

adaptação curricular é um recurso para ser explorado, trabalhado e melhorado ao longo do processo 

escolar e que a escola precisa estar sempre em conjunto com parcerias e projetos que introduzam e 

agrega paralelamente a prática pedagógica, aonde o processo ensino/aprendizagem vai alem do 

currículo estipulado e atua para o melhor desenvolvimento do processo de educação e inclusão.  
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BERÇÁRIO EM MOVIMENTO 

 

SIMONE ARAUJO MIRANDA, DAIANE TAMIRES DE JESUS FERREIRA, DENISE KIMIE 

BOTUEM HONORIO 

 

Orientador(a): ROSELI ALBINO DOS SANTOS 

 

 

Resumo:  

O movimento está presente na vida das crianças desde seu nascimento auxiliando o controle sobre 

próprio corpo. A escolha do projeto deu-se a partir da observação e conversa com as professoras da 

Unidade Escolar constatando a necessidade de estimular o eixo movimento nas crianças de 2 anos 

de idade, estimulando a movimentação da criança no ambiente escolar com atividades lúdicas. 

Buscou-se então, contribuir com atividades que estimulem o desenvolvimento dos movimentos das 

crianças. Pensando assim, as bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – 

PIBID, subprojeto da Pedagogia da Universidade de Taubaté, durante o primeiro semestre de 2015, 

desenvolveram o presente projeto com alunos do Berçário 2 do Ensino Infantil. Tendo como 

objetivo promover brincadeiras e atividades lúdicas que estimulem o movimento global do aluno, 

utilizando como apoio a linguagem afetiva, oral e gestual. As atividades visaram o desenvolvimento 

psicomotor, o equilíbrio, o respeito a regras, a atenção, a sequência de ações, a coordenação motora 

fina e ampla. Foram realizados diferentes circuitos de brincadeiras, os alunos desceram e subiram, 

correram, rolaram, pularam e andaram; no túnel de sensações, as crianças experimentaram o macio, 

áspero, mole, rugoso; na confecção de massinha de modelar caseira, puderam observar a 

transformação do pó em massa e com a manipulação criar formas e objetos. Para a realização das 

atividades do projeto foram utilizados diferentes tipos de materiais, como: escadas, colchonetes, 

cordas, bolas, água, farinha de trigo, cola, tinta de diversas cores, materiais de espuma, fita crepe, 

elásticos, cadeiras, rádio entre outros. A avaliação ocorreu ao longo de sua aplicação sendo possível 

fazer um acompanhamento da aprendizagem e formular indicadores que permitam ter uma visão da 

evolução de cada criança, por meio da observação, desempenho, interesse, participação, 

compreensão na realização das atividades propostas pelos alunos, tendo em vista critérios 

atitudinais e procedimentais. A culminância deu-se por uma pequena exposição de fotos 

(registradas durante a aplicação das atividades) ilustrando aos pais, aos familiares e para outras 

turmas da escola as atividades realizadas. Os resultados foram atingidos dentro do esperado, 

notamos que ao longo das atividades as crianças apresentavam maior autonomia em seus 

movimentos, compreendiam e seguiam melhor as regras, esperavam sua vez na participação das 

brincadeiras, respondiam positivamente aos estímulos que o projeto propunha, além de desfrutar 

momentos prazerosos de aprendizado. No decorrer da aplicação foi conquistado um convívio social 

saudável, o respeito, a confiança entre as bolsistas e os alunos.  
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PIBID: “PEQUENOS JARDINEIROS GRANDES APRENDIZES: RECONSTRUINDO A 

RELAÇÃO COM O ESPAÇO ESCOLAR”.  

 

GRAZIELLE DO PRADO SANTOS, PRISCILA FRANCO UECHI SABALA, ALUZA LOPES 

FERNANDES, FERNANDA MANCILHA PIMENTEL, NATHALIA GABRIELA CAMPOS 

DOS SANTOS, JESSICA REZENDE DE ANDRAE 

 

Orientador(a): ROSELI ALBINO DOS SANTOS 

 

 

Resumo:  

O cuidado que se tem com objetos e lugares públicos está relacionado ao sentimento de pertença e 

afetividade que a criança tem com os mesmos. Para Wallon, a criança necessita de espaço para 

exercer sua criatividade e contestar o que desaprovam. Uma técnica para desenvolver estes 

sentimentos nas crianças é incentivá-las não apenas a contestá-los, mas também a ser um agente 

ativo de mudança. No segundo semestre de 2014, foi realizado o projeto: “Pequenos jardineiros, 

grandes aprendizes” em uma escola de ensino fundamental do município de Taubaté, SP, elaborado 

pela supervisora e cinco bolsistas do curso de pedagogia, do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade de Taubaté Pedagogia.Trabalho realizado com os 

alunos do 4º e 5º ano. No período de observação, precedente a elaboração do projeto , ouvimos dos 

professores, reclamações sobre a falta de cuidado que as crianças demonstravam pela escola. AS 

crianças, insatisfeitas com a aparência da mesma – a área externa foi considerada pelos alunos como 

sendo: “sem vida, vazia e apagada”. O objetivo deste projeto foi dar oportunidade para os alunos se 

apoderarem de parte do espaço escolar e assim criar o sentimento de pertença e responsabilidade 

pelo mesmo. Portanto, escolheu-se o projeto de construção de um espaço verde na escola, feito com 

os alunos. Visando melhorar o problema do descuido citado pelos professores e a falta de espaço 

externo agradável reivindicado pelos alunos. O projeto foi aplicado duas vezes por semana, com 

duração de 1h30 minutos. No primeiro momento foram aplicadas aulas teóricas abordando os 

conteúdos pertinentes, em aulas expositivas, de experiências em grupo e vídeos. No segundo 

momento, os alunos e juntos as bolsistas construíram o jardim. As atividades desenvolvidas pelos 

alunos para a construção do jardim foram: trazer pneus velhos de casa, lavar, secar e pintar os pneus, 

preparar a terra para o plantio e plantar as mudas. Para embelezamento da área verde, pintaram os 

muros ao redor desta área , modelaram e pintaram enfeites de jardim de cerâmica. O resultado foi 

um belíssimo jardim apreciado por todos da escola e pelo qual, os alunos participantes da 

construção, ficaram muito orgulhosos. Concluímos que é muito trabalhoso construir algo com as 

crianças, porém vale a pena. A técnica aplicada de fato fez com que os alunos se apropriassem do 

espaço e passassem a cuidar do que agora consideram como “nosso”.  
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PIBID/UNITAU:VIVÊNCIAS NO COTIDIANO ESCOLAR  

 

GRAZIELLE DO PRADO SANTOS, MARÍLIA LOBATO DA SILVA, MARA CRISTINA 

SILVA DE MORAIS 

 

Orientador(a): ROSELI ALBINO DOS SANTOS 

 

 

Resumo:  

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência- PiBID- tem como intento a formação 

de profissionais qualificados na área da educação. O presente relato de experiência tem como 

objetivo apresentar as contribuições do PIBID na formação profissional de um grupo de bolsistas do 

curso de pedagogia da Universidade de Taubaté, realizado em uma escola pública de ensino 

fundamental do município de Taubaté no ciclo 1 ( 1º ao 5º ano). Como método de trabalho optou-se 

pela regência assistida, ou seja, por regência de aulas orientadas, assistidas e avaliadas pela 

professora supervisora, também bolsista do PIBID. A regência contou com a vivência de saberes 

pedagógicos que são adquiridos somente na prática docente, como: elaboração de diário de classe, 

formulação do semanário, deliberação e práticas de sondagem dos conhecimentos dos alunos. 

Mediante a aquisição de tais saberes a supervisora propôs a formulação de um portifólio, que 

poderá servir de instrumento fundamental para o inicio da carreira docente.Em relação à regência 

assistida foi elaborado três planos de aulas envolvendo as disciplinas: Língua Portuguesa, 

Matemática e Ciência, tendo em vista uma duração de duas horas aulas aplicada apenas para o 5º 

ano do ensino fundamental.Primeiramente foi elaborado uma aula sobre “Recursos 

Naturais”,Trabalhou-se com a resolução da cruzadinha, como também a brincadeira da forca, uma 

vez que o lúdico é indispensável para uma aprendizagem mais favorável. O segundo planejamento 

envolveu a matemática,com uma breve explicação sobre a divisão aos alunos da classe e exercícios 

envolvendo resolução problemas.A última etapa foi a aula sobre “Sinais de Pontuação”, com o 

objetivo de apresentar suas funções em um texto. Sendo assim, os resultados da experiência 

apontam que a inserção no espaço educacional propicia vivências e delineamentos, bem como, a 

construção da identidade profissional. O gerenciamento das aulas exige um grande repertório do 

professor, uma vez que é ele quem tem a incumbência de garantir a aprendizagem de todos os 

alunos; o docente se constrói e reconstrói continuamente. É possível concluir que as experiências 

proporcionadas pelo PIBID, contribuíram de forma decisiva para que as bolsistas adquirissem 

conhecimentos e posturas profissionais imprescindíveis para a atuação docente e maior autonomia e 

confiança em relação à escolha profissional.  
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PIBID:ÁGUA FONTE DE VIDA! 

 

GRAZIELLE DO PRADO SANTOS, MARIA TEREZA DA SILVA REGO, GABRIELLY SILVA 

TEIXEIRA DA COSTA, KARLA RAFAELLA DOS SANTOS MACIEL 

 

Orientador(a): ROSELI ALBINO DOS SANTOS 

 

 

Resumo:  

O objetivo deste trabalho é relatar uma experiência vivenciada por um grupo de bolsistas do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) do curso de Pedagogiada 

Universidade de Taubaté (UNITAU) no primeiro semestre de 2015. O projeto intitulado “Água, 

fonte de vida!” foi realizado em uma escola publica de ensino fundamental do município de 

Taubaté-SP,em uma sala de 5º ano.O projeto teve como objetivo mostrar aos alunos as causas reais 

dos problemas que o Brasil vem enfrentando com a poluição e a falta de água, ampliando sua 

consciência sobre as questões relativas à água no meio ambiente, assumindo de forma independente 

e autônoma atitudes e valores voltados à sua proteção e conservação. O projeto surgiu diante à 

observações sobre a iminente diminuição da água, devido a problemas como assoreamento dos rios, 

poluição e desperdício.Por meio de procedimentos conceituais, procedimentais e atitudinais, 

visando à aprendizagem significativa dos alunos proporcionamos à eles, momentos de diálogos, 

pesquisas, aulas expositivas e trabalhos em grupos em que foi possível perceber as múltiplas formas 

de uso da água, como funciona o ciclo da água, sua importância para a vida, quais interferências 

negativas e positivas que o homem pode fazer na natureza,a adoção de atitudes cotidianas e medidas 

de valorização da água, a partir de uma postura crítica, compreendendo que o equilíbrio e o futuro 

do nosso planeta dependem da preservação da água.A avaliação dos alunos e do projeto foi feita de 

forma contínua, com relatórios descritivos de cada etapa, das discussões realizadas em grupo, das 

atitudes diante do projeto e a participação e o envolvimento de cada aluno. Como produto final, foi 

realizada uma exposição na escola dos trabalhos obtidos durante todo o projeto. Pudemos observar 

que com o término do projeto as crianças estavam conscientes da importância da água para a vida, 

como utilizá-la sem desperdício como preserva-la e não poluí-la, levando também este aprendizado 

para seu meio social.Além dos resultados positivos em relação ao processo de aprendizagem das 

crianças envolvidas, o projeto muito contribuiu para o processo de formação de nós alunas bolsistas 

do PIBID ao possibilitar-nos o contato com a comunidade escolar, o planejamento, execução, e 

avaliação de um projeto de trabalho, junto às crianças, e a possibilidade de discutir junto aos 

professores da Universidade, as dificuldades, dúvidas e observações coletadas diretamente na 

escola.  
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BRINCANDO E ALFABETIZANDO COM DANÇA E MOVIMENTO.  

 

ESTEFANIE APARECIDA DE OLIVEIRA MACHADO, MARGARETTE CIMINO 

CAVALIERI VILAR 

 

Orientador(a): ROSELI ALBINO DOS SANTOS 

 

 

Resumo:  

Sabe-se que o trabalho com as primeiras séries do Ensino Fundamental precisa ser pensado de 

maneira diferenciada, pois os alunos acabaram de sair da Educação Infantil e estão acostumados 

com outra realidade. Vinda de uma experiência centrada na ludicidade e no respeito à infância se 

deparam com um espaço formal, onde a prática pedagógica privilegia práticas individualizadas. Os 

conflitos vividos por esses estudantes demonstram a necessidade de amenizar essa ruptura. 

Conhecer o que o aluno traz consigo e trabalhar a partir de seus conhecimentos prévios torna a aula 

mais produtiva, inserir o lúdico é um recurso didático que deve ser utilizado para o processo de 

ensino-aprendizagem. Pensando assim, é que o presente trabalho foi desenvolvido pelas bolsistas 

integrantes do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, subprojeto 

Pedagogia da Universidade de Taubaté, durante o primeiro semestre de 2015, com alunos de 1º e 2º 

anos do Ensino Fundamental de uma Escola da Rede Municipal de Taubaté. O Objetivo principal 

do projeto foi preparar essas crianças para essa mudança, desenvolvendo uma prática pedagógica 

onde as brincadeiras e danças estivessem aliadas à aprendizagem, constituindo assim uma proposta 

de brincar para compreender outros modos de sentir, pensar, agir, e não, aprender um conteúdo. Os 

procedimentos realizados foram: jogos e brincadeiras, trabalhos manuais, vídeos, leitura, montagens 

de coreografias. Para tanto, foram utilizados os seguintes recursos materiais: folha sulfite, revistas, 

desenhos, músicas, canetinhas, fita crepe, brinquedos, tesoura, papel crepom, palito, cola e rádio. A 

avaliação do projeto ocorreu ao longo de sua aplicação, por meio da observação e registro do 

envolvimento, da criatividade e desempenho nas atividades propostas, objetivando não as ações, 

mas sim, as situações de aprendizagens. O ponto de culminância do projeto foi à realização de uma 

coreografia que foi apresentada aos professores, alunos e funcionários da escola. Como resultado, 

observamos o desenvolvimento de habilidades, tais como: noção espacial, ritmo, coordenação 

motora e lateralidade. Destacamos também que a tolerância com o outro, o respeito às regras, a 

elevação da autoestima também foram aspectos contemplados. Esse processo de aprendizagem 

permitiu o alargamento de todos os envolvidos. Foram momentos bastante produtivos, uma vez que, 

os principais resultados foram a cerca da formação das bolsistas, pois no decorrer do trabalho 

precisaram adaptar o planejamento e apurar o olhar para que o projeto respondesse às necessidades 

dos alunos, oportunidade única de compreender e analisar a prática pedagógica.  
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PIBID : SEQUENCIA DIDÁTICA - BRINCANDO COM A MATEMÁTICA 

 

ANDRÉIA ALVES CORRÊA, JULIANA DE ANDRADE MANUCIO, VANESSA CRISTINA 

ROSA, VANESSA CORDEIRO GALVAO, THAMIRIS ANTUNES, JESSICA REZENDE DE 

ANDRAE 

 

Orientador(a): ROSELI ALBINO DOS SANTOS 

 

 

Resumo:  

Supervisora: Andréia Alves Corrêa (andreia-correa12010@hotmail.com) Jéssica Rezende de 

Andrade (jehchaz@hotmail.com) Juliana de Andrade Manucio (julianadeandradem@live.com) 

Vanessa Cristina Rosa (vanessarosa16@hotmail.com) Vanessa Cordeiro Galvão 

(vanessagalvao63@gmail.com) Thamiris Antunes (thatha1915@hotmail.com) Orientadora: Prof. 

Drª. Roseli Albino dos Santos (roselialbino@uol.com.br) O presente trabalho teve como finalidade 

apresentar a sequencia didática voltada à aprendizagem na matemática desenvolvida por cinco 

bolsistas do curso de pedagogia da universidade de Taubaté que participam do programa 

institucional de iniciação a docência (PIBID) em uma Escola de Educação Infantil, desta mesma 

cidade, atendendo cerca de 100 alunos. Essa sequencia resultou de observações em sala de aula 

realizadas pelas bolsistas que perceberam a necessidade de abordar os conteúdos básicos da 

matemática (Seriação, Classificação, Ordenação e Numeração) de forma mais lúdica, significativa e 

prazerosa. Com o intuito de explorar tais conteúdos, ou seja, distinguir as características dos objetos 

e agrupá-los de acordo com suas características, tais como: peso, tamanho, espessura, cor, formas, 

estabelecer relações de semelhanças e diferenças entre os objetos, analisar as características dos 

objetos e estabelecer relações entre eles, proporcionar aos alunos o desenvolvimento progressivo do 

raciocínio ampliando seu conhecimento, como também, organizar o pensamento preparando os 

indivíduos para futuramente assimilarem com mais facilidade conteúdos mais complexos. Para 

tanto utilizamos como metodologia jogos e brincadeiras, dentre elas: elefante colorido, arco íris, 

dança das formas, caça aos objetos, trem das cores e formas, boliche, bingo, circuito das cores, jogo 

trilha (os alunos eram as peças do jogo), como também registro em cartazes dos resultados de 

algumas brincadeiras (nome e a pontuação dos ganhadores, o peso e a quantidades de objetos , cores, 

etc.) e também a confecção de uma balança de sucata onde os alunos pudessem pesar e classificar 

os objetos como leves ou pesados. Este trabalho foi realizado durante três meses e no decorrer desse 

período pudemos notar a participação ativa dos alunos, o interesse e o avanço dos mesmos em 

relações aos conteúdos trabalhados, contamos também, com a devolutiva das professoras da escola, 

pois as mesmas nos relataram o avanço da aprendizagem dos alunos na realização das atividades 

sistematizadas em de sala de aula. Assim concluímos que esta sequencia didática contribuiu tanto 

para a escola quanto para a formação das bolsistas já que as levou a entender a dinâmica de uma 

sala de aula (como é estar no papel de professora, como lidar com os alunos, preparar as aulas, lidar 

com as situações imprevistas. Enfim consequentemente enriquecemos a nossa experiência 

profissional.  
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EXERCENDO A DOCÊNCIA 

 

MARGARETTE CIMINO CAVALIERI VILAR, ESTER REZENDE DE ANDRADE SILVA, 

MARIANA DIAS CHAGAS 

 

Orientador(a): ROSELI ALBINO DOS SANTOS 

 

 

Resumo:  

A prática pedagógica exige algumas ações que não são aprendidas nos bancos das Universidades. 

Há saberes que são apropriados no dia a dia da sala de aula, entre docentes e alunos, a escola e sua 

organização. A experiência de estar em sala de aula, desenvolver atividades, ministrar aulas, 

resolver conflitos, vivenciar a escola em sua plenitude, permite não somente uma aprendizagem 

diferenciada, como também, uma opção consciente pela profissão docente. Pensando no 

aperfeiçoamento profissional e nas mudanças de atitudes na busca pelos saberes é que o presente 

trabalho foi desenvolvido pelas bolsistas integrantes do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência – PIBID. Subprojeto Pedagogia da Universidade de Taubaté, durante o 

primeiro semestre de 2015, com alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I de uma Escola da Rede 

Municipal de Taubaté. Esse trabalho teve como objetivo principal contribuir para a prática docente 

proporcionando às alunas conhecer a realidade diária da escola com seus dilemas e desafios, 

relacionar a teoria à prática, ter confiança e segurança enquanto mediadoras do conhecimento, 

construindo assim, sua identidade profissional. Elaboração de planos de aula, regência, participação 

do Conselho de Classe e Reunião de Pais e Mestres, foram procedimentos utilizados para contribuir 

para a inserção das bolsistas na rotina escolar. Durante o período em que vivenciaram essa 

experiência, observou-se que as licenciandas, colocaram o saber acadêmico em prática, tendo a 

oportunidade de assumir as atitudes da docência ainda no processo de formação. Isso trouxe 

aperfeiçoamento, desenvolvimento da capacidade de iniciativa, da autonomia, da cooperação, que 

com certeza refletirá na sua formação como professora e na sua prática pedagógica. Esse processo 

de aprendizagem permitiu perceber a importância do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência – PIBID, um programa que possibilita constatar que o saber não se dá somente através 

dos saberes acadêmico. Mas também, na participação dos futuros professores no planejamento de 

situações de ensino, organização, prática, avaliação e relações pessoais. Possibilitando uma maior 

aproximação entre a teoria e prática. O que com certeza, prepara o licenciando para o seu campo de 

atuação, sendo um importante marco na melhoria da qualidade de formação voltada à docência.  
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A CONTAÇÃO DE HISTÓRIA COMO ESTRÁTEGIA PEDAGÓGICA . 

 

FERNANDA MANCILHA PIMENTEL, LARISSA LAIANE FERREIRA DE OLIVEIRA, 

VANIA COSTA DA SILVA, SIMONE ARAUJO MIRANDA 

 

Orientador(a): ROSELI ALBINO DOS SANTOS 

 

 

Resumo:  

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência- Pibid- tem como objetivo principal 

contribuir com a formação de profissionais qualificados na área da educação. Sendo assim, o 

presente relato de experiência tem como objetivo apresentar as contribuições do pibid na formação 

profissional de um grupo de bolsistas do curso de pedagogia da Universidade de Taubaté, realizado 

em uma escola pública de ensino infantil do município de Taubaté. Como método de trabalho 

optou-se pela sequência didática, tendo como estratégia pedagógica a contação de histórias infantis 

acompanhada pela realização de atividades complementares, explorando o lúdico e 

consecutivamente a desenvoltura da escrita. As obras escolhidas para a atividade foram: Os dez 

amigos do autor Ziraldo e O Lobo Maurinho do autor Gustavo Luiz. Inicialmente foi proposto aos 

alunos do maternal e jardim que participassem da leitura de cada livro, criando hipóteses e 

partilhando suas ideais na roda de conversa. O objetivo era que os alunos pudessem expressar seus 

sentimentos e emoções e entrar no mundo do faz de conta. E para complementar aplicamos uma 

atividade diversificada, na qual os alunos fizeram os registros das histórias contadas, por meio de 

desenhos e utilizamos a contação de história para trabalhar a temática festa Junina. Com este tema 

os alunos puderam aprofundar seus conhecimentos em relação a origem da festa, confeccionar 

bandeirinhas, desenhar e escrever sobre as tradições e lendas, de acordo o nível de 

desenvolvimentos dos alunos. Os resultados da experiência indicaram a necessidade dos professores 

conhecerem o nível de aprendizagem de seus alunos e elaborarem com cuidado suas aulas, pois 

muitas vezes as atividades propostas não atingem o objetivo proposto, sendo sempre necessário ter 

outra atividade em mãos. Todavia, a aplicação da sequencia didática possibilitou às bolsistas, 

futuras professoras, reconhecer que a aprendizagem significativa é construída na medida em que 

consegue envolver o aluno. Sendo assim, a contação de história representa uma estratégia 

pedagógica prazerosa e auxilia o aluno no conhecimento de mundo, criando propriedades criativas e 

reflexivas para o desenvolvimento por meio do faz de conta. È possível concluir que as experiências 

proporcionadas pelo PIBID, contribuíram de forma decisiva para que as bolsistas pudessem ter o 

contato direto com a escola pública e adquirissem competências e habilidades necessárias para um 

fazer pedagógico comprometido com a construção de um ensino de qualidade para todos os alunos.  
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A FORMAÇÃO E A PRÁTICA DOCENTE 

 

SUSANA APARECIDA DA VEIGA, EDNA MARIA QUERIDO DE OLIVEIRA CHAMON 

 

Orientador(a): SILVÉRIA CRISTINA SEISCENTI 

 

 

Resumo:  

O PIBID Diversidade da Universidade de Taubaté é um projeto com os alunos do curso Procampo e 

é desenvolvido apenas em escolas rurais. Os alunos das escolas onde os bolsistas do projeto PIBID 

Diversidade realizam seu trabalho tem a oportunidade de ter acesso a informações extracurriculares 

além de contato com uma nova forma de aprender. Para os bolsistas o contato com um projeto novo 

é de superação a cada ano. Com o trabalho no projeto os bolsistas adquirem prática pedagógica e 

aprendem a ter noção de tempo e espaço ao lidar com situações inesperadas no cotidiano escolar. 

São circunstâncias onde o professor tem que se preparar para evitar surpresas desagradáveis no 

futuro, quando os recém-formados assumem as salas de aula sem experiências, tudo pode acontecer 

e até chegar ao ponto do professor desistir de sua profissão e ir em busca de uma outra ocupação. O 

projeto inserção do licenciando na escola abrange vários fatores nas áreas de prevenção; 

conscientização; preservação do meio ambiente, na busca de atingir os níveis de capacidade dos 

alunos. As pesquisas realizadas junto a comunidade da zona rural relatam pontos positivos são eles: 

contato com a natureza, a vida simples e sem assaltos. Os pontos negativos que são: a falta de 

empregos, escola de nível superior, a distancia de comércios e hospital, as estradas em péssimo 

estados. O objetivo deste trabalho é apresentar esta experiência dos bolsistas no projeto e o que ela 

refletiu no amadurecimento dos bolsistas em sala de aula.  
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O APRENDIZADO POR MEIO DA EXPERIÊNCIA NO PROJETO PIBID - DIVERSIDADE 

 

SUSANA APARECIDA DA VEIGA, EDNA MARIA QUERIDO DE OLIVEIRA CHAMON, 

ANGÉLICA MARIA DE CAMPOS 

 

Orientador(a): SILVÉRIA CRISTINA SEISCENTI 

 

 

Resumo:  

Este trabalho procura apontar as aprendizagens obtidas para a formação docente de uma aluna do 

curso Procampo da Universidade de Taubaté, quando da realização da prática, ou seja, os 

aprendizados alcançados pela vivência, da execução de tarefas, do estar em contato direto com os 

alunos durante a participação do Projeto PIBID Diversidade. Mostra que contato com o ambiente 

escolar e com os alunos, o aprendizado se torna ainda maior e relevante do que somente o estudo 

teórico. Sendo os conteúdos teóricos de grande importância para a formação docente, assim também 

é necessário que o professor-aluno estabeleça relação com o que se “aprendeu” na teoria, 

vivenciando e colocando em prática o que teoricamente, ele apenas deduz. Justificando assim, a 

importância em se apontar os aprendizados que foram alcançados na prática para que se possa 

afirmar que a prática leve a conhecimentos ainda não alcançados anteriormente apenas com a teoria. 

A metodologia utilizada parte de leituras de artigos e livro sobre a importância da experiência para a 

formação do docente. No trabalho foi possível observar que a prática leva a conhecimentos e 

aprendizagens para a formação pessoal e profissional sendo de grande relevância o contato direto 

com o ambiente escolar e com os alunos.  
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A CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO DOS 

PROFESSORES DO CAMPO 

 

TATIANA DE SOUZA RODRIGUES , LIANA APARECIDA DA COSTA CAMARGO , 

BARBARA APARECIDA DOS SANTOS 

 

Orientador(a): SIMONE GUIMARÃES BRAZ 

 

 

Resumo:  

A partir da disciplina obrigatória Estagio Supervisionado II do 5º período do curso de Licenciatura 

em Educação do campo vivenciamos e observamos a realidade de escolas do campo e seu entorno 

com um olhar critico, podendo relatar a aprendizagem que trazemos na bagagem. O objetivo deste 

trabalho é mostrar que o estágio agregou à nossa formação valores de diferentes dimensões, 

permitindo relacionarmos o desenvolvimento da teoria e da prática por meio do confronto diário 

com a realidade profissional educacional nos seus altos e baixos no ambiente escolar. Por meio da 

observação do ambiente escolar, da análise da prática pedagógica e desenvolvimento de projetos 

educativos, acompanhamos aulas de diferentes disciplinas como: matemática, geografia e ciências, 

onde tivemos a oportunidade de observar e analisar todo o desenvolvimento dos alunos nas 

respectivas matérias e a postura dos professores na abordagem dos conteúdos trabalhados. A relação 

dos professores com os alunos é boa, pois existe respeito e amizade entre eles, os discentes sabem 

que devem respeitar os demais mesmo que não tenham interesse teórico tanto quanto em se 

envolver com a prática. Ressaltamos que a troca de conhecimentos entre os grupos é maior quando 

as explicações correlacionam a realidade vivida pelos alunos com o conteúdo trabalhado em sala, 

principalmente quando desenvolvem projetos que visem trabalhos interdisciplinares. Concluímos 

que em decorrência das grandes transformações do mundo globalizado, as aulas atrativas que 

despertem atenção dos alunos e as disciplinas se inter-relacionam promovem maior absorção do 

conhecimento e interação de um todo. Essa experiência aguçou nosso interesse em aprofundar nossa 

prática como professores mediadores, interdisciplinares, pesquisadores, estimuladores e promotores 

do conhecimento dos alunos e da sua cultura na intenção de formar cidadãos críticos e ativos para a 

sociedade futura.  
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PIBID ARTICULANDO O UNIVERSO ACADÊMICO COM A REALIDADE ESCOLAR: 

RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA  

 

BRUNA FERRI MARCONDES, CAROLINE DE SOUZA MARCOS , TATIANE LARISSA 

GUIMARÃES DE FREITAS, MARIA ISABELA BARBOSA FARIA MORI , PRISCILA 

FRANCO UECHI SABALA 

 

Orientador(a): SUELENE REGINA DONOLA MENDONÇA 

 

 

Resumo:  

O presente estudo apresenta as contribuições do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência – PIBID, na formação acadêmica de cinco bolsistas e estudantes do curso de Pedagogia 

da Universidade de Taubaté. Por meio da observação das salas de aulas, níveis Maternal I, Maternal 

II e Jardim, entre as faixas etárias de três a cinco anos e entrevistas com a Equipe da Gestão Escolar, 

buscou-se enriquecer a formação acadêmica dos futuros docentes, e aproximando as bolsistas do 

convívio escolar, em uma Escola de Educação Infantil Municipal em Taubaté, SP, durante o 

primeiro semestre de 2015.Com esse intuito, o trabalho teve como principal objetivo articular a 

teoria com a prática, possibilitando que as bolsistas pudessem conhecer e analisar a Organização da 

Educação Infantil, fazendo uma reflexão crítica sobre prática docente. O trabalho foi fundamentado 

em base nos estudos de Zabala e no Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, que 

nortearam o planejamento das atividades aplicadas. Iniciando com a caracterização e análise crítica 

da realidade escolar, ponderando os aspectos histórico, físico e social da Comunidade Escolar. 

Elaborando acesso a Proposta Pedagógica, Plano de Gestão, análise dos registros, tais como, 

atividades, Semanário, Diário de Classe e Ficha de Acompanhamento dos alunos, além dos 

momentos proporcionados de, elaboração, participação e regência nos Cantinhos e nas Sequências 

Didáticas, proporcionou as bolsistas a oportunidade de conhecer sobre o processo pedagógico da 

escola. Ao final deste período foi produzido um vídeo e apresentado relato da experiência oral na 

escola para todos bolsistas do PIBID. A aproximação dos futuros professores com a realidade 

escolar, possibilitou a vivência da prática docente, construindo um elo entre a teoria e a prática, 

criando oportunidade das bolsistas conhecerem e presenciarem a rotina escolar e sua organização; 

elaborarem planos de aulas, atendendo as peculiaridades dos alunos; e apreciarem as metodologias e 

os instrumentos avaliativos utilizados na Educação Infantil. Conclui-se que o trabalho foi de grande 

valia para formação das bolsistas, principalmente, por permitir que a teoria fosse compreendida na 

prática, de forma a adiantar oportunidades concretas que apenas ocorreriam no início da carreira 

docente.  
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PIBID NA CRIAÇÃO DE ESPAÇOS LÚDICOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 

GIULIANE APARECIDA MARCELINO DA SILVA, BRUNA PAVRET GOMES, DANIELE 

CRISTINE VALÉRIO, SILVIA HELENA ALVES DA SILVA, KATIA APARECIDA PEREIRA 

 

Orientador(a): SUELENE REGINA DONOLA MENDONÇA 

 

 

Resumo:  

Considerando que a maioria das crianças de hoje entre 0 a 5 anos passam grande parte do seu tempo 

em instituições de Educação Infantil,portanto, é de competência dessas escolas proporcionar aos 

seus alunos um ambiente rico em atividades lúdicas. Nesse sentido, esse relato apresenta o projeto 

Espaços Lúdicos desenvolvido durante o período de 11 de maio à 8 de junho de 2015, em uma 

Unidade Escolar de Educação Infantil do município de Taubaté, pelas bolsistas e supervisora do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Participaram do projeto as 

professoras, as bolsistas do programa e todos os alunos da escola. O objetivo na realização do 

projeto foi organização de uma brinquedoteca, buscando o resgate do lúdico como processo 

educativo, a partir da transformação do brincar, em trabalho pedagógico. Nessa perspectiva, as 

bolsistas planejaram e organizaram três espaços lúdicos na brinquedoteca, cujos temas 

foram:casinha, salão de beleza e floresta. Todas as salas puderam participar das oficinas, cada 

oficina teve a duração de cinqüenta minutos. Inicialmente era realizada uma roda de conversa, 

resgatando os conhecimentos prévios dos alunos acerca dos temas. Em seguida, os alunos 

brincaram livremente, interpretando os papéis por eles escolhidos e as bolsistas, na função de 

mediadoras, puderam participar ativamente, e compreenderam o verdadeiro significado da 

aprendizagem por meio da brincadeira. Cabe ressaltar, que estes espaços continuam sendo 

utilizados pelos professores da Unidade Escolar, dando continuidade ao objetivo principal do 

projeto, valorizar o brincar como ação educativa, lembrando que a proposta pedagógica das 

instituições de Educação Infantil segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil deve garantir que elas cumpram plenamente sua função sociopolítica e pedagógica, 

construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade. 

Portanto, ao trabalhar ludicamente não se está abandonando a seriedade e a importância dos 

conteúdos a serem apresentados à criança, mas,valorizando esse tipo de atividade como 

indispensável para desenvolvimento sadio e para a apreensão dos conhecimentos, uma vez que 

possibilitam o desenvolvimento da percepção, da imaginação, da fantasia e dos sentimentos.  
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PIBID: NATUREZA E SOCIEDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA EXPERIÊNCIA NA 

FORMAÇÃO DOCENTE 

 

BRUNA FERRI MARCONDES, ADRIANA DE SOUZA CURSINO LOURENÇO, MARIA 

KETIRYN DE BRITO, KÉSSIA DIAS DE MORAIS 

 

Orientador(a): SUELENE REGINA DONOLA MENDONÇA 

 

 

Resumo:  

Neste relato descrevemos as contribuições do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência), na formação docente do subprojeto da Pedagogia, referente a Educação Infantil, 

realizado em uma escola do Município de Taubaté-SP, envolvendo três alunas bolsistas e uma 

professora supervisora. Esta reflexão remete à experiências adquiridas com o projeto intitulado 

“Vida de Inseto” desenvolvido durante o segundo semestre de 2014. A partir do conhecimento 

prévio adquirido posteriormente, nos encontramos diante do desafio de propor um projeto 

diferenciado, que auxiliasse na aprendizagem das crianças sobre conhecimento de mundo, voltado 

para a área Natureza e Sociedade. Neste sentido, surgiu a ideia de aproximar os alunos do mundo 

animal, com o objetivo de despertar a curiosidade da criança para as diversas espécies de insetos 

presente em seu dia- a dia, por meio de experiências, brincadeiras e jogos. O contato direto com os 

insetos proporcionou uma mudança na rotina escolar dos alunos, pois estes passaram a observar os 

que estavam presentes na escola e a valorizá-los no meio ambiente, aproximando o modo de vida e 

organização com os que estão presenciando em sua vida familiar, como no caso, a comparação da 

organização de um formigueiro com os cômodos de uma casa, além de perder o medo de alguns dos 

insetos, como por exemplo, a barata. Em cada aula, se mostravam cada vez mais curiosos e 

interessados em aprender a importância de cada inseto e quais benefícios trazem para nós seres 

humanos, como no caso a abelha. Os termos técnicos, a anatomia e o modo de reprodução também 

foram expostos para que estes pudessem ter conhecimento científico, proporcionando um amplo 

vocabulário e um avanço em sua aprendizagem. As atividades desenvolvidas com os alunos fez 

com que, constantemente, avaliássemos nossa prática pedagógica e os conteúdos, aproximando a 

inserção do aluno no meio social. A participação e curiosidade dos alunos frente à descoberta de 

novos conhecimentos nos motivaram a rever nossos conceitos e estratégias, proporcionando a nós 

experiências que levaremos adiante como futuros profissionais. Temos clareza que os alunos 

obtiveram por meio do projeto uma experiência diferenciada capaz de representar o mundo e nele se 

tornarem crianças cidadãs. O PIBID nos motivou a seguir a carreira docente com a responsabilidade 

de fazer a diferença na busca por uma educação de qualidade para nossas crianças.  
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CONTRIBUIÇÕES DO PIBID DIVERSIDADE PARA A PRESERVAÇÃO DA MATA 

ATLÂNTICA NO MUNICÍPIO DE CUNHA, SP. 

 

IRIA APARECIDA STORER, EDNA MARIA QUERIDO DE OLIVEIRA CHAMON, ROBISON 

ANTONIO DE FRANÇA SALLES 

 

Orientador(a): SUSANA APARECIDA DA VEIGA 

 

 

Resumo:  

O Bioma Mata Atlântica é um domínio com múltiplas fitofisionomias que originalmente se estendia 

por mais de 1.362.548 Km2, correspondendo a cerca de 15% do território brasileiro, espalhando-se 

por 17 Estados. Hoje a mesma encontra-se reduzida a apenas 7,3% de sua cobertura original, 

fragmentada e ainda sob ameaça de destruição . A importância de sua preservação deve-se ao fato 

de a mesma abrigar sete, das nove maiores bacias hidrográficas do país. Além da riqueza de seu 

bioma em espécies da flora e da fauna. Pesquisas dos alunos do PIBID-Diversidade no tema 

Agricultura da UNITAU, no município de Cunha/SP, apontam que a vegetação é bem diversificada 

e pode ser representada pela peroba, ipê, quaresmeira, cedro, jambo, jatobá, imbaúba, jequitibá-rosa, 

jacarandá, pau-brasil, araucária, entre outras. O município de Cunha movimenta sua economia de 

março à julho através da atividade de colheita de pinhão e festas gastronômicas baseadas nesse fruto 

da Mata Atlântica. Assim, o objetivo desse trabalho é repensar a conservação desse bioma para 

promoção do bem estar da sociedade, que demanda por conhecimento científico em biodiversidade. 

Os bolsistas do tema Agricultura vêm buscando desenvolver projetos que levem à população rural 

do município de Cunha uma visão preservacionista e recuperadora do entorno em vivem. No 

primeiro semestre de 2015, os bolsistas buscaram desenvolver pesquisas sobre ciclo vital de árvores 

nativas e quais seriam as melhores espécies para se criar um banco de mudas nas escolas com vistas 

a um subsequente reflorestamento de nascentes e ribeirões nos entornos escolares. Foram 

solicitadas às agências municipais 500 mudas de árvores nativas. A partir do segundo semestre os 

bolsistas desenvolverão o projeto “O entorno que temos e o entorno que queremos”. O objetivo do 

projeto é realizar caminhadas com os alunos das Unidades Escolares ao longo dos cursos de água 

para retirada de lixo e reconhecimento do mesmo. A importância desse trabalho é ressaltar para a 

comunidade que vive nesse bioma que ela depende de sua preservação para conservação de seus 

mananciais hídricos, de seu solo para plantio, de suas espécies animais e vegetais para o equilíbrio 

geral. Estão envolvidos nesse projeto, juntamente com os bolsistas PIBID, os professores de 

matemática e biologia e os alunos do 3º ano do Ensino Médio. Espera-se caminhar e reflorestar por 

diferentes propriedades, buscando sensibilizar a comunidade do entorno escolar sobre os benefícios 

da preservação/recuperação ambiental.  
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CONTRIBUIÇÃO DA HORTA PARA A MELHORIA DE VIDA E DO ENSINO DOS ALUNOS 

 

MARIA APARECIDA MAURA BERTON DE MOURA OLIVEIRA, EDNA MARIA QUERIDO 

DE OLIVEIRA CHAMON, ELIANA APARECIDA DE ALMEIDA SALES, NATÁLIA 

FERNANDES DA SILVA, JOSÉ CARLOS DE CAMPOS JUNIOR, ADRIANA BERTON DOS 

SANTOS 

 

Orientador(a): SUSANA APARECIDA DA VEIGA 

 

 

Resumo:  

CONTRIBUIÇÃO DA HORTA PARA A MELHORIA DE VIDA E DO ENSINO DOS ALUNOS 

Resumo A presença da horta dentro das escolas faz com que se tenha a interdisciplinaridade, 

ajudando no comportamento, respeito com a natureza e ao próximo, assim também desenvolvendo 

nos alunos o interesse e a valorização do trabalho rural, bem como a relevância de uma boa 

alimentação, a promoção de uma alimentação saudável para obter uma melhor qualidade de vida. 

Este projeto deveria existir em todas as escolas independentemente de ser uma escola rural ou 

urbana, pois afinal alimentação saudável e sustentável devem estar ao alcance de todos, ensinando e 

educando nossos jovens para que sejam mais críticos, responsáveis e capacitados para vida. Nesse 

sentido podemos conscientizar nossos alunos sobre o futuro das próximas gerações, pensando e 

tendo atitudes conscientes do cuidado com a saúde e o meio ambiente. Projetos com esse tema estão 

sendo desenvolvidos nas escolas rurais através da colaboração do PIBID (Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência), o qual está proporcionando aos alunos bolsistas o contato direto 

com a realidade das comunidades, onde é possível trabalhar e viver realmente as atividades que 

permitem conhecermos e nos envolvermos com aquilo que precisamos para uma boa saúde, 

reconhecendo e admitindo que é necessário trabalharmos, produzirmos e nos alimentarmos de 

forma a ter uma vida de qualidade. Desta forma a realidade que vivemos poderá ser mudada, pois a 

alimentação dos alunos de uma forma geral tem sido bastante falha, já que a introdução de 

alimentos industrializados tem avançado e muito nas nossas mesas. Portanto acreditamos que a 

educação é o melhor meio para ensinarmos nossos alunos de que é importante cuidarmos da 

alimentação e passarmos este saber a todos àqueles que estão ao nosso redor, de forma a atingir e 

transformar nossos hábitos alimentares. Com isso é notável observar que o PIBID permite 

trabalharmos este projeto dentro das escolas, no qual os alunos tem absorvido um grande 

conhecimento em relação aos alimentos orgânicos e os benefícios que eles trazem para saúde. 

Também este conhecimento tem alcançado não apenas os alunos, mas as suas famílias onde 

também é muito importante, pois desta forma é evidente a mudança de vida pela educação.  
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RESGATE DA CULTURA DO CULTIVO FAMILIAR POR MEIO DA OFICINA DE HORTA 

ESCOLAR 

 

BARBARA APARECIDA DOS SANTOS, PATRICIA JOIA APARECIDA GOBBI 

 

Orientador(a): SUSANA APARECIDA DA VEIGA 

 

 

Resumo:  

Durante o ano de 2015 bolsistas do projeto PIBID da Universidade de Taubaté construíram com 

alunos de escolas rurais dos municípios de Taubaté e Tremembé hortas e canteiros para que 

pudessem trabalhar conhecimento prático além da teoria que lhes é transmitida em sala. As 

atividades aplicadas intercalam conhecimentos referentes ao planejamento e desenvolvimento de 

uma horta, a necessidade de se manter uma alimentação saudável, a conservação e higienização dos 

alimentos antes de consumi-los. Os alunos bolsistas ainda incentivam o cultivo de especiarias, 

verduras e legumes pelos próprios alunos, para que possam levar para a comunidade essa iniciativa 

e compartilhar com a família suas experiências, promovendo a alimentação saudável na intenção de 

diminuir os riscos de doenças derivadas de uma dieta não balanceada. Na horta a oportunidade de se 

apropriar dos instrumentos que auxiliam na preparação do solo deu aos alunos que estão 

familiarizados com a prática oportunidade de compartilhar com os colegas os saberes que muitas 

das vezes parecem sem significados para alguns, e quem não conhecia pode identificar a diferença 

entre as ferramentas e praticar os conhecimentos teóricos adquiridos. Os resultados conquistados 

por eles na plantação são distribuídos entre as turmas que ajudam no cuidado da horta para levarem 

embora, já que a escola não pode preparar esses alimentos por seguir um cardápio específico 

desenvolvido para todas as escolas da rede. A interação do grupo com o projeto é importante para 

que a horta prospere, pois os alunos devem cuidar dela mesmo nos dias em que não há aulas com as 

bolsistas, também é importante que se atentem aos períodos de rega e de colheita, e durante as aulas 

é preciso que eles entendam que tanto a prática quanto a teoria são necessárias para o 

desenvolvimento dos conhecimentos e que ambas se complementam no processo de 

ensino/aprendizagem. Além de incentivar a atividade agrícola, a valorização da classe produtora 

para o desenvolvimento das economias e a importância de uma alimentação de qualidade com 

produtos orgânicos produzidos no próprio quintal, o projeto promove o trabalho em equipe, a 

responsabilidade e autonomia dos alunos ao se comprometer com o grupo e com os cuidados da 

horta. Trabalho interdisciplinar que visa a promoção de um individuo responsável, capaz de 

trabalhar em equipe e contribuir para o desenvolvimento familiar comunitário. O objetivo deste 

trabalho é apresentar o trabalho que está sendo desenvolvido pela bolsista do projeto PIBID 

Diversidade, subprojeto agricultura, da Universidade de Taubaté.  
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Resumo:  

O objetivo desse trabalho é destacar a importância da introdução de uma horta no âmbito escolar, 

pois uma horta na escola é ter um laboratório vivo para vários fins didáticos. A presença da horta 

dentro das escolas rurais faz com que se tenha a interdisciplinaridade sendo que através dela 

podemos trabalhar varias disciplinas, entre outras como comportamento, respeito com a natureza e 

o próximo. A realização de uma horta na escola desenvolve nos alunos o interesse e a valorização 

do trabalhador rural mostrando para eles como é importante a agricultura na nossa vida, pois, os 

alimentos chegam de forma saudável muitas vezes na mesa dos estrangeiros através exportar. 

Também através da horta podemos melhorar a saúde com uma alimentação mais saudável e 

nutricional, eliminando as doenças vinculadas pela má alimentação. Pensando que cada vez mais é 

evidente e importante uma educação de qualidade, esse projeto deveria existir em todas as escolas 

independentemente de ser rural ou urbana, pois alimentação saudável e sustentável deve estar ao 

alcance de todos. Com essa prática podemos ensinar e educar nossos jovens para que sejam mais 

críticos, responsáveis e capacitados para vida. E assim cada vez mais conscientizando os alunos 

sobre o futuro da cidadania. Deve-se ao meu entender que haja um contato maior dos alunos da 

zona urbana com a natureza, já que cada vez mais eles estão distantes, afastados do contato com a 

natureza, fazendo com que eles vão modificando seus hábitos alimentares e tendo uma percepção 

maior sobre o reaproveitamento de tais materiais recicláveis como, garrafas pets, copo descartáveis, 

papelões entre outros. Bons projetos com esse tema estão sendo desenvolvidos nas escolas rurais 

através da colaboração do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) o qual 

esta proporcionando aos alunos o contato mais cedo com as salas de aula através dos subprojetos; 

Agricultura, Energia e Água, temas abordados nas escolas. As atividades escolares sobre tudo as 

que envolvem o meio ambiente reinventam o fazer pedagógico nos levando a refletir sobre a 

responsabilidade social nos remetendo á interesses existentes por trás várias sociedades 

ambientalistas, fazendo com que reconheçamos as realidades e vivenciamos as para saber agir nas 

diferentes esferas da vida, mostrando que a educação não é o único meio para a transformação, mas 

sem a qual não haveria mudança.  
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Resumo:  

Neste trabalho acadêmico objetivou-se relatar a experiência de bolsistas do Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), subprojeto Historia da Universidade de Taubaté 

(UNITAU), com o jogo “Batalha dos Colonizadores” aplicada aos alunos dos 7° anos de uma 

escola municipal de Taubaté-SP. O objetivo principal deste projeto foi apresentar aos alunos o 

conteúdo das Grandes Navegações de uma forma dinâmica, interativa e lúdica. Este projeto 

justifica-se na medida em que o aluno se torna protagonista do próprio conhecimento interagindo 

com os bolsistas PIBID, os colegas de classe e a professora supervisora. Divididos em tarefas, os 

bolsistas confeccionaram todo o material utilizado para o projeto, desde o tabuleiro (Mapa Mundi – 

em que países do ocidente estão demarcados como metrópoles e colônias com as mesmas cores), 

cartões perguntas (a serem respondidas no decorrer do jogo), embarcações com as bandeiras 

representando os cinco países envolvidos no jogo (Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Países 

Baixos), além do barco pirata que tinha por função afundar as outras embarcações. Após aulas 

realizadas pela professora supervisora com o conteúdo a ser trabalhado no projeto, foram realizadas 

aulas complementares realizadas pelos bolsistas para que os alunos compreendessem o contexto da 

matéria e período estudado que deveria ser consolidado com a prática do jogo. Após isso, o jogo foi 

aplicado aos alunos do 7ºano A e 7º ano B, realizado em dias e aulas diferentes, conforme a 

necessidade de cada classe. As salas foram divididas em grupos, os quais se responsabilizaram por 

escolher um “comandante” da sua esquadra, que teria a função de ser o porta-voz do grupo. Para 

que houvesse um grupo vencedor, seria necessário ele percorrer a sua rota de comércio até sua 

colônia desviando do ataque dos piratas. Todos os grupos avançaram à medida que respondiam 

corretamente as perguntas relativas ao tema. Como resultado observou-se o aumento do interesse 

dos alunos, a partir da competitividade que surgiu entre eles, estimulando assim, uma busca de 

conhecimento sobre o tema das Grandes Navegações.  
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Resumo:  

O trabalho teve como objetivo desenvolver o senso crítico, debater sobre assuntos que fazem parte 

do cotidiano dos alunos, com violência, preconceito e o poder da propaganda e tudo isso foi feito 

depois que foi feito o contexto histórico dos filmes. Pode-se justificar esse trabalho como uma ação 

de motivação aos alunos a participarem de atividades escolares extras, fazendo com que prefiram o 

ambiente escolar “à rua”. O projeto foi desenvolvido em dois momentos com os oitavos e nonos 

anos, utilizando a sala de vídeo e os aparelhos presentes na sala como o DVD e a TV. No oitavo ano 

foi passado o filme “O menino do pijama listrado” em formato de cineclube, ao termino do filme foi 

realizado um debate sobre o filme. O nono ano seguiu em horário de aula, houve uma divisão da 

sala, pois estava ocorrendo dois projetos ao mesmo tempo, os alunos tiveram a chance de escolher 

em qual projeto iriam participar, dez alunos escolheram fazer parte desse projeto. Foram passados 

trechos dos filmes “Capitão América – O primeiro vingador” e “Jogos vorazes”, que os alunos 

analisaram e debateram sobre as cenas e depois para a conclusão do projeto produziram cartazes 

sobre o poder da propaganda. Ao final de todo projeto percebemos que os alunos participaram dos 

debates que foram propostos no projeto. Com isso podemos concluir que com o auxilio dos filmes 

que a aprendizagem ocorreu de uma forma mais tranquila.  
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Resumo:  

Nosso projeto foi chamado “Da lança à pólvora: evolução dos armamentos de guerra”, realizado na 

Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi, UNITAU – Universidade de Taubaté, pelos bolsistas 

Pibid do subprojeto de História de ação didático-pedagógica com os alunos do Ensino Fundamental 

II. Se baseou na pesquisa e análise dos armamentos criados ao longo da evolução histórica humana, 

levando em consideração que todos os conflitos armados da História trouxeram inúmeros malefícios, 

porém, ao mesmo tempo originaram soluções tecnológicas para resolver as dificuldades destes 

mesmos conflitos. Este trabalho teve por objetivos revelar aos alunos outros aspectos dos estudos 

do conflito que não são usualmente abordados dentro do planejamento escolar, no caso o 

desenvolvimento tecnológico armamentista; possibilitar que os alunos desenvolvessem outras 

habilidades e competências não praticadas nas aulas normais, a medida em que puderam 

confeccionar as réplicas. Mesmo levando em consideração a necessidade de se estabelecer na 

sociedade e principalmente no ambiente escolar, uma cultura da paz, se faz obrigatório analisarmos 

historicamente os períodos em que diversas sociedades usaram da violência para atingir seus 

objetivos. E fazer a crítica a esta concepção. Por esta razão, buscamos trabalhar junto aos estudantes 

as diferentes evoluções sobre o aspecto bélico, desde suas motivações, passando pelas descobertas 

tecnológicas e suas conclusões. O estudo e análise das diferentes modalidades de guerras e armas, 

feito pelos alunos de todas as séries do fundamental II, possibilitou que tal proposta fosse alcançada. 

O projeto foi realizado em três etapas: os bolsistas Pibid foram responsáveis por orientar os alunos 

das diversas turmas, através de: aulas expositivas, acompanhamento de leitura e pesquisa feita pelos 

próprios alunos, atendimento e elucidação de dúvidas; confecção de réplicas de armamentos; e, por 

fim exposição interna para o público escolar dessas réplicas. Como resultado das diferentes 

atividades planejadas e executadas tivemos a agradável constatação de observar os alunos de 

diferentes faixas etárias descobrirem, por si próprios, novas e originais visões da História, levando 

em conta a questão das rupturas e das permanências, tanto da disciplina escolar quanto da própria 

ciência humana. Portanto, acreditamos ter obtido sucesso na proposta dos trabalhos, no 

acompanhamento, na execução dos projetos e no aproveitamento final que mostrou melhor 

aprendizado dos discentes.  
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Resumo:  

O presente trabalho refere-se ao projeto: “Cenário musical: Censura na Ditadura” realizada em uma 

unidade escolar, localizada no centro de Taubaté-SP, por meio dos bolsistas do PIBID do subprojeto 

de História. Consideramos para a realização deste projeto as efervescentes discussões nas redes 

sociais, sobre as ondas de protestos de âmbito político no país e, em específico, os pedidos de 

retorno da intervenção militar no Brasil. Destarte, a equipe PIBID realizou uma pesquisa sobre um 

dos vieses do tema da Ditadura Militar – a repressão e a censura aos cantores e suas respectivas 

letras de músicas que criticavam o sistema de governo vigente. O objetivo deste trabalho é orientar 

os alunos sobre uma abordagem deste período do Brasil para que, com efeito, possam ter melhor 

discernimento do que foi efetivamente a Ditadura para uma grande parcela da população que foi 

perseguida e censurada . O projeto pode ser justificado, frente as recentes manifestações favoráveis 

à volta do Regime Militar. Uma motivação para o projeto foi a frase do filósofo Edmund Burke, que 

segue parafraseada: quem não aprende com a História, corre o risco de repeti-la. Desta forma, nosso 

trabalho além de orientar, tem como justificativa o alerta ao aluno inserido às discussões recorrentes 

na política atual. O projeto foi dividido em quatro fases : pesquisa bibliográfica sobre o período, 

análise de músicas e filmes, apresentação do projeto aos alunos e, por fim a avaliação. Na primeira 

fase pesquisamos em livros e artigos para termos embasamento teóricos sobre o tema; em seguida, 

na segunda fase selecionamos músicas e filmes remetentes à ditadura; na terceira fase realizamos a 

apresentação do projeto com a análise das letras de músicas com seus respectivos compositores; por 

fim, atividade para avaliar o aprendizado dos alunos sobre o tema. Portanto, acreditamos ter 

alcançado o objetivo do projeto, pois foi possível despertar uma visão mais crítica sobre este 

período da História de nosso país. Consequentemente, o sucesso do projeto deveu-se à estratégia 

utilizada, pois buscou enfatizar o conteúdo de uma forma lúdica e diferenciada.  
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Resumo:  

Apresentamos um relato de experiência de atividade realizada em sala de aula parte de um projeto 

aplicado nas quatro salas do 3º ano de ensino médio da Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi 

– Universidade de Taubaté. A temática da aula fora voltada à repressão na Ditadura Militar 

Brasileira. No decorrer da aula, dois alunos se manifestaram contrários. Um deles interveio 

questionando que a didática dos bolsistas, estava voltada apenas a um lado da Ditadura, havendo 

parcialidade. O aluno argumentou que havia outro viés a ser pesquisado, o econômico. Os bolsistas, 

sob esta situação, não souberam lidar com a crítica do aluno e neste momento a atuação do 

professor supervisor fez a diferença, pois foi fundamental a sua mediação entre a crítica do aluno e 

a resposta dos bolsistas. O professor, respondendo ao aluno sobre seu ponto de vista, contra 

argumentou de forma experiente e calma, parabenizando o aluno pela sua questão crítica. A partir 

dessa indagação feita pelos discentes do ensino médio, observou-se que foi necessário abrir espaços 

para contextualizar outras visões sobre a Ditadura Militar. Pelo acesso as informações de modo 

descontextualizado e não crítico, sobre a ditadura militar brasileira, alguns alunos trazem visões 

parciais sobre esta época, necessitando de orientação de pessoas com disposição ao diálogo plural 

de conhecimentos. Realizou-se um exercício de interpretação de fontes históricas sobre o período 

para que o público alvo compreendesse a arbitrariedade do tema. Levar os alunos a perceber que a 

ditadura brasileira foi uma época de violências, sendo necessário nossa constante vigilância na 

atualidade para não permitir a disseminação de erros históricos. O trabalho realizou-se por meio de 

acompanhamento direto com os alunos, orientando sem doutrinar sob qualquer viés ideológico. 

Observou-se que os alunos produziram outros modos de análise e interpretação histórica com outra 

visão crítica e independente dos informes propagados pela Internet. A partir dos diálogos travados 

com os alunos, constatou-se o sucesso em mostrar aos adolescentes que nenhuma informação 

veiculada pela Internet pode ser aceita acriticamente, essa constatação seria impossível sem a 

presença do professor supervisor. Nós bolsistas ao nos depararmos com essa situação, aprendemos 

muito. Um desses aprendizados foi aceitar a crítica do aluno de forma a expandir a nossa visão da 

atuação de professor em sala de aula, que não apenas ensina, mas está aberto para as críticas 

propostas pelos alunos. Afinal, formamos cidadão críticos e questionadores da sociedade.  
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Resumo:  

Este trabalho teve como objetivo demonstrar a importância da música de protesto no contexto da 

ditadura militar e na atualidade. Além disto, foi preocupação também debater com os participantes 

sobre como o gênero musical influencia e é influenciado pelas opiniões da sociedade brasileira nos 

períodos histórico descritos. Como meta vislumbrou-se formar a ideia de um cidadão reflexivo e 

crítico da própria realidade e trabalhar a percepção de que a música, em diversos momentos da 

História, tratou problemas sociais e políticos de forma crítica. O projeto justifica-se ao propor maior 

reflexão da comunidade escolar sobre o conteúdo das variadas formas musicais ao utilizar o gênero 

“de protesto” como fonte de estudo histórico. Ao respeitar e orientar os estudantes sobre a própria 

cultura musical, o projeto auxiliou a percepção de que a comunidade é produtora e reprodutora 

desta linha artística e, por tanto, assume o papel de agente histórico de seu meio. A metodologia 

utilizada neste trabalho foi a realização de encontros semanais nos quais se propunham debates e 

discussões sobre as músicas e ao final foram elaborados cartazes explicativos do tema. Os 

resultados alcançados nesse projeto foram o de ampliação da percepção dos alunos sobre música e 

suas mensagens, desenvolvimento do senso crítico destes alunos e elaboração de cartazes que foram 

expostos na mostra PIBID de 2014. Desta forma, podemos concluir que o projeto teve uma 

participação importante na formação destes alunos como cidadãos críticos que leem e interpretam 

as informações em suas variadas formas, sejam em letras, imagens ou melodias.  
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Resumo:  

O objetivo deste trabalho é apresentar a experiência adquirida no período de trabalho realizado 

dentro da escola Prefeito Álvaro Marcondes de Matos, junto ao professor supervisor José Otavio, 

analisando a metodologia de trabalho do mesmo para com seus orientandos. A metodologia 

utilizada pelo professor consistiu em delegar tarefas ao aluno bolsista. Tais tarefas envolviam a 

administração de uma sala de aula, sendo que todas as atividades, desde a preparação do plano de 

aula do bimestre, as aulas a serem preparadas, provas, controle caderneta e demais atividades, 

ficavam a cargo do aluno Pibid. Neste contexto, pudemos experimentar as dinâmicas e demandas da 

administração de uma sala de aula, onde aprendemos não somente as rotinas burocráticas internas 

da escola, como também, a elaboração de provas, aulas, atividades transversais e conteúdos extra 

acadêmicos. Várias características foram marcantes neste processo, pudemos entender a 

responsabilidade de ser um educador, e partilhar do processo de formação de uma turma. 

Trabalhamos conscientes de objetivos e metas, mas aprendemos também que, estávamos lidando 

com seres humanos, com pessoas em processo de formação. Houve momentos em que o 

programado não acorria como havia sido planejado, e foi preciso improvisar. Sentimos a alegria de 

fechar o bimestre e ver nas avaliações os resultados do trabalho do professor. Mas, além disso, 

podíamos ver, em nossos estudantes, ao final de cada aula, a satisfação de sabermos, que 

conseguimos levar a eles, aquilo que nos propormos a fazê-lo. Podemos afirmar que, tivemos como 

resultado deste processo, uma grande experiência, que não se limitou a âmbito de organização de 

projetos, ou aulas esparsas. Vivenciamos uma dimensão bastante completa da prática docente, da 

realidade do dia a dia de um professor, do que será o nosso futuro. Com isso, enfrentamos uma nova 

etapa de nossa formação com uma base na realidade docente, sentindo e vivendo a responsabilidade 

não apenas de sermos professores, mas sim futuros educadores.  
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Resumo:  

A abordagem do tema educação ambiental no cotidiano escolar não é uma realidade comum, 

resultando a falta de conhecimento dos alunos acerca da preservação do meio ambiente. A 

importância de se ensinar educação ambiental está na contribuição para a formação de cidadãos 

mais conscientes dos problemas ambientais, o que implica em mudança de atitudes, estimulando-os 

para ações de conservação ambiental. Este projeto foi organizado por bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência-PIBID, de Licenciatura em Ciências Biológicas da 

Universidade de Taubaté, e teve como objetivo a abordagem do tema educação ambiental, por meio 

do estudo de características do Ribeirão do Itaim, localizado na cidade de Taubaté, em uma 

proposta que relacionou a teoria com a prática em campo, envolvendo alunos do Ensino Médio de 

uma escola estadual do município. O projeto foi dividido em sete fases, no qual cada ano realizou 

atividades distintas contidas em cada fase. Foram organizadas saídas de campo, com 

acompanhamento de professores da escola, à nascente do Ribeirão do Itaim, nas quais os alunos 

foram orientados em como realizar a coleta de organismos aquáticos, como macros invertebrados 

bentônicos, coleta de água do Ribeirão e trilha para observação do ambiente. Posteriormente, no 

laboratório da escola, os estudantes puderam observar os organismos coletados, sendo orientados a 

encontrar e identificar características morfológicas, pesquisar as formas de reprodução, alimentação, 

hábitat e adaptações dos organismos. Os alunos realizaram a análise de água coletada, como pH e 

condutividade, com o auxilio do professor de química. Relacionadas à prática no Ribeirão do Itaim 

foram desenvolvidas atividades na escola como roteiro prático; jogo da memória; jogo cara a cara; 

caça palavras e “torta na cara”. Como resultado do trabalho avaliou-se, por meio do desempenho 

dos alunos na realização das atividades e dos roteiros práticos, a importância da implementação da 

educação ambiental no âmbito escolar, com isso pôde se apontar que a formação do aluno, através 

da educação ambiental, promove um aprendizado diferenciado de como gerenciar e melhorar as 

relações entre a sociedade humana e o ambiente, de modo integrado e sustentável. Destaca-se a 

importância de se proporcionar aos alunos, aulas práticas fora do espaço formal escolar, enfatizando 

que outros espaços promovem aprendizados múltiplos e edificantes para além dos muros da escola. 

Além disso, a realização desse trabalho possibilitou aos bolsistas colocarem em prática o 

aprendizado socioambiental adquirido na graduação, contribuindo assim para o enriquecimento de 

sua formação docente.  
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Resumo:  

O presente resumo está pautado em um projeto desenvolvido por bolsistas PIBID junto a trinta e 

cinco alunos do sétimo ano do ensino fundamental de uma escola pública do município de Taubaté 

(SP). O projeto foi desenvolvido com o intuito de Buscar estratégias que permitissem contribuir 

para melhoria da relação dos alunos com o descarte de materiais de modo a minimizar/eliminar o 

resíduos da escola.A observação do pátio da escola após o intervalo escolar permitiu-se evidenciar 

uma relação antagônica entre o que se ensina e o que se aprende no tocante as ações de descarte do 

lixo.Diante de tal cenário, fica a dúvida: o que motivou os alunos, mesmo com os conhecimentos 

prévios, a lançarem seus descartes no chão? Como contribuir para melhorar a relação dos alunos 

com o descarte de materiais? A hipótese aventada aponta para uma segregação existente entre a 

escola e a comunidade a qual se insere, ou seja, os alunos não se sentem parte integrante da escola. 

Metodologicamente a proposta de trabalho baseou-se inicialmente na apresentação do problema 

(descarte) para os educandos em uma atividade interativa em que os educandos foram estimulados a 

refletir/repensar acerca do problema e elencar diversos tipos de descarte comumente encontrado na 

U.E. Posteriormente os mesmos foram organizados em grupo se convidados a explorar o ambiente 

escolar e registrar os resíduos encontrados nas dependências da escola.Por meio de uma observação 

atuante foi possível evidenciar que alguns materiais descartados no ambiente escolar chegam a 

incomodar os alunos, mas ao mesmo tempo, os resíduos mais comuns, são descartados 

incorretamente fora do local adequado. Entre os múltiplos motivos alegados pelos alunos, alguns 

apontam para: a preguiça de se deslocar ate o recipiente correto do resíduo, a falta de educação, 

descaso com o ambiente e a incompreensão de que o descarte incorreto traz consequências diretas 

ao próprio agente poluidor. Diante disso pode-se inferir que, por mais que os educandos 

reconheçam as consequências do descarte incorreto não o fazem por que existe uma fissura entre a 

teoria e a pratica. A cicatrização dessa fissura consiste na intersecção da consciência e da ação 

ambiental correta, que conduz a cidadania.  
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Resumo:  

O aumento da produção e o destino do lixo da sociedade de um modo geral vêm se tornando cada 

vez mais preocupante, em relação ao impacto no meio ambiente. Dessa forma, o tema reciclagem se 

torna relevante e precisa ser discutido em toda extensão da sociedade, para que haja uma reflexão 

sobre os conceitos da educação ambiental. Sabemos que um número considerável de escolas 

descarta quantidades enormes de papel diariamente. Em função das características da temática, bem 

como pela grande curiosidade dos alunos, foi solicitado à equipe PIBID/UNITAU Ciências 

Biológicas, a criação e aplicação de um projeto de trabalho que abordasse a Reciclagem. Assim, 

respondendo ao desejo dos alunos e a grande quantidade de descarte de papeis observado pelos 

bolsistas na escola, desenvolveu-se o Projeto “Reciclagem, eu Participo”, com o objetivo de orientar 

cerca de 80 alunos dos 7°anos do ensino fundamental II, de uma escola da rede pública de Taubaté 

– SP. Primeiramente foi aplicado aos alunos uma dinâmica em grupo, para avaliar os 

conhecimentos prévios sobre o tema Reciclagem. Em uma segunda etapa, o projeto “Reciclagem, 

eu participo” foi apresentado aos alunos, por meio de uma palestra em que se demonstrou o passo-

a-passo de como reciclar o papel, a importância dessa ação para o meio ambiente em relação a 

diminuição do impacto ambiental, além de dar a eles algumas ideias de como utilizar o papel 

reciclado no seu cotidiano. Nas etapas seguintes, os discentes solicitaram a colaboração de toda a 

escola e fizeram uma grande coleta de papel. Após alguns dias de coleta, iniciou-se juntamente com 

os alunos o processo da reciclagem do papel com o auxílio dos bolsistas. Na penúltima etapa, os 

alunos confeccionaram materiais artesanais com o papel reciclado, como agendas, blocos de 

rascunho, cartões, abajur e vasos. Finalmente, os materiais confeccionados foram apresentados aos 

demais alunos, professores, além dos pais e toda a comunidade em uma Feira aberta ao público. 

Desse modo o projeto mostrou a escola como um espaço potencial de transformações de hábitos, 

incluindo o estudante como protagonista dessas ações, que mesmo, inicialmente, de alcance 

limitado estão relacionados com questões bastante amplas e de interesse global, o que aponta para 

um espaço escolar “antenado” com as questões atuais e, portanto, mais interessante e atraente para o 

aluno.  
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Resumo:  

O uso do tema sustentabilidade como possibilidade do desenvolvimento do pensar reflexivo, 

constitui uma ferramenta importante para a atuação do professor de Ciências junto aos jovens 

educandos. O presente trabalho relata a experiência vivida por bolsistas PIBID, de Ciências 

Biológicas, durante a aplicação de um projeto, envolvendo alunos do ensino fundamental e médio. 

O projeto em questão teve como objetivo a instalação de uma horta orgânica sustentável, como um 

meio alternativo de atividades práticas para diversos conteúdos, em variadas séries. Desse modo, a 

realização das atividades foi utilizada uma ferramenta diferenciada para o processo ensino-

aprendizagem, possibilitando a modificação do cotidiano do aluno, bem como privilegiando o 

trabalho em equipe. Foi organizado o desenvolvimento da horta orgânica sustentável, com base em 

temas referentes à sustentabilidade, reino vegetal, métodos alternativos para prevenção e tratamento 

de enfermidades, saúde e nutrição. Os alunos se reuniram no local destinado à horta, para o 

desenvolvimento das atividades práticas. Cada série foi responsável por uma etapa da montagem. A 

elaboração da estrutura da horta com garrafas PET foi realizada pelos alunos do sexto ano, logo 

após uma aula sobre meio ambiente, reciclagem e reutilização, ministrada pelos bolsistas. Os 

mesmos educandos tiveram uma aula sobre solo e agricultura e, posteriormente, foram levados até o 

local da horta para reconhecer o solo adequado, a compostagem e o húmus a serem utilizados no 

plantio, quando misturaram os elementos do solo nas proporções adequadas e os colocaram nas 

garrafas PET. Na semana seguinte, foi dada uma aula sobre plantas medicinais para os alunos da 

terceira série do ensino médio, e em seguida uma prática para o reconhecimento das mudas das 

plantas estudadas e plantaram-nas na estrutura já pronta. O mesmo ocorreu para o oitavo ano, que 

assistiu à uma aula sobre alimentos e nutrição, e para o sétimo ano, que teve uma aula referente às 

plantas alimentícias não convencionais (PANCs), sendo a mesma atividade aplicada para as turmas, 

de oitavo e sétimo anos. Este trabalho representou uma importante situação para os educandos 

aprimorarem suas habilidades e conhecimentos, além de submeter os bolsistas à posição de 

educadores conscientizadores e não somente transmissores de conhecimentos, colocando-os de 

frente com a necessidade de despertar nos educandos a consciência crítica em relação ao meio 

ambiente e ao agravamento de problemas atuais, incentivando a formação da consciência ambiental, 

desenvolvendo a responsabilidade e a criatividade que são características fundamentais para o 

professor contemporâneo.  
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Resumo:  

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um relato de experiência sobre um projeto 

desenvolvido no oitavo ano de uma escola da rede pública municipal no Vale do Paraíba, por uma 

bolsista PIBID. A justificativa para a elaboração desse projeto repousa no fato de que a sala em 

questão, infelizmente, era rotulada como indisciplinada e, como educadores, deveríamos ajudar os 

alunos a romper com esse rótulo. O filme escolhido para esse trabalho foi Escritores da Liberdade 

(2007) de Richard Lagrevenese, pois aborda a questão da indisciplina na escola, ainda que por um 

prisma diferente da realidade brasileira – e, da escola em que desenvolvemos o projeto – uma vez 

que o filme é ambientado nos Estados Unidos, onde questões étnicas e sociais causam muito mais 

segregação em sala de aula do que no Brasil. Mesmo assim os alunos foram capazes de se 

identificar com a proposta, além de mostrarem interesse pelo enredo. Por dispormos de uma aula 

semanal, o exibimos em quatro partes, com diretrizes e objetivos prévios. Foram levantadas 

questões por nós, bolsistas, e pelos próprios alunos, tais como melhorar o ambiente escolar, técnicas 

para estudar melhor, respeito às regras da escola, dentre outras. Os alunos foram receptivos com o 

projeto, dando opiniões, respeitando-nos, e – mais importante – participando ativamente das aulas. 

Resultados mostraram que o uso de filmes em sala de aula é eficaz, desde que haja 

acompanhamento e sejam dadas as diretrizes corretas para o entendimento. Após as exibições, as 

discussões feitas em sala foram permeadas pelo discurso de que não há incentivo da família, ou da 

própria escola, o que nos tornou possível entender melhor a realidade daqueles alunos. Uma vez que 

é fácil julgar o mau comportamento, mas a falta de incentivo é uma questão que deve ser combatida. 

A vivência mostrou que trabalhar valores e dar referências concretas da importância da escola e do 

estudo foram caminhos essenciais para o amadurecimento da sala.  
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Resumo:  

No contexto de formação inicial de professores, consideramos de grande importância a presença dos 

graduandos no cotidiano das escolas, por favorecer a troca de experiências, bem como aliar a teoria 

que eles trazem da universidade com as práticas nas escolas públicas. O PIBID, ao viabilizar a 

inserção dos bolsistas, colabora significativamente na qualidade da formação dos futuros 

professores. Destacamos as ações que priorizam envolver os alunos da Educação Básica nos 

projetos, tendo como base os seguintes objetivos: estabelecer objetivos claros, aprender a planejar 

as atividades e a otimizar o tempo, adquirir experiências e inserir esses resultados no universo 

científico. Nossa ação é subsidiar os bolsistas na sistematização dos trabalhos, pois acreditamos que 

a possibilidade de desenvolver projetos sob a supervisão de um professor mais experiente é de 

grande importância na formação de professores. Por outro lado, destacamos a urgência de se romper 

com rótulos negativos frente à docência e aos discentes, rótulos algumas vezes presentes nas escolas 

que recebem os bolsistas, e cultivar uma visão mais prospectiva, focando no potencial dos 

educandos e valorizando a escola por sua riqueza em diversidade. Sendo assim, o trabalho do 

professor supervisor inicia-se na recepção dos bolsistas, quebrando o velho olhar desconfiado de ser 

observado e valorizando a articulação da universidade com a escola pública. Esse percurso revela-se 

em uma experiência ímpar em que se favorece a produção do conhecimento por meio do trabalho 

colaborativo que procura suprir as demandas da prática educativa. Fundamentamo-nos em Abud 

(2001) acerca das características do professor que podem influenciar na aprendizagem dos alunos, 

entre elas a predisposição para promover avanços e em Freire (1996), sobre a importância do 

discurso teórico para a reflexão crítica e para a prática. Os resultados obtidos indicam que as 

práticas do PIBID, além de darem acesso ao contexto real das escolas, permitem aos bolsistas 

desenvolverem projetos inovadores. Observamos, desse modo, que o bolsista PIBID não traz uma 

cultura de atuação passiva, de apenas observar, mas sim agrega um novo olhar, inovador e corajoso, 

ao fazer pedagógico. O professor que atua na Educação Básica também aprende e amplia suas 

possibilidades de trabalho. Podemos concluir que a relação entre universidade e a escola traz-nos 

benefícios: na valorização do profissional docente; na formação do professor pesquisador; na 

qualificação do ensino; no desenvolvimento de novas metodologias de ensino e no trabalho 

colaborativo.  
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Resumo:  

O presente trabalho relata um projeto de reescrita, realizado em uma escola da rede municipal, 

situada no Vale do Paraíba, que viabiliza a participação de bolsistas licenciandos/letras no programa 

institucional de bolsas de iniciação à docência. O problema que instigou esta pesquisa foi a 

necessidade de melhorar a escrita dos alunos do 6º ano, uma vez que foram identificadas 

dificuldades no momento de produção em diversos gêneros textuais, porém, o foco do projeto foi a 

produção de narrativas. Também foram detectados problemas de compreensão de textos e, 

consequentemente, na reprodução das falas. O projeto justifica-se pela percepção de uma escrita 

fragmentada, podendo viabilizar uma melhora nessa escrita dos sujeitos da pesquisa, e a 

necessidade de aumentar o nível de relação professor-aluno, já que o projeto permite uma relação 

monitorada. Essa produção atendeu aos seguintes critérios: foram apresentados diversos textos 

narrativos para formar repertorio de leitura e entendimento da estrutura textual; foram delimitados, 

a cada semana, temas, pedindo assim mais textos, cada vez mais auxiliando os discentes com a 

estrutura da narrativa, bem como com normas gramaticais, tais como: o uso de vírgulas, acentos, a 

concordância verbal, a formação de orações mais curtas, e a estrutura textual, que é a divisão em 

parágrafos. A cada redação requerida, trechos iniciais já eram fornecidos pelos bolsistas aos alunos 

envolvidos no projeto, facilitando, de certa forma, a atividade deles. Foram divididos, também, os 

alunos entre os quatro bolsistas, formando, assim, grupos para facilitar a correção, além de que, 

dessa forma, pôde ser criada uma relação e uma interação maiores com os alunos. Mesmo que não 

finalizado, ainda em andamento, pôde-se constatar que houve uma melhora na leitura e na produção 

textual por parte dos sujeitos de pesquisa, levando em conta que as redações foram ficando com um 

melhor nível, podendo esse fato ser perceptível no momento de retorno das produções por parte dos 

discentes. Esse trabalho já pode atuar na prática pedagógica dos bolsistas, como atuar na motivação 

e interesse pela produção de narrativas dos estudantes do ensino fundamental envolvidos nas 

atividades. Também poderá servir a futuros bolsistas no desenvolvimento de seus próprios projetos.  
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Resumo:  

A presente pesquisa relata os dados de um projeto realizadoem uma escola municipal, viabilizada 

pelo PIBID. Trata-se de um projeto de escrita em que os alunos, inicialmente, foram estimulados a 

produzir narrativas a partir de temas previamente propostos. Anteriormente a essa etapa, eles 

tiveram acesso a várias narrativas e lhes foram explicados os elementos estruturantes da narrativa. 

Durante a correção observaram-se algumas inadequações nos textos, o que constituiu o problema 

imediato desta pesquisa. Percebeu-se anecessidade de desenvolver um projeto de refacção, 

justificado pela importância de desenvolver nos discentes habilidades de escrita, estimulando o 

senso crítico sobre suas próprias produções. Os principais objetivos apresentados foram: praticar a 

reescrita de produções feitas em sala, verificando inadequações tendo em vista o que já fora 

aprendido, como paragrafação, pontuação, elementos da narrativa,etc; viabilizar aos alunos e aos 

demais membros da comunidade , um inventário de suas produções, a maioria delas de narrativas 

pessoais, em primeira pessoa, constituindo um livro em que constasse o percurso da escrita e sua 

evolução. Os procedimentos metodológicos foram: nas primeiras produções, disponibilizar aos 

alunos o início do texto, em que constasse o tema. Nele já constavam alguns elementos da narrativa, 

como: personagem, tempo e espaço. Em seguida, foram recolhidas as redações dos discentes para 

correção, atendendo A alguns critérios já apresentados. Em continuidade ao projeto, realizou-se a 

devolutiva das redações aos alunos com suas devidas correções (UYENO, 2010) realizadas pelos 

bolsistas. Finalmente, várias reescritas e correções individuais foram realizadas, dando seqüência às 

ações que consistiam em novas produções, com temas diferenciados, sendo refeitas todas as fases 

anteriormente citadas, o que constituiu o corpus desta pesquisa. Os resultados parciais demonstram 

que o processo de refacção revelou até mesmo para os alunos a evolução. Foi notório o 

aperfeiçoamento da escrita e a evolução da criatividade; a relação aluno-bolsista teve um ganho, 

pois os alunos se portaram de forma menos inibida, decorrente do posicionamento dos bolsistas que, 

ao invés de somente apontar inadequações, apresentavam pontos positivos e prováveis elementos 

que poderiam ser melhorados.  
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Resumo:  

Este resumo relata uma atividade desenvolvida com alunos do 8º ano de uma escola municipal do 

Vale do Paraíba, em que atuamos como bolsista do PIBID-CAPES de Língua Portuguesa. Após o 

primeiro contato com essa turma, uma professora apontou que os alunos apresentavam problemas 

de desinteresse e de indisciplina em sala de aula, o que nos levou a refletir sobre o papel da escola 

na formação dos alunos e a desenvolver este projeto. Para isso, escolhemos o filme Escritores da 

Liberdade, porque ele suscita questões que podem e devem ser discutidas em aula, levando os 

alunos a reflexões voltadas ao autoconhecimento, ao desenvolvimento do senso crítico e à 

importância da escola. Para motivar os alunos, adaptou-se uma atividade lúdica do filme – a 

“Brincadeira da Fita” – realizada pela personagem Erin Gruwell, professora idealista e recém-

formada. No filme, a brincadeira aproxima os alunos, destacando as semelhanças; nossa atividade 

visou à reflexão sobre temas relacionados à escola. Assim, em 30 de abril de 2015, os 15 alunos 

presentes responderam a 10 questões. Algumas foram: i) a Escola atende suas necessidades e 

expectativas? 5 sim e 10, não; ii) você gosta de estudar? 1 sim e 14 não; iii) você respeita as regras 

da escola? 3 sim e 12 não; iv) você se considera um bom aluno? 3 sim e 12 não; v) a partir dessa 

reflexão, você pretende mudar suas atitudes, para melhorar seu desempenho escolar e melhorar a si 

próprio, enquanto pessoa? Quinze alunos responderam sim. Depois, os alunos relataram outras 

preocupações relacionadas aos professores e à escola, o que, segundo eles, contribuiria para a falta 

de interesse e a indisciplina. As respostas foram analisadas e percebeu-se que os alunos foram 

espontâneos, honestos e coerentes, pois 66,6% acreditam que a escola não atende suas necessidades; 

93,3% não gostam de estudar; 80% não respeitam as regras escolares, nem se consideram bons 

alunos e 100% deles pretendem melhorar na vida escolar e na pessoal. Conclui-se que a atividade 

foi produtiva, porque levou os alunos a refletirem, a pensarem em um futuro melhor e, 

principalmente, a exteriorizarem “sua voz”. Além disso, proporcionou à aluna bolsista conhecer não 

só o outro, mas também realidades bem diferentes das que imaginava e refletir sobre seu papel 

como educadora.  
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Resumo:  

O presente projeto foi realizado na escola municipal Dr. Avedis Victor Nahas na cidade de Taubaté, 

pelos acadêmicos do curso de Licenciatura em Letras e viabilizado pelo Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). O projeto surgiu da necessidade da utilização da biblioteca 

como espaço de leitura para os alunos e professores. A necessidade de revitalizar esse espaço surgiu 

como proposta da chapa do grêmio estudantil “O Futuro é Agora", que buscou parceria com o 

PIBID. Esse espaço não dispunha de nenhum profissional que ficasse responsável pela supervisão, 

organização ou atendimento dos alunos. O projeto justifica-se pela necessidade de tornar a 

biblioteca um espaço onde os alunos pudessem frequentar e participar de projetos que os 

estimulasse ao hábito da leitura. De acordo com o Manifesto da Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), 1976, p.158-163, a biblioteca escolar propicia 

informação e ideias fundamentais para o funcionamento bem-sucedido da atual sociedade, baseada 

na informação e no conhecimento. A Biblioteca Escolar habilita os estudantes para a aprendizagem 

ao longo da vida e desenvolve a imaginação, preparando-os para viver como cidadãos responsáveis. 

Dessa maneira, nosso objetivo era o de integrar a biblioteca ao projeto pedagógico e curricular da 

escola, tornando-o um espaço educativo, para promover a cultura, incentivar a leitura, e através 

disso tornar o espaço mais dinâmico. Os procedimentos metodológicos foram realizados na seguinte 

maneira: incialmente, houve a necessidade de limpeza, organização e uma nova configuração do 

acervo por gêneros literários e sinalização das obras. Dando continuidade, foram surgindo 

subprojetos que tinham como objetivo a utilização e viabilização do espaço e a criação do hábito de 

leitura. Os projetos “Viagem ao Céu” e “Reinações de Narizinho” contaram com o espaço para 

rodas de leitura e conversas sobre as obras. O projeto fundamentou-se nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) no que se refere à importância da biblioteca escolar e segundo 

Belloto,(2004),“Nada, porém, por mais avançado tecnologicamente que seja, pode substituir o livro 

nesse ato de aprimoramento da inteligência humana que é a leitura, certamente porque não há 

tecnologia que supere essa inteligência”, o que reforça, portanto, a importância do projeto. Os 

resultados parciais demonstraram que, quando uma unidade escolar dispõe de uma biblioteca com o 

acervo organizado, diversificado e com projetos de leitura, os alunos demonstram maior interesse 

pelos livros e pela leitura.  
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Resumo:  

Este resumo relata algumas atividades executadas em uma escola pública na cidade de Taubaté - SP, 

pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da UNITAU, com os alunos do 9º 

ano do Ensino Fundamental. Este projeto revela-se de extrema importância para a formação dos 

estudantes de licenciaturas, pois a prática da docência é indispensável para a qualificação 

profissional do futuro professor. A leitura tem como função proporcionar conhecimentos básicos 

que contribuem para construção integral da vida do aluno em sociedade e para o exercício da 

cidadania, bem como, é uma das competências linguísticas mais cobiçadas no ensino de língua 

portuguesa. Nesse contexto, a escola é ideal para criar um ambiente favorável ao letramento 

literário. Assim, o referido trabalho tem como objetivo, além do incentivo à leitura, o 

desenvolvimento dessa habilidade, para capacitar o aluno a tornar-se um leitor autônomo e crítico. 

Objetiva também resgatar a cultura do Vale do Paraíba, por meio das obras de seu ilustre 

representante: Monteiro Lobato. Inicialmente foram apresentados aos alunos a vida e as obras de 

Monteiro Lobato, seguido pela descrição das personagens do Sítio do Picapau Amarelo. Após, foi 

iniciada a leitura integral do livro infantil A Reforma da Natureza, de Monteiro Lobato, de caráter 

científico e filosófico. A princípio a leitura foi feita em sala coletivamente, porém esse método não 

prendia a atenção dos educandos. Depois de uma conversa com a supervisora, foi decidido mudar o 

local da leitura e dividir a classe em quatro grupos, com cerca de oito alunos cada. Dessa forma, 

cada bolsista ficou responsável por um grupo, conseguindo, assim, dar mais atenção para cada 

educando. A partir desse momento, a leitura passou a ser feita de forma mais dinâmica; todos os 

alunos liam uma parte do livro e, após o término de cada capítulo, era feita uma discussão, 

analisando os pontos mais importantes de cada trecho e identificando os elementos estruturantes da 

narrativa. Alguns alunos tinham muitas dificuldades para ler e se expressar, porém ao longo dessa 

etapa do projeto, foi observada uma perceptível melhora, bem como o aumento do interesse, 

analisado por meio de perguntas e análises dos próprios educandos em relação ao texto lido, ao 

escritor e suas obras. A avaliação, ao longo do projeto, foi feita de forma contínua observando o 

interesse, a participação individual e em grupo de cada aluno.  
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Resumo:  

O problema que motivou foi um diagnóstico feito com o auxilio dos professores, que identificou um 

baixo repertório de produção textual nos alunos do EM. Eles mostravam dificuldade de reconhecer 

os gêneros textuais e deficiência na escrita, com relação a tal coisa. O projeto justifica-se pela 

necessidade de ensinar aos alunos os gêneros textuais e a desenvolver habilidades de escrita. Como 

se tratava de alunos de EM havia urgência em desenvolver habilidades de leitura e escrita, já que as 

mesmas são muito cobradas nos vestibulares, Enem e Saresp. Outro fator decisivo foi que os alunos 

se mostravam alienados às atualidades, e o projeto trouxe temas relevantes para a formação pessoal 

deles para que viessem a debater temas relacionados aos dias atuais. Tais como: Os padrões de 

beleza, bulling, homofobia e segurança na internet. É importante formar cidadãos que saibam 

conviver com as diferenças, aprender a questionar e a desenvolver argumentos. O objetivo foi 

ajudá-los a desenvolver não só competências de leitura e escrita, mas também criticidade e 

tolerância uns com os outros. Os procedimentos metodológicos foram: Inicialmente uma aula 

expositiva sobre gêneros textuais (artigo de opinião, crônica, narração e texto dissertativo 

argumentativo), em seguida os alunos fizeram sugestões de temas a serem abordados. A cada tema 

era feita uma aula expositiva com o auxílio de slides a fim de muni-los de informações, na aula 

seguinte eram desenvolvidas atividades de compreensão de texto mantendo o mesmo tema, para que 

os mesmos pudessem ter base para argumentar. Por último o gênero discursivo era retomado e eles 

produziam as redações dentro do gênero proposto. Depois de corrigidas as redações, foi feita uma 

aula comentando o desenvolvimento e encorajando a evolução de cada um retomando os erros 

recorrentes. Os resultados parciais demonstram que os alunos fizeram progresso, nas primeiras 

redações havia muitos erros de ortografia, pontuação, concordância, gírias e marcas de oralidade. A 

partir da terceira as gírias, marcas de oralidade e erros de concordância diminuíram em 

aproximadamente 90%, os de pontuação ainda persistiram, por isso, fizemos uma aula sobre 

pontuação, a fim de tirar as dúvidas que os acompanhavam desde o ensino fundamental. 

Entregamos aos alunos um quadro-resumo do uso da pontuação que eles passaram a usar para 

auxiliar em suas produções escritas. O mesmo surtiu resultados na quarta e na quinta redação. 

Portanto pode-se concluir que os resultados do projeto foram satisfatórios, bem como o 

engajamento dos estudantes ao participar dele.  
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Resumo:  

A vivência de projetos de leitura e escrita pode ser relevante para a formação de um aluno leitor. 

Por essa razão o projeto entendendo o gênero conto, com ênfase em leitura e escrita, foi pensado e 

elaborado pelos bolsistas do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência). O 

projeto foi aplicado em uma escola pública situada em uma cidade do Vale do Paraíba para alunos 

de 8° e 9° anos do ensino fundamental, ao longo de seis aulas, por seis semanas. O objetivo era 

despertar no aluno o interesse e o prazer na prática da leitura e escrita. Num primeiro momento 

esclarecemos aos alunos como seria aplicado o projeto, o objetivo e o tempo previsto. Foi ensinada, 

por meio de ‘slides’, a estrutura do conto, bem como a diferença entre conto maravilhoso e conto 

fantástico. Apresentamos aos alunos dois contos maravilhosos a serem trabalhados, O Bruxo e o 

Caldeirão Saltitante e O Conto dos Três Irmãos, da obra Os contos de Beadle, o Bardo, de J. K. 

Rowlling. Depois da leitura em sala de aula, solicitamos aos alunos a elaboração individual de 

reconto de um dos contos, ou seja, os alunos escreveriam com suas próprias palavras o conto 

escolhido. Ao entregarem a produção foi feita correção da escrita mediante critério previamente 

combinado e foram discutidos com os alunos os erros mais recorrentes, como ortografia e uso 

inadequado de pronomes oblíquos. Por fim, os textos corrigidos foram entregues aos alunos e lhes 

foi orientado que elaborassem em grupo um livreto com as produções. Para a elaboração do livreto, 

os alunos utilizaram algumas folhas de papel A4 dobradas ao meio, uma folha para capa e 

contracapa e uma ou duas para a rescrita do reconto. Cada componente do grupo ficou com uma 

parte do trabalho, uns com a reescrita, enquanto outros cuidavam da elaboração e ilustração da capa. 

Os resultados se mostraram positivos. Num primeiro momento os alunos hesitaram por trabalhar em 

grupo, já que esses foram formados aleatoriamente com o intuito de que todos os membros de cada 

grupo trabalhassem juntos não por afinidade, mas por espírito de cooperação. Contudo, os alunos 

conseguiram desenvolver seus trabalhos de modo a trabalharem harmonicamente, mais um ganho 

para a convivência em sala de aula.  
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Resumo:  

Como bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, foi possível observar 

que perguntas sobre como um determinado gênero pode ser trabalhado, para que todos os seus 

aspectos sejam devidamente utilizados em sala de aula, são colocadas frequentemente pelos 

professores. O objetivo desse projeto foi utilizar o gênero “conto” para avaliar a leitura, 

interpretação e produção de texto e, ao constatar que os alunos não tinham o hábito da leitura, trazer 

textos capazes de suscitar o prazer em ler, contribuindo para a formação de novos leitores de 

literatura. O projeto foi aplicado numa escola do Vale do Paraíba, SP, durante o primeiro semestre 

de 2015 e foi dividido em três etapas. Primeiramente, foi explanado aos alunos que o projeto 

consistiria na leitura e reconto de contos, e que, ao final do semestre, montaríamos um livreto com 

os textos criado por eles. Apresentamos a aula sobre a estrutura do conto, explicando a diferença 

entre contos maravilhoso e fantásticos, e fizemos a leitura em voz alta de O bruxo e o caldeirão 

saltitante e O conto dos três irmãos, retirados do livro Os contos de Beedle, o Bardo, de J. K. 

Rowlling. Em seguida, pedimos aos alunos que escolhessem uma das duas obras, e começamos o 

processo de reconto, fase em que os alunos trabalharam individualmente para criar seu próprio texto. 

Ao término desse processo, recolhemos os recontos e corrigimos, destacando os erros encontrados e 

deixando sugestões de como corrigi-los na própria folha. Em uma terceira parte, devolvemos o texto 

aos alunos e pedimos que eles reescrevessem a versão final em folha de sulfite, para só então 

darmos início à confecção do livreto, pelo que os alunos também ficaram responsáveis, tanto pela 

parte escrita quanto pela ilustração. Os resultados foram positivos, e foi possível aferir através das 

perguntas feitas pelos alunos e da curiosidade e empenho dedicados ao livreto que o interesse pela 

leitura aumentou, além de terem ficado orgulhosos de seu próprio trabalho, construindo sua 

autoconfiança. A importância desse projeto se dá na descoberta do prazer da leitura por parte dos 

alunos e na formação de leitores capazes de compreender o gênero estudado e descobrir por si 

mesmo suas preferências leitoras.  
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Resumo:  

O presente trabalho relata um projeto realizado na escola municipal Dr. Avedis Victor Nahas, 

localizada no município de Taubaté, SP, que atende a cerca de 1000 alunos, a maioria de baixa 

renda, sem acesso a bens culturais. O problema que motivou esta pesquisa foi a necessidade de 

organizar a biblioteca, que não dispunha de um Bibliotecário e não atendia aos professores e alunos. 

A proposta nasceu do grêmio escolar O Futuro é agora, instalando-se a em parceria com o PIBID 

Letras. O projeto justifica-se pela necessidade de transformar a biblioteca em um espaço educativo 

a serviço da comunidade escolar, despertar nos alunos o gosto pela leitura, estimular a pesquisa e 

orientar as consultas bibliográficas. Dessa maneira, nosso objetivo era o de integrar a biblioteca ao 

projeto pedagógico e curricular. Tomamos por base os PCN (BRASIL, 1998) sobre a importância 

da biblioteca escolar para a formação e leitores. Também embasamo-nos em Kleiman (2005) 

Regina Zilberman & Tania M. K. Rosing (2009), para a organização da biblioteca Os 

procedimentos metodológicos foram a organização, em forma de mutirão para a limpeza, a 

definição do arranjo do acervo por gênero literário e a sinalização da biblioteca. Em seguida, foram 

desenvolvidos projetos de incentivo à leitura, uso do espaço e viabilização do empréstimo de livros, 

além da definição do texto “Viagem ao Céu” da obra de Monteiro Lobato, como texto. O projeto 

contou com o apoio da direção da Escola, indispensável à execução das atividades. As turmas dos 

6º anos A e B matutinas foram chamadas para participar do projeto de leitura e reescrita textual. 

Antecedendo a leitura do texto, como motivação, os alunos tiveram a oportunidade de experimentar 

“in loco”, um telescópio trazido à escola, por um dos bolsistas PIBID, o que os agradou muito além 

da exibição de um episódio do Sítio do Pica-Pau Amarelo (2013). A inauguração oficial da 

biblioteca está prevista para o mês de setembro 2015 recebendo o nome de “Viagem ao Céu” o qual 

foi escolhido pelos próprios alunos. Os resultados parciais demonstraram que cresceu o interesse 

dos alunos pela leitura, foi bem recebida a possibilidade de um novo espaço para ser utilizados por 

professores e alunos, além de muitas das primeiras produções escritas terem atendido aos objetivos 

propostos.  
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Resumo:  

O presente trabalho tem como foco auxiliar alunos do 3º ano do Ensino Médio no desenvolvimento 

das práticas letradas escritas e, com isso, incentivar a produção textual de textos argumentativos. O 

problema que motivou este projeto foi a falta do hábito da escrita formal pelos alunos, constatado 

previamente em avaliação diagnóstica. O projeto justifica-se pela necessidade da escrita formal no 

vestibular, ENEM e também nas provas na escola, sabe-se ainda que os benefícios da escrita formal 

podem estender-se para as diversas práticas sociais de escrita. Dessa maneira, o objetivo do projeto 

foi atuar na formação de leitores e escritores críticos, que possam fazer inferências intertextuais e 

escrever de maneira formal quando necessário. Os procedimentos metodológicos foram os seguintes: 

primeiramente, foi aplicada uma aula sobre pontuação, com o intuito de revisar pontuação. Para isso, 

foram utilizadas as gramáticas: Novíssima Gramática Ilustrada, de SACCONI, e a Novíssima 

Gramática da Língua Portuguesa de CEGALLA. Após, foram discutidos temas como: “Os padrões 

de beleza atuais” e “Bullying”, através de aulas preparadas com slides, aplicadas na sala de vídeo da 

escola. Em seguida, a sequência didática consistiu em definir o que é artigo de opinião, 

apresentando-se aos alunos diversos textos desse gênero, do Projeto Observatório da educação, da 

UNITAU. Durante a leitura, estimulamos a ativação do conhecimento prévio em relação ao tema 

abordado artigo de opinião. Após, foram apresentados os critérios adotados pelo ENEM para 

correção dos textos. Foi a partir daí que os alunos começaram a elaborar seus textos. Finalmente, 

como avaliação, os alunos escreveram um texto dissertativo argumentativo a partir do tema “Os 

padrões de beleza na sociedade contemporânea”, que foram corrigidos com os critérios de correção 

de redação do ENEM. Os resultados demonstraram que os alunos apreenderam o gênero abordado, 

o que foi constatado através da produção dos seus textos, além disso, houve uma maior interação 

entre os bolsistas e alunos da escola. Conclui-se que este trabalho foi importante na formação de 

leitores e escritores críticos, pelo encaminhamento à capacidade de discutir sobre os assuntos 

abordados durante o projeto com competência discursiva e avanço na produção escrita do gênero 

em questão.  
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Resumo:  

O presente projeto visou a uma introdução do autor pré-modernista Monteiro Lobato para os alunos 

do 7° ano do Ensino Fundamental. Mediante a uma avaliação diagnóstica para a elaboração de um 

projeto de leitura, notou-se o desconhecimento dos alunos em relação à obra do “pai da literatura 

infantil brasileira", o que demandou a elaboração de um projeto de leitura que possibilitasse aos 

alunos conhecer i imaginário e o estilo. Fez-se um debate com o intuito de avaliar o conhecimento 

prévio que os estudantes tinham acerca do autor taubateano, cujo resultado foi parco, suficiente 

sinalizador para dar início ao projeto. Os alunos tinham notícias esparsas sobre Lobato e suas 

criações, mas nunca haviam lido um livro do autor taubateano, orgulho brasileiro. Iniciou-se, então, 

a leitura da obra "Reinações de Narizinho", livro que marca a maturidade do autor no campo da 

literatura infantil. Os alunos foram divididos em pequenos grupos e distribuídos para cada um dos 

cinco pibidianos atuantes na escola e, assim, os alunos entraram em contato com o universo 

Lobatiano enfocado no Sítio do Picapau Amarelo. A leitura do texto integral levou seis aulas em 

aproximadamente dois meses. Dúvidas relacionadas à idade das personagens, à descrição física de 

cada uma e até se a Emília que havia se casado com o Príncipe Escamado ou se foi a Narizinho - 

foram sendo esclarecidas no decorrer da leitura. Para aplicar este projeto, usou-se de base teórica de 

Coelho (2010) e de Lajolo (2008), acerca da importância da Literatura Infantil e Juvenil para a 

formação de leitores, bem como as características principais da obra Lobatiana. O modo pelo qual 

descreve cada personagem, os diálogos simples porém ricos e o vocabulário típico da época,bem 

como as definições das personagens do Sítio e as situações imaginárias que deliciam o leitor foram 

aprendidas por grande parte dos alunos. Os resultados vieram sob forma de aceitação e motivação 

pela leitura do livro, demonstradas pela assiduidade, adesão e interesse pela sequência da leitura e 

dos diálogos com os pibidianos, que seguiam à leitura.  
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Resumo:  

O projeto foi realizado com os alunos do 3º ano do ensino médio de uma escola do Vale do Paraíba. 

Os alunos chegaram à ultima fase do curso com pouco conhecimento sobre o gênero discursivo 

artigo de opinião, um gênero comum na sociedade, porém não muito abordado. Esse gênero é 

importante, pois aborda temas polêmicos da sociedade, relevantes para o momento. O objetivo do 

trabalho visou à melhora tanto da escrita quanto da leitura crítica, à estimulação da leitura prazerosa, 

à incorporação desse estilo a sua vida e à reescrita textual. Embasou-se em LOPES-ROSSI (2010) a 

qual explana que o artigo de opinião é um gênero discursivo pertencente à esfera jornalística com o 

propósito comunicativo de colocar um assunto em discussão. Para isso, utilizaram-se duas aulas por 

semana de Língua Portuguesa durante quatro meses. Em um primeiro momento, os mediadores 

forneceram textos do gênero abordado, mostrando suas peculiaridades: introdução, 

desenvolvimento, argumentos, opinião e desfecho, bem como o seu propósito comunicativo. Em 

segundo, passou-se o filme The Fantastic Flying Books a fim de estimular e valorizar a leitura. Em 

seguida, pediu-se que os alunos escrevessem um artigo de opinião para que fossem trabalhados os 

conteúdos abordados e a estrutura textual. A seguir, foram abordados temas polêmicos atuais como: 

a maioridade penal, os padrões de beleza na sociedade, o uso das redes sociais no contexto escolar. 

Logo após, solicitou-se outra produção escrita para os participantes. Depois, fez-se uma revisão 

gramatical de pontuação com o recurso tecnológico do Power Point. Além disso, foram fornecidas 

cópias em papel sulfite com um quadro de regras da pontuação, para consulta durante a produção 

textual. Foram entregues aos alunos a primeira e a segunda produção para que eles comparassem e 

notassem a melhora do texto e o que podia ser aprimorado ainda em relação à pontuação e estrutura 

do gênero abordado. Por Último, foi solicitada a terceira produção (final) após as correções feitas 

pelos alunos primeiramente e depois feitas pelos bolsistas e à leitura compartilhada do artigo para 

alunos e bolsistas do PIBID. Desse modo, o projeto se demonstrou ter grande abrangência porque 

os alunos produziram vários artigos de opinião, com propriedade na estrutura e linguagem e 

argumentação convincente.  
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A VOZ DA SUPERVISORA 
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Orientador(a): VERA LUCIA BATALHA DE SIQUEIRA RENDA 

 

 

Resumo:  

O trabalho do professor que atua no Ensino Fundamental configura-se em um percurso, muitas 

vezes, solitário. Desse modo, destacamos a importância da presença dos bolsistas do PIBID na 

escola, por permitir o diálogo e o estabelecimento de parcerias, tão carentes em nossa rotina. A 

escola onde realizamos esse trabalho localiza-se no município de Taubaté, atende a mil alunos, do 

1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, e oferece ensino regular e integral. Este projeto teve como 

objetivo revitalizar a biblioteca escolar, tornando-a um espaço para os alunos frequentarem, terem 

contato com livros, participarem de projetos de leitura e formarem-se leitores. Buscamos um 

ambiente simples, prático e que funcionasse sem um bibliotecário. Para tanto, fundamentamo-nos 

em Martinez e Calvi (2004) que ensinam como montar bibliotecas criativas e funcionais. Nosso 

procedimento metodológico consistiu nas seguintes ações: estabelecemos uma aliança com o 

grêmio estudantil, uma vez que nossos anseios coincidiram, pois todos tencionavam revitalizar a 

biblioteca. No início dos trabalhos, todas as obras encontravam-se misturadas, sem qualquer 

registro, e o espaço servia também de depósito para materiais diversos, por isso a organizamos para 

facilitar o acesso e dar suporte aos docentes e discentes. Atendendo aos critérios, formamos estantes 

com obras de aventura, coletânea, infantil, poesia, romance, suspense, etc, que estão liberadas para 

empréstimos. Apresentamos o novo espaço aos alunos menores e convidamos seus professores a 

utilizá-lo, separando previamente o acervo infantil. Por fim, estamos iniciando uma campanha de 

doação de livros na comunidade. A biblioteca conta, hoje, com cerca de mil e setecentas obras 

literárias registradas, separadas por gênero e etiquetadas. Os alunos estão tornando-se usuários 

habituais desse espaço, cuja área externa tem mesas e cadeiras de cimento, sob a sombra das árvores, 

para os dias mais quentes. Os resultados foram inúmeros, destacamos a importância de receber 

bolsistas com disposição para mudança. A isso, soma-se a presença de um professor coordenador na 

universidade, que nos orienta em nossas ações e na busca de teorias para melhorar nossa prática. 

Ressaltamos também a importância de o grêmio estudantil ser ativo e buscar melhorias em seu 

âmbito sob o apoio de uma equipe gestora que atende as solicitações e valoriza os resultados. 

Podemos concluir que os bolsistas do PIBID, estabelecendo parcerias, muito contribuíram para a 

magnitude dos trabalhos, que demandaram esforços, tempo e novos olhares.  
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PROJETO PIBID: RECREIO DIRIGIDO - UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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Orientador(a): VIRGÍNIA MARA PRÓSPERO DA CUNHA 

 

 

Resumo:  

O PIBID - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - oferece bolsas para estudantes 

de licenciaturas, para que exerçam atividades pedagógicas, desenvolvendo projetos em escolas 

públicas. Esse Projeto foi desenvolvido pela equipe do PIBID de Educação Física, em uma escola 

municipal de ensino fundamental, da cidade de Taubaté SP. Denominado “Recreio Dirigido”, o 

projeto atendeu a aproximadamente 400 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, nos períodos 

da manhã e da tarde. O objetivo foi organizar o recreio dos alunos, oferecendo jogos e brincadeiras 

para que ocupassem esse período com atividades organizadas e produtivas, evitando assim correrias, 

brigas e demais confusões que aconteciam frequentemente. As atividades aconteceram durante os 

vinte minutos de intervalo de aulas e foram divididas em estações, para que os alunos, juntamente 

com os cinco bolsistas responsáveis, circulassem por elas. Esse projeto foi de grande importância 

para a escola e para os alunos, uma vez que essas atividades dirigidas organizaram esse período 

interagindo os alunos, evitando acidentes, brigas e proporcionando condições para eles voltarem à 

sala de aula em situação para manter um bom ritmo de aprendizado e aproveitamento do conteúdo a 

ser ministrado. A adesão desses alunos às brincadeiras foi grande e já no primeiro recreio dirigido 

verificamos a mudança de comportamento. As crianças interagiram melhor entre si e com os 

funcionários, não houve tanta correria no pátio. Porém, no decorrer do semestre, alguns alunos já 

não seguiam facilmente nossas orientações e precisávamos ser mais firmes para mantê-los 

disciplinados. Por outro lado, os alunos que aderiram à proposta do projeto acabavam nos ajudando 

a manter as estações em ordem. Algumas crianças que se comportavam inicialmente de forma 

ostensiva, claramente querendo nos chamar a atenção, passaram a serem colaboradores, inclusive 

no momento de desmontar as estações e guardar os materiais. A experiência desses projetos do 

PIBID nos proporciona vivenciar na prática situações que estão muito além da teoria. Os conteúdos 

aprendidos em sala de aula, quando colocados em prática, muitas vezes, são confrontados com uma 

realidade que nos obriga a repensa-los e a criar maneiras diferentes de aplica-los, pois quando 

estamos em contato com essas crianças há um universo de experiências, valores e costumes trazidos 

por elas.  
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PROJETO: RESGATE CULTURAL POR MEIO DE BRINCADEIRAS FOLCLÓRICAS - UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PIBID 
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Orientador(a): VIRGÍNIA MARA PRÓSPERO DA CUNHA 

 

 

Resumo:  

Por meio desse relato, serão apresentadas as experiências do Projeto Resgate Cultural por meio de 

Brincadeiras Folclóricas, que foi desenvolvido pela equipe do PIBID de Educação Física, em uma 

escola municipal de ensino fundamental, da cidade de Taubaté, SP. O PIBID - Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - oferece bolsas para estudantes de licenciaturas, 

para que exerçam atividades pedagógicas, desenvolvendo projetos em escolas públicas. Esse projeto 

foi desenvolvido com aproximadamente 200 alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental, nos 

períodos da manhã e tarde. O objetivo foi resgatar brincadeiras que eram realizadas no passado e 

que foram esquecidas, por meio de jogos e brinquedos que despertassem a cooperação e a 

participação das crianças, não deixando que essas brincadeiras se percam com o tempo. Os cinco 

bolsistas que desenvolveram o projeto ocuparam os cinquenta minutos por semana com as salas 

selecionadas desenvolvendo as atividades propostas do dia. Cada semana, os bolsistas juntamente 

com o professor supervisor, programavam uma atividade diferente, dentre elas: brincadeiras 

folclóricas, construção de brinquedos folclóricos, dentre outras. Esse projeto foi muito importante, 

ainda mais em tempos atuais, no qual a violência e a tecnologia, por exemplo, forçam as crianças a 

só pensar em vídeo game, jogos eletrônicos, celulares e computadores, deixando de lado as 

brincadeiras populares que são muito mais saudáveis. Por meio dessas brincadeiras populares, os 

alunos foram estimulados a desenvolver a linguagem, o pensamento, a socialização, o respeito, a 

iniciativa e a autoestima, aumentando assim o seu repertório de brincadeiras que não podem ser 

esquecidas com o tempo. Durante o período de elaboração do projeto, os bolsistas acompanharam 

as aulas dadas pelo professor supervisor com o intuito de conhecerem os alunos e observarem o 

comportamento deles e isso foi muito importante para o sucesso das atividades e de todo o projeto. 

Durante a prática das atividades propostas do projeto, dificuldades de como conseguir manter a 

atenção dos alunos totalmente voltada para a aula e casos de indisciplina foram surgindo, mas em 

conjunto, tudo foi sendo resolvido e tornando conhecimento e experiência para o grupo. Foi muito 

interessante e enriquecedor para o grupo o fato de poder trabalhar com os alunos de inclusão que 

frequentam as salas regulares. A partir de todas as experiências até aqui vivenciadas, podemos 

afirmar que elas trouxeram fatores positivos que irão auxiliar os futuros professores durante a 

jornada acadêmica e que os prepararão para a vida profissional.  
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Resumo:  

As Atividades Circenses, a Dança,a Ginástica Artística, entre outras atividades da cultura corporal 

de movimento, vêm reforçar, dentro da área de Educação Física, a responsabilidade em discutir, 

transmitir e valorizar toda e qualquer forma de expressão corporal por meio de movimentos. 

Percebemos que as crianças apresentam repertórios motores cada vez mais limitados, devido à falta 

de espaço adequado, ao aumento da tecnologia, celulares, computadores, etc, que estão conduzindo 

as crianças ao sedentarismo. É importante desenvolvermos atividades que estimulem a criatividade 

e que possam contribuir para o aumento da consciência corporal das crianças, para que estes 

adquiram a vontade de movimentar-se, sentir-se e dominar-se, tanto em relação aos elementos 

sócios afetivos, como aos motores. Observando o comportamento motor dos alunos da escola, 

percebemos que apresentam algumas dificuldades motoras. O objetivo do presente projeto foi, por 

meio das atividades acima citadas, desenvolver e melhorar as habilidades motoras, cognitivas, 

sociais, emocionais, promovendo o desenvolvimento global do aluno, contribuindo para o processo 

de ensino. O projeto foi desenvolvido em uma escola municipal de Taubaté- SP, sendo aplicada 

uma aula por semana, durante o primeiro semestre de 2015, para 30 alunos do primeiro ano do 

ensino fundamental I,os quais apresentavam dificuldades motoras, de relacionamento, concentração, 

etc. Três bolsistas do PIBID aplicaram atividades como: Ginástica Artística, Atividades Circenses, 

equilíbrio corporal e de objetos, coordenação motora global, entre outras, estimulando sempre os 

domínios cognitivos, afetivos e motores, bem como os relacionamentos interpessoais, favorecendo a 

formação da personalidade. Além das aulas, os alunos responderam um questionário e observou-se 

que eles não possuíam conhecimento sobre atividades circenses. Quanto à música e à dança, o que 

somente conheciam era o funk. A intenção foi também de ampliar o conhecimento sobre o conceito 

de dança e atividades circenses.Por meio dos relatos de experiência dos bolsistas e professores 

envolvidos no projeto, concluiu-se que houve mudanças significativas no comportamento de alguns 

alunos, tais como: a melhora motora, principalmente no equilíbrio corporal, autoconfiança, atenção, 

coordenação motora, além de oportunizar e ampliar o conhecimento e a prática das atividades 

circenses e outros estilos musicais. Conclui-se que as atividades circenses e a dança, por serem 

atividades prazerosas e que desenvolvem a criatividade, possibilitaram o estímulo de novos 

repertórios motores, despertando o interesse pela sua prática, o que contribuiu na formação e 

desenvolvimento global dos educandos.  

  



 

VII SEDUNI – SEMINÁRIO DE DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA 128 
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Resumo:  

Os Esportes não Convencionais abrangem modalidades esportivas não muito conhecidas 

popularmente. O pouco conhecimento ocorre por vários fatores: por não serem esportes habituais, 

por falta de divulgação na mídia ou por não fazerem parte da cultura corporal do movimento de um 

determinado país. Entendemos os Esportes não Convencionais na escola como os esportes que não 

estão inseridos na cultura, nem na realidade prática de uma escola e seu ambiente pedagógico. 

Infelizmente vários professores de Educação Física inserem nas aulas apenas as modalidades 

convencionais, que são: Futsal, Handebol, Basquetebol e Voleibol, limitando a vivência do 

educando e não ampliando o repertório motor dos mesmos. O presente projeto foi desenvolvido por 

alunos bolsistas do PIBID, subprojeto de Educação Física, e possui como objetivo inserir conteúdos 

e modalidades novas na vida pedagógica das crianças, sendo essas modalidades individuais e 

coletivas. Consequentemente visa ampliar os aspectos físicos, sociais, afetivos e psicológicos, como 

exemplo o conhecimento corporal, espacial, coordenação motora, concentração, disciplina, respeito 

mútuo, educação, responsabilidade, socialização, entre outros necessários à formação integral do 

aluno. O projeto foi desenvolvido com 20 alunos do 6º ao 8º ano do ensino fundamental II, em uma 

escola municipal, da cidade de Taubaté-SP. Foram ministradas duas aulas por semana, durante o 

primeiro semestre de 2015, totalizando a vivência de 4 aulas para o desenvolvimento de cada 

modalidade proposta, a saber: Tênis, Karatê, Xadrez, Ginástica Artística, Boliche, Frisbee, 

Badminton e Atletismo. O projeto buscou também levar o conhecimento da história e as regras das 

modalidades trabalhadas. Conclui-se, por meio dos relatos dos alunos participantes do projeto, que 

houve um aumento na participação e interesse dos alunos nas aulas de Educação Física, bem como 

o aumento do repertório motor e o desenvolvimento da cultura corporal de movimento. Também, 

por meio do relato dos bolsistas PIBID,observamos que este projeto ampliou a capacidade dos 

mesmos em se tornarem profissionais mais capacitados para enfrentar os desafios, pois foram 

buscar conteúdos e informações sobre as modalidades.  
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Resumo:  

A Educação Física Escola Escolar deve explorar os elementos do seu próprio corpo, do 

companheiro e os elementos do ambiente em sua volta, assim podemos formar crianças com 

atitudes mais saudáveis e respeito ao próximo. Nesta projeto, oferecemos aos alunos o contato com 

as atividades lúdicas, usando as brincadeiras folclóricas, desfrutando dos valores inseridos na 

sociedade por meio de brinquedos culturais que fizeram parte de diversas gerações. Além disso, 

essas atividades podem gerar uma integração no ambiente familiar, onde os pais e filhos revivem 

juntos brincadeiras que marcaram suas épocas. Elaboramos atividades em grupo e individuais, para 

proporcionar o desenvolvimento das qualidades necessárias para o bem estar dos alunos, formando 

inclusive, valores importantes para a vida de um cidadão. Utilizando as brincadeiras folclóricas 

estaremos desenvolvendo vários aspectos como os motores, cognitivos, afetivos e sociais, assim, 

nós buscamos analisar a importância do resgate das brincadeiras folclóricas para a Educação 

Infantil. O principal objetivo deste trabalho foi contribuir com o conteúdo da educação física do 

ensino fundamental, propondo atividades que estimulem os alunos no gosto pelas brincadeiras 

folclóricas, fazendo-os entender que os mesmos brinquedos que seus pais e avôs brincaram, fazem 

parte do cenário atual das brincadeiras que ele está revivendo nas aulas, que são fundamentais para 

a transmissão dos costumes e hábitos folclóricos de geração para geração, além de ser uma rica 

fonte de transmissão de conhecimentos. Participaram do projeto os alunos do 1º ao 5º ano do ensino 

fundamental, onde durante uma aula de 50 minutos eles participavam das brincadeiras e até 

confeccionavam brinquedos para as aulas, de acordo com as atividades propostas para o dia. Assim 

podemos concluir que o resgate das brincadeiras folclóricas assume um papel de grande significado 

e importância para as crianças, pois despertaram o seu interesse de forma que é possível a 

participação destas durante as aulas, desde o momento da escolha das brincadeiras, até sua 

elaboração, podendo ser utilizadas inclusive de forma educativa. Portanto, vemos a necessidade de 

uma Educação Física Infantil que explore mais o que o aluno já conhece, de forma a estar 

contribuindo com o processo de resgate cultural, para que a cultura tão vasta e rica do nosso país 

possa continuar viva através das novas gerações, superando assim essa geração onde as crianças só 

utilizam jogos eletrônicos o que contribui para o esquecimento das brincadeiras.  
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Resumo:  

A experiência aqui relatada faz parte do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência 

(PIBID), gerado pela coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Ensino Superior. O PIBID visa 

proporcionar aos alunos dos cursos de licenciaturas a vivência da docência, sob a supervisão de um 

professor da educação básica. Este projeto foi realizado por alunos bolsistas do PIBID, do 

subprojeto de Educação Física, em uma escola municipal de ensino fundamental, da cidade de 

Taubaté, SP. Entende-se que a dança é parte fundamental no desenvolvimento psicológico, da 

integração social, visual, tátil, auditiva, afetiva, cognitiva e motora da criança. Pelos benefícios 

proporcionados pelo ensino da dança, acreditamos ser necessário o ensino dessa modalidade nas 

escolas de educação básica. A criança tem afinidade com o que é descontraído e com o que lhe 

proporciona momentos de liberdade e lazer, ainda mais quando se está na escola, local com regras 

estabelecidas. O jazz, a modalidade de dança realizada pelos alunos no projeto PIBID dessa escola, 

é leve, descontraído e permite ao aluno momentos de liberdade. As aulas de dança foram realizadas 

com alunos do 5º ao 9º ano, nos horários inversos ao das aulas dos alunos. As aulas aconteceram 

duas vezes na semana, na própria escola, com a participação de aproximadamente 10 alunas, que 

não precisavam disponibilizar de nenhum material. Durante os ensaios, foram realizadas filmagens 

com o objetivo de diagnosticar os erros e memorizar os passos. A dança tem a função de resgatar os 

valores, preparar os alunos na função de cidadania e trabalho com ação de união, prosperidade e 

responsabilidade por meio de uma maneira dinâmica e da expressão corporal. Durante o projeto 

notou-se claramente a evolução das alunas em cada aula e em cada atividade proposta; as alunas 

foram muito participativas e alegres e isso tornou a convivência e as aulas mais dinâmicas e 

divertidas. As dificuldades vinham a cada coreografia nova, e em cima dessas dificuldades foi 

possível trabalhar no processo de aprendizagem, realizando os alongamentos dançados, as 

montagens de coreografias, o que propiciou a melhora significativa das alunas. Foi gratificante 

observar os resultados e o carinho dos alunos para com os bolsistas. Como resultado, pudemos 

observar que os alunos aprenderam novos movimentos, habilidades e demais benefícios que a dança 

proporciona.  
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Resumo:  

O trabalho de jogos cooperativos foi desenvolvido pelos bolsistas do PIBID – Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação á Docência, subprojeto de Educação Física, da Universidade de 

Taubaté. Ao nos depararmos com um modo de vida individualista, no qual cada um só pensa em si 

mesmo, em uma escola onde os alunos apresentam certa dificuldade de relacionamento, reflexo 

dessa sociedade atual, extremamente competitiva, optou-se no desenvolvimento de um projeto no 

qual tem como finalidade trabalhar as diferentes habilidades, utilizando a metodologia dos jogos 

cooperativos. O objetivo desse projeto é despertar nos alunos o sentido do trabalho em equipe, a 

socialização, o respeito mútuo, a compreensão, além de desenvolver os aspectos educativos como a 

disciplina, o trabalho em grupo, a solidariedade e a formação de valores e atitudes. O trabalho foi 

realizado em uma escola municipal de ensino fundamental, da cidade de Taubaté, SP, localizada em 

uma região afastada da cidade, em um bairro com a maioria famílias carentes. O desenvolvimento 

do projeto foi realizado com 15 alunos, do 1º ao 5º ano, do Ensino Fundamental I, durante as aulas 

de Educação Física. Os alunos participavam das atividades cooperativas duas vezes por semana, 

com duração de 50 minutos cada aula. Foram ministradas atividades como pirâmide humana, 

virando o tapete, centopéia humana, todo batuque gera um movimento, entre outras, sempre 

atividades nas quais não havia vencedores ou perdedores, mas sempre tendo como principal 

objetivo a união entre o grupo. De maneira geral, no início os alunos eram bem resistentes com 

relação às regras e não gostavam de perder. Entretanto, o projeto resultou em sinais positivos, pois 

pudemos observar que os alunos aos poucos foram ficando mais flexíveis, respeitavam a 

metodologia das atividades e ajudavam uns aos outros. Concluímos que esse projeto foi importante 

para a formação integral dos alunos e para as relações com o próximo, com os funcionários e com 

os professores. Para os bolsistas PIBID foi uma experiência muito enriquecedora para a formação 

dos mesmos. Participar e conviver com os alunos dessa escola foi muito enriquecedor e 

recompensador. O projeto atingiu o objetivo que foi unir as diferentes habilidades dos alunos, 

atingindo ao objetivo, acrescentando valores pessoais e trazendo a igualdade entre os alunos, 

mostrando-lhes que trabalhando em equipe, os objetivos são mais facilmente, melhorando assim o 

relacionamento de todos, especialmente no convívio social.  
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Resumo:  

O projeto Atividades não convencionais foi desenvolvido pela equipe do PIBID de Educação Física, 

em uma escola municipal de ensino fundamental, da cidade de Taubaté, SP. Devido ao amplo 

conteúdo proposto pelo PCN e aplicado nas escolas e nas aulas de educação física, sentimos a falta 

de algumas vivências de atividades incomuns na esfera escolar. Tendo em vista que as modalidades 

mais aplicadas nas escolas desenvolvem as habilidades especificas, optamos em desenvolver nos 

alunos novos estímulos por meio de práticas desportivas, as quais eles não teriam acesso fora do 

projeto. É observável que nas modalidades já aplicadas na escola, há alunos mais habilidosos, 

gerando a exclusão dos alunos menos habilidosos. Com esse projeto, a vivencia de diferentes 

modalidades contribuiu a inclusão de todos os alunos, já eu as modalidades eram desconhecidas por 

todos. O objetivo deste projeto foi propiciar a vivencia de diferentes modalidades esportivas aos 

alunos do ensino fundamental. O projeto foi desenvolvido com turmas do 6º ao 9º anos, no período 

oposto ao que estudam regularmente, tendo duração de 50 min, uma vez por semana. Durante as 

aulas, os alunos vivenciaram e praticaram as modalidades esportivas: Slackline, rúgbi, futebol 

americano, ginástica artística, lutas e tênis. As modalidades foram aplicadas uma a cada semana. A 

avaliação consistiu na observação da aquisição das habilidades desenvolvidas, bem como regras, 

movimentos básicos e também as atitudes, como respeito, solidariedade, cooperação, motivação, 

colaboração. Com o projeto, os alunos se sentiam mais interessados em praticar e participar. 

Observamos que as meninas, muitas vezes excluídas das aulas de Educação Física, passaram a 

participar mais efetivamente das atividades. Concluímos que a vivência das diferentes modalidades 

pelos alunos colaborou para a aquisição de novos movimentos e habilidades, além do 

desenvolvimento do respeito às regras, aos colegas, aos professores, além de experimentarem 

atividades diversificadas, ampliando o cabedal da cultura corporal de movimento dos alunos.  
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