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Resumo:  
O Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é uma ação conjunta do 
Ministério da Educação com outras fundações e secretarias nacionais de educação. Pretende 
firmar ações de intercâmbio entre instituição superior e escolas públicas; proporcionar aos 
futuros licenciados(as) participação em experiências metodológicas, tecnológicas, práticas 
docentes de caráter inovador e interdisciplinar; buscar a superação de problemas identificados 
no processo de ensino-aprendizagem. Esse projeto foi contemplado no Colégio Estadual 
Presidente Castelo Branco situado em Aracaju/SE a partir de 2009 através do acordo firmado 
entre a Universidade Federal de Sergipe e a Secretaria de Estado da Educação de Sergipe. A 
participação do PIBID no colégio foi positiva mostrando-se quase 90% de aceitação das/dos 
estudantes. As/os bolsistas também apoiaram o projeto. 
Palavras-Chave: Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, Universidade, 
Escola. 
 
 
Resumen: 
El Proyecto Institucional de Beca de Iniciación a Docencia (PIBID) es una acción conjunta 
del Ministerio de la Educación con otras fundaciones y secretarias nacionales de educación. 
Objetiva firmar acciones de intercambio entre institución superior y escuelas públicas; 
proporcionar al futuros licenciados participación en experiencias metodológicas, tecnológicas, 
prácticas docentes de carácter innovador y interdisciplinario; buscar la superación de 
problemas identificados en el  proceso de enseñanza-aprendizaje. Ése proyecto era 
contemplado en el  Colégio Estadual Presidente Castelo Branco situado en Aracaju/SE la 
partir de 2009 por acuerdo firmado entre la Universidad Federal de Sergipe y la Secretaria de 
Estado de la Educación de Sergipe. La participación del PIBID en el  colegio era positiva, 
revelarse aproximadamente 90% de aceptación de los estudiantes. Las/los detentores de beca 
también  habían apoyado el proyecto. 
Palabras-Llave: Proyecto Institucional de Bolsa de Iniciación a Docencia, Universidad, 
Escuela. 
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Introdução 
 

No início do ano de 2009, foi firmado um acordo entre a Universidade Federal de 

Sergipe (UFS) e a Secretaria de Educação do Estado de Sergipe (SEED-SE) a fim de 

promoverem uma parceria para o desenvolvimento de um projeto relacionado com as  

atividades de docência. Esse projeto (Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência  -

PIBID), é uma ação conjunta do Ministério da Educação (MEC), por intermédio da Secretaria 

de Educação Superior (SES), da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

O PIBID pretende firmar ações de intercâmbio entre instituição superior e colégios 

estaduais para produzir, divulgar conhecimentos e pesquisas para o benefício da educação e 

da sociedade brasileira; fomentar o ensino-aprendizagem da rede pública; “proporcionar aos 

futuros professores participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas 

docentes de caráter inovador e interdisciplinar e que busquem a superação de problemas 

identificados no processo de ensino-aprendizagem” (PIBID, 2009). 

O PIBID é um programa que “pode apresentar proposta, as instituições municipais 

públicas e comunitárias, sem fins econômicos, de educação superior, que possuam cursos de 

licenciatura plena legalmente constituídos e que tenham sua sede e administração no país” 

(PIBID, 2009). 

Entre as propostas do PIBID está o incentivo à carreira do magistério nas áreas da 

educação básica com maior carência de professores com formação específica: ciência e 

matemática de quinta a oitava séries do ensino fundamental e física, química, biologia e 

matemática para o ensino médio (MEC, 2009). 

O PIBID/UFS/SEED-SE são formados por duas coordenadoras gerais: uma pela 

Secretaria de Educação e outra pela UFS; seis coordenadoras/coordenadores por 

áreas/licenciaturas de ensino: Matemática, Física, Química, Artes, Biologia e Português; 

supervisores/supervisoras e estudantes da UFS. 

Os supervisores e as supervisoras são os próprios professores/professoras do colégio 

que tentam manter uma parceria entre os/as estudantes pesquisadores da UFS e a instituição 

de ensino básico. É a “ponte” entre colégio e universidade; também possui o objetivo de 

apresentar o meio acadêmico e as pessoas envolvidas nela, ajudar estudantes na sua prática, 

dar sugestões de atividades, de eventos científicos, manter o diálogo entre membros do 

colégio e alunas/alunos da UFS. Enfim, que possam ajudar de alguma maneira nas atividades 

pretendidas pelos alunos e pelas alunas pesquisadores da UFS. 
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As coordenadoras gerais são responsáveis, entre outras tarefas, por toda orientação, 

coleta de informações, avisos, atividades burocráticas do programa; sugerir meios benéficos 

de harmonia entre as instituições de ensino envolvidas e entre as pessoas com as quais 

trabalham no programa.  

 As coordenadoras e os coordenadores por área de ensino são responsáveis por toda 

metodologia, proposta de trabalho, pesquisa, orientação dos alunos e das alunas pesquisadores 

da UFS sob as atividades pertinentes a sua respectiva área de conhecimento1. 

 Os/as estudantes da UFS possui a missão de desenvolver um trabalho de curto 

período devido ao contrato de pesquisa porém, duradouro nas vidas das alunas e dos alunos 

do Colégio Estadual Pres. Castelo Branco de manter um ensino publico de qualidade, de 

proporcionar uma aprendizagem significativa, relacionar teoria e prática no processo de suas 

atividades, aprender diversas metodologias, recursos, métodos e fontes de pesquisas,... para 

com esse conhecimento propiciar meios de aprendizagem mais adequados aos discentes.        

Á princípio, o PIBID tomou como base seis disciplinas (matemática, ciências, 

português, artes, química e física) para a articulação de ações vigentes ao trabalho de docência 

para dez colégios estaduais do estado de Sergipe. Entre esses dez, o Colégio Estadual 

Presidente Castelo Branco foi contemplado para o desenvolvimento de ações para esse 

projeto.  

“O Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, foi criada através do Decreto – Lei 

n° 306 de 02 de março de 1970, assinado pelo Governador Dr. Lourival Baptista, com a 

finalidade de atender educacionalmente às comunidades do Bairro Industrial, Santo Antônio, 

Porto Dantas, 18 do Forte, Palestina, Cidade Nova, Sanatório, Brasília e ainda ao Município 

de Barra dos Coqueiros” (PGIE, 2009). 

Todos os integrantes do PIBID são bolsistas e têm 16 horas/semana de carga horário 

de trabalho. O contrato tem um período de um ano, podendo ser renovado por mais um ano.   

Participantes 

O Colégio Presidente Castelo Branco estava no ano de 2009 sob a direção da 

professora Maria Leda de Andrade Gomes, coordenados por Matilde Maria da Silva Porto, 

Antônio Santos Souza e Edna Maria Silva Dantas Teles; secretariada por Maria Ivone da 

Silva Santos; orientada pedagogicamente por Irene de Lourdes Pereira, Janete Maria Oliveira, 

Maria Soares Menezes e Miriam de Jesus Assis.  

                                                 
1 Se é que podemos assim definir. Trato a área do conhecimento como definido tradicionalmente, de maneira 
pragmática por assim estar organizada, apresentada por disciplinas escolares: Matemática, Física, Química e  
Biologia que por sua vez também está assim organizada por departamentos..     
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Somados àqueles e àquelas aos contribuintes do PIBID identificaremos os bolsistas, 

participantes do projeto em 2009, por uma tabela que possui o nome e  a área de atuação: 

 

 

       Tabela1: Participantes do PIBID/UFS/Colégio Estadual Pres. Castelo Branco em 2009 

NOME ÁREA DE ATUAÇÃO 
Sandra Almeida Silva Coordenadora do PIBID/SEED 

Gicélia Mendes da Silva Coordenadora do PIBID 

Herman do Lago Mendes Supervisor 

Aline Lisboa da Silva Aluna pesquisadora de Artes 

Adriana Dantas Nogueira Coordenadora de Artes 

Anthony Santana Ferreira Aluno pesquisador de Ciências 

Maria Inêz  Oliveira Araujo Coordenadora de Biologia 

Monique Oliveira da Silva Aluna pesquisadora de Matemática 

João Paulo Attie Coordenador de Matemática 

Rita de cássia Pistóia Mariani Ex-coordenadora de Matemática 

Carli Alvarenga Barbosa Ex-coordenadora de Matemática 

Jamille Tavares Barreto Aluna pesquisadora de Português 

Lara Emanuella da Silva Oliveira Ex-aluna pesquisadora de Português 

Maria Leônia Garcia Costa Carvalho Coordenadora de Português 

Glauber P. Correia Aluno pesquisador de Física 

Moacir Cardoso N. Neto Aluno pesquisador de Física 

César Moura Nascimento Coordenador de Física 

Fernanda Almeida Aluna Pesquisadora de Química 

Djalma Andrade  Coordenadora de Química 
      

O planejamento do trabalho foi diversificado entre os alunos, as alunas pesquisadores 

e a sua respectiva área/licenciatura de atuação, mediante método, metodologia, critérios, 

objetivos e atuação de série. Cada área era independente para escolher a quantidade de turmas 

ou a série ou nível para trabalhar.  

A seguir, resumiremos as atividades de cada área de atuação no ano de 2009:   

• Anthonny trabalhou com as/os estudantes de uma turma diurna de ciências do 7º ano do 

ensino fundamental. Além das atividades de pesquisa, análise de recursos, de meios, de 
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estratégias aprendidas internamente com o auxilio pedagógico da coordenadora da 

área/licenciatura, desenvolveu estudos, propostas didáticas para essa turma. Fez 

observações durante cada aula por semana dessa turma. Em acordo firmado com a 

professora da turma, realizou propostas de trabalho e práticas de ensino.  Além disso, 

pesquisou sobre os aspectos sociais decorrentes da violência escolar ocorrida no ano 

passado. 

• Monique e demais colegas inicialmente pretenderam trabalhar alguma turma do ensino 

médio, mas devido a falta de colaboração de professores ou de professoras de outros 

colégios, ela junto com o coordenador de área/licenciatura e demais colegas 

pretenderam trabalhar a matemática com as turmas de 8º e 9º ano do ensino 

fundamental. Pesquisou e confeccionou recursos, jogos, materiais e ferramentas 

pedagógicas para trabalhar com a álgebra (como exemplo: quadrado perfeito, fatoração, 

expressões). 

• Lara recebeu instruções e ensinamentos a respeito de atividades pedagógicas de 

português por sua coordenadora de área/licenciatura entretanto, não chegou a atuar na 

prática. Com a entrada de Jamille no PIBID, tanto ela recebeu orientações da sua 

coordenadora de área como também estudou, pesquisou sobre referências a respeito de 

teorias, de metodologias, de estratégias para o ensino de língua portuguesa para uma 

turma do 6º ano do ensino fundamental e também observou aulas da professora da 

turma, desenvolveu propostas pertinentes a leitura, a escrita e a oralidade.   

•  Fernanda junto com colegas e coordenadora de área/licenciatura desenvolveu uma 

proposta didática (Ácidos e Bases) com base nos PCN´s  para duas turmas do 1º ano do 

ensino médio da disciplina química. Utilizou jogos, experiências com materiais 

accessíveis e princípios do dia-a-dia, a chuva ácida por exemplo, para explanar a sua 

proposta.   

• Aline observou várias aulas do professor de duas turmas do 1º ano do ensino médio. Em 

acordo com o professor da turma, aplicou métodos de desenho (mão e cavalo) – 

“desenhando com o lado direito do cérebro”, de pintura (cores complementares), e 

trabalhou com jogos teatrais e também com musicalidade.    

• A disciplina de física foi trabalhada em dupla. Glauber e Moacir atuavam em dois 

colégios porém, no Castelo Branco não foi possível aplicar a proposta, devido a 

desencontros de horários e por falta de colaboração de professor no colégio, receberam 

ensinamentos semanais pertinentes a parte teórica e prática de Física, assim como os 
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aspéctos estruturais de elaboração, organização e planejamento de uma pesquisa 

científica - pedagógica.      

 

 

Pesquisa Avaliativa 

Em novembro de 2009, foi solicitada pela Secretaria de Educação a aplicação de 

questionários, pelos supervisores do PIBID, para os estudantes do seu respectivo colégio de 

atuação. Esses questionários de sondagem tem como objetivo: “avaliar” a participação, 

interação, orientação e contribuição das pesquisas dos bolsistas do PIBID nas práticas em sala 

de aula e no ambiente escolar, assim como mostrar se existe ou não envolvimento, relação e 

sintonia entre ensino e aprendizagem, entre bolsistas e estudantes.  

O questionário de sondagem foi composto por cinco perguntas chave a respeito da 

opinião dos estudantes em relação a atuação das(os) alunas(os)-pesquisadores do PIBID em 

suas práxis pedagógicas e de sua aprendizagem:  

• Questão1: o que você achou da presença do estagiário do PIBID na sua Escola? 

• Questão2: Ele contribuiu para a melhoria do seu desempenho? 

• Questão3: As novas metodologias empregadas em sala de aula estão lhe ajudando a 

aprender melhor? 

• Questão4: Os bolsistas estão interagindo bem com você e a escola? 

• Questão5: O que você mais gosta na prática do estagiário em sala de aula? 

O espaço amostral do Colégio Estadual Presidente Castelo Branco foi de 67 

alunas(os). Os/as estudantes foram escolhidos aleatoriamente. Entre eles/elas, 12 estudantes 

da 6ªA submeteram as suas respostas a respeito do bolsista da disciplina de Ciências: Anthony 

Santana Ferreira; 11 estudantes da 5ªC submeteram as suas respostas a respeito da bolsista da 

disciplina de Português: Jamille Tavares Barreto; 13 estudantes da 7 ª C submeteram as suas 

respostas a respeito da bolsista da disciplina de Matemática: Monique Oliveira da Silva; 17 

estudantes do 1º C e do 1ºD submeteram as suas respostas a respeito da bolsista da disciplina 

de Artes: Aline Lisboa da Silva e 14 estudantes do 1ºD submeteram as suas respostas a 

respeito da bolsista da disciplina de Química: Fernanda Alves Almeida. Os bolsistas da 

disciplina de Física: Glauber P. Correia e Moacir Cardoso N. Neto não foram avaliados 

devido a falta de professor ou de professora na respectiva disciplina.  
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Analisamos o questionário de sondagem. Inicialmente mostraremos os resultados a 

respeito de cada bolsista em relação às cinco perguntas. Em seguida, mostraremos os 

resultados de uma maneira geral, envolvendo todos os bolsistas mencionados. 

Para a primeira pergunta temos os seguintes resultados: 

• 65% acharam a presença de Aline ótima no Colégio, 24% boa e apenas 11% regular; 

• 67% acharam a presença de Anthony ótima no Colégio, 25% boa e apenas 8% regular; 

• 50% acharam a presença de Fernanda ótima no Colégio, 29% boa e 21% regular; 

• 64% acharam a presença de Jamille ótima no Colégio, 36% boa e nenhum regular. 

• 62% acharam a presença de Monique ótima no Colégio, 30% boa e apenas 8% regular; 

Para a segunda pergunta temos os seguintes resultados: 

• 53% acharam que Aline contribuiu de maneira positiva em seu desempenho e 47% 

acham que ela contribuiu de uma certa forma em seu desempenho; 

• 75% acharam que Anthony contribuiu de maneira positiva em seu desempenho; 

• 79% acharam que Fernanda contribuiu de maneira positiva em seu desempenho; 

• 82% acharam que Jamille contribuiu de maneira positiva em seu desempenho; 

• 85% acharam que Monique contribuiu de maneira positiva em seu desempenho; 

Para a terceira pergunta temos os seguintes resultados: 

• 86% acharam que as novas tecnologias presentes nas práticas de Aline estão ajudando a 

aprender melhor; 

• 75% acharam que as novas tecnologias presentes nas práticas de Anthony estão 

ajudando a aprender melhor e apenas 8% não concordaram; 

• 86% acharam que as novas tecnologias presentes nas práticas de Fernanda estão 

ajudando a aprender melhor; 

• TODOS e TODAS acharam que as novas tecnologias presentes nas práticas de Jamille 

estão ajudando a aprender melhor; 

• 62% acharam que as novas tecnologias presentes nas práticas de Monique estão 

ajudando a aprender melhor, o demais acham em aparte ajudam; 

Para a quarta pergunta temos os seguintes resultados: 

• 59% acharam que Aline interage bem com eles/elas e com o colégio e  12% não 

concordaram; 

• 58% acharam que Anthony interage bem com eles/elas e com o colégio e 17% não 

concordaram; 
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• 71% acharam que Fernanda interage bem com eles, elas e com o colégio e apenas 7% 

não concordaram; 

• TODOS  e TODAS acharam que Jamille interage bem com eles/elas e com o colégio.  

• 69% acharam que Monique interage bem com eles/elas e com o colégio. 16,5% não 

opinaram; 

Para a última pergunta temos os seguintes resultados: 

• TODOS e TODAS escolheram pelo menos uma das quatro opções referentes ao que 

mais gosta na prática do bolsista em sala de aula; 

•  Entre outras quatro opções referentes a prática de Aline, 76%  gostaram mais dos 

materiais utilizados por ela; 

• Entre outras quatro opções referentes a prática de Anthony, 67% gostaram mais das suas 

explicações;  

• Entre outras quatro opções referentes a prática de Fernanda, 57% gostaram mais do 

material utilizado por ela e 50% gostaram mais da sua relação com eles e elas; 

• Entre outras quatro opções referentes a prática de Jamille, 64% gostaram mais das suas 

explicações. 

• Nas práticas de Monique, os estudantes ficaram mais divididos: entre outras quatro 

opções, 46% gostaram mais das explicações dela e 38% gostaram mais do material 

utilizado por ela; 

No geral trazemos excelentes resultados a partir da análise realizada pelo 

questionário, concluído que quase 90% dos estudantes consideram pelo menos boa a presença 

dos/das bolsistas no colégio. Sendo que 61% acham ótima a presença deles e delas no colégio. 

73% do espaço amostral acham que os(as) alunos(as)-pesquisadores do PIBID contribuem 

para o seu aproveitamento e desempenho escolar. 78%  dos docentes participantes acham que 

as novas metodologias aplicadas em sala de aula estão ajudando a aprender melhor as 

disciplinas de Artes, Matemática, Química, Ciências e Português. 72% acreditam que os/as 

bolsistas estão interagido bem com eles e elas e com a instituição no presente momento. E por 

fim, existiu um empate dos mecanismos ou práxis pedagógicos, beneficentes ao entendimento 

dos assuntos, que as/os docentes mais gostam na prática dos/das bolsistas do PIBID: o 

material utilizado pelos e pelas bolsistas e a maneira, a prática, explicação em sala de aula.      
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Opiniões sobre o PIBID 

Os pontos positivos e negativos citados durante o processo de execução das 

atividades desenvolvidas pelos e pelas bolsistas do PIBID no ano de 2009 estão expostos 

abaixo: 

Pontos Positivos 

• Os resultados do questionário de sondagem respondidas pelos estudantes de cada área de 

atuação do PIBID para os/as bolsistas; 

• Todos(as) bolsistas presentes gostaram de trabalhar no PIBID e no colégio, acharam 

proveitoso: tanto pelo bom relacionamento com os professores, as professoras 

colaboradores e supervisor para a suas propostas pedagógicas; como no envolvimento e 

na participação no programa, de maneira geral; o progresso de aprendizagem 

observados nos estudantes de cada disciplina; 

• Alguns estudantes antes da aplicação das práticas pedagógicas elaboradas: acomodados, 

menos participativos e desinteressados com a participação das atividades, mas que 

depois da aplicação das atividades e práticas em sala de aula, com o tempo, muitos 

desses estudantes foram se mobilizando para participarem das atividades, como também 

muitos desses foram mostrando habilidades brilhantes antes não percebidas (Jamille - 

Português); 

•  “Foi um prazer enorme está dentro deste projeto, está sendo muito gratificante para 

mim uma experiência ótima. Com este projeto estou vivendo o ambiente escolar e estou 

tendo a oportunidade de dar a esses alunos outro meio de ver a língua e apresentar a eles 

um mundo novo de conhecimento” (Jamille - Português). 

•  Todos nós fomos unânimes em concordar a imensa importância que o PIBID e todos os 

membros envolvidos nele, propõem para as escolas e que com ela: somos privilegiados 

em poder contribuir, de alguma maneira, para a educação escolar; aprendemos e nos 

atualizamos; apresenta uma tentativa de maior aproximação entre a instituição superior 

e a instituição escolar, entre teoria e prática, entre estudo superior e vivência, realidade 

escolar; ganhamos experiências, habilidades, conhecimentos diversos para a futura ou 

presente atuação profissional no magistério; 

• O PIBID proporcionou uma “ponte” de acesso dos graduandos em licenciatura com a 

prática docente; O programa possibilita que os professores pesquisadores desenvolva 

novas metodologias com alunos de escolas públicas, trabalhando com a 

interdisciplinaridade e promovendo uma educação de forma inovadora e autônoma, cujo 
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embasamento estamos tendo com os supervisores e coordenadores.” (Anthony - 

Biologia).         

• “O primeiro mês de atividades do PIBID foi proveitoso, construímos uma boa relação 

com a comunidade diretiva das escolas, bem como com os coordenadores do PIBID lá 

locados. O outro ponto positivo neste primeiro mês de trabalho foi produzir a 

apresentação solicitada pelo nosso supervisor, o Prof. Dr. César Moura, porque mesmo 

sendo alunos de graduação, não estamos habituados a apresentar em forma de relatório 

as nossas atividades, como também não faz parte do nosso currículo obrigatório como 

graduando em Física licenciatura, disciplinas que mostrem as normas técnicas na 

produção de textos científicos” (Resultados e Discussões de Glauber e Moacir – Física); 

• “O principal ponto positivo do programa relacionado à minha dupla de atuação nas 

escolas, sem dúvidas foi termos conseguido durante o primeiro quadrimestre, 

determinar e/ou em alguns casos, se aproximar ao máximo possível, do perfil dos alunos 

e da escola como um todo. Outro destaque desta vez com relação ao convívio social, é a 

boa interação entre o supervisor, os bolsistas e o corpo diretivo de escolas o que acaba 

estimulando ainda mais na obtenção de resultados.” (Glauber – Física); 

• No geral, as alunas e os alunos pesquisadores estão estudando, pesquisando métodos, 

tendências e estratégias educacionais voltadas para a relação entre a disciplina de 

atuação com outras disciplinas ou para o melhor aproveitamento de ensino-

aprendizagem da específica área de atuação” (Herman - supervisor).  

Pontos negativos 

• Turmas grandes com mais de mais de 50 docentes, dificultam o progresso das atividades 

desenvolvidas pelos e pelas bolsistas,  conseqüentemente, atrapalha o ensino-

aprendizagem (Aline - Artes); 

• “O PIBID não está totalmente consolidado, as escolas públicas selecionadas para 

participar do programa não foram totalmente preparadas para receber os professores 

pesquisadores e em algum momento tivemos que esclarecer para os funcionários da 

escola o que era o programa e torcer para não encontrar resistência” (Anthony - 

Biologia).         

• Os alunos-pesquisadores de física se encontram semanalmente para discutirem 

propostas e pesquisas educacionais, para a construção e elaboração de experiências e 

atividades pertinentes aos conteúdos curriculares de física do ensino médio, mas 

infelizmente, até o momento, foram impossibilitados de aplicarem essas propostas, 
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práxis pedagógicas devido à falta de professor colaborador de física ou pela falta de 

combinação de horários entre bolsistas e professor. Por esse lado os estudantes do 

colégio deixaram de conhecer as propostas deles, que poderiam ser benéficos para as 

suas aprendizagens, e pior, os estudantes do 1º ano do ensino médio ficaram quase o 

ano todo sem professor de física e quase não viram nenhum assunto;  

• O colégio passou por turbulências: violência física, moral entre estudantes e entre eles e 

técnicos da escola; violência verbal entre estudante e professora; muitas suspensões; 

presenças de drogas pelos estudantes; alto índice de evasão no período noturno, falta de 

água, de materiais educativos e de livros didáticos, mudanças de pessoas na equipe 

diretiva...  

• A carga horária reduzida apresentada nas turmas de artes, uma aula (50min) por semana, 

dificulta o desenvolvimento de atividades mais elaboradas em sala de aula, como o caso 

de uma exposição teatral (Aline - Artes); 

• No ano de 2009, o colégio estava dividido: o turno diurno estava localizado no prédio 

do Colégio Sant Louis, situado no bairro Salgado Filho, e o turno noturno estava situado 

no Colégio Estadual 17 de Março, situado no bairro Santo Antônio. Decorrentes disso, 

reduziu-se cinco turmas no período diurno devido ao número inferior de salas 

disponíveis no prédio do Sant Louis; todos os/as estudantes do turno diurno pegavam 

ônibus alugado pelo Estado para serem deslocados do Colégio Estadual Pres. Castelo 

Branco para o Colégio Sant Louis (vise-versa). Com isso, algumas aulas de artes foram 

suspensas ou interrompidas devido ao horário de programação para o retorno dos 

estudantes às suas residências ou devido ao incômodo (suada) causado pela quadra ao 

lado. (O prédio que foi alugado para funcionar o Colégio Estadual Pres. Castelo Branco 

encontra-se ao lado (parede/parede) da quadra esportiva do Colégio Sant Louis). 

• “A ocorrência  das três substituições de coordenadores de matemática atrapalhou e 

atrasou o processo de planejamento das atividades pertinentes ao programa da área de 

matemática do PIBID” (Herman - supervisor). 

Não chegou a ser considerado por nós como um problema, mas concordamos que os 

professores e as professoras da turma deveriam estar presentes em sala de aula no momento 

da aplicação da proposta de trabalho do/da bolsista (constatamos um caso).Visto que o PIBID 

não propõe apenas melhorias para a aprendizagem das/dos estudantes, mas também, sugestões 

de atividades, inovações metodológicas, de pesquisa, de práticas... para as/os docentes.  

Discutimos esse fato enfatizando o laço de colaboração que deveria existir em sala de aula 
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pelos(as) bolsistas e professores(as) em uma proposta integrada. O corpo discente poderia ter 

mais incentivo para uma melhor aprendizagem e atualização. Além de que os/as bolsistas são 

preparados(as) para aplicarem suas metodologias, recursos... em sala de aula e são também 

avaliados(as) pelo ou pela coordenador(a) de área e pelo supervisor. Concluímos que a 

experiência é válida para a iniciação a docência e também para os estudantes do Colégio 

Estadual Presidente Castelo Branco. 

Particularmente apoio e acho superinteressante a ideia de relacionar instituições de 

ensino superiores com as escolas, visto que auxilia os alunos e as alunas pesquisadores a 

terem um contato, já inicial e paralelo com a realidade educacional da região na qual convive. 

Por sua vez eles/elas vão ganhando experiências com a prática educacional, “realidade”, que 

por sinal é muito diferente com o que é passado, aprendido e praticado na instituição superior. 

As estudantes pesquisadoras e os estudantes pesquisadores mantêm-se contatos com membros 

escolares, o que poderá trazer uma maior solidez, desenvoltura e relacionamento do que é 

aprendido com o convívio escolar. Penso que para aprender é preciso contato e ação no que 

será aprendido e isso os/as alunos(as) bolsistas do PIBID estão tento a oportunidade de 

realizar. As/os bolsistas podem ter a oportunidade de aprender várias coisas como: 

desenvolver um trabalho científico, utilizar meios tecnológicos, métodos, estratégias, 

metodologias, recursos e ferramentas educacionais diversos bem como procedimentos 

burocráticos, administrativos, entre outros. Isso é superimportante para a sua formação 

acadêmica e por sua vez para a sua atuação como profissional da Educação.  

 

 

Considerações Finais 

A parceria entre instituição superior e escolar é importante no processo educativo 

quando permite a realização de pesquisas tecnológicas, metodológicas envolvendo o ensino-

aprendizagem. É também valiosa quando envolve a cooperação humanitária entre os/as 

protagonistas da Educação (corpo docente, discente, bem como profissionais administrativos 

e de apoio no campo superior, médio e fundamental de ensino). 
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