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Resumo: 

O presente trabalho aborda a relação entre o Programa de Iniciação a Docência e o ensino da 

história de Sergipe, onde proporciona a experiência de aprendizagem tanto de nós futuros 

docentes quanto do alunado das escolas públicas, incentivando-os a entender o meio em que 

vivem e interagindo como indivíduos parte da história e agentes que perpetuam a mesma. 
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Introdução: 

No segundo eixo do PIBID história, nós tivemos a oportunidade de estar em uma nova escola 

sob supervisão de Miriam Vieira de Almeida e decidimos fazer um trabalho estruturado entre 

aulas em conjunto com a professora e ao final fazer uma mostra cultural sobre grandes 

personalidades locais. Promovendo interação não só por parte de aluno e professor, mas 

trazendo mais conhecimento da cultura local, ligando a história ao cenário contemporâneo.  

 

 

Metodologia 

No primeiro momento nós demos uma aula sobre os índios e a grande importância desses na 

história do Brasil e em específico em Sergipe. Em seguida, falamos sobre embates políticos em 

Sergipe, observando como nossa história é forte, demonstrando cenários de guerras e os fazendo 

associar com os pontos turísticos como por exemplo os museus, as praças, locais do interior.  
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Finalizando trouxemos a figura do negro como ponto crucial da nossa formação social, 

proporcionando reflexões finais e despertando por fim o senso de como nosso estado muitas 

vezes é subestimado em sua história tão pouco conhecida por nós que moramos em Sergipe.  

Começamos nossas produções com os alunos para a exposição final, confeccionando as 

decorações juntando nossas ideias com as deles, dando suporte para a parte teórica que seriam 

apresentações deles, ao todo vinte personalidades, dez para cada grupo. 

 

Desenvolvimento 

 Ao elaborarmos o projeto, a bolsista Nathiely Feitosa e eu tentamos ser ao máximo cuidadosas 

em todos os detalhes para envolver os alunos de fato no nosso projeto, não como se fosse algo 

obrigado, mas de maneira que estabelecesse vínculo e interesse por parte deles. Nós fizemos a 

montagem da decoração em sala como um tipo de oficina de artes, já na divisão dos grupos, os 

que falariam de personalidades variadas e do grupo que falaria sobre os músicos.  

Pensamos também sobre o ensino da pesquisa sobre nossa cultura, no sentido de incentivar a 

procura dessas biografias, esclarecendo as dúvidas e ajudando a montagem dos resumos do que 

seria retratado de fato na exposição final. 

No dia do projeto finalmente, como já era esperado houve muita correria por nossa parte, por 

parte dos alunos que estavam ansiosos; afinal, não haviam apresentado uma exposição cultural 

de história. No decorrer da tarde, as coisas foram se acalmando e, de fato, tudo foi se 

encaixando, as expectativas superadas porque conseguimos de fato o envolvimento de cada um.  

O pátio da escola ficou aconchegante, todos os alunos juntos cantando músicas da nossa cidade, 

se divertindo porque o intuito da exposição de fato era esse, trazer nossa história de um jeito 

mais leve e ainda assim se vendo como parte da mesma.  

 

Conclusão: 

Deste modo, tudo que foi absorvido desse eixo do PIBID foram saldos positivos tanto para nós 

futuros professores quanto para os alunos que puderam ver como a matéria de história pode sim 

ser aplicada de maneira diferente, a educação nos surpreendeu mais uma vez ,porque demos 

uma chance as inovações de ensino, a história local também foi focada engrandecida. Como 

futura professora tive contato direto com a experiência de atuar em sala de aula de maneira 

diferente que o habitual no cotidiano das escolas públicas.  

O PIBID é um projeto que enriquece nosso currículo e não só isso, nos prepara para 

enfrentarmos um futuro que nos espera, que é trabalhar inovando nas escolas de Educação 

Básica possivelmente nosso ambiente de trabalho. 
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