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RESUMO 

Nesse trabalho iremos apresentar uma das atividades propostas durante o programa de 

iniciação à docência do curso de licenciatura em física do campus professor Alberto Carvalho 

com o objetivo de aprimorar de sua prática docente, assim como inserir o aluno na prática do 

ensino e no funcionamento da escola. Nele iremos apresentar como se sucederam as aulas de 

reforço escolar para turmas da educação básica, 1º ano do ensino médio, do colégio Estadual 

Professor Nestor Carvalho em Itabaiana, Sergipe. 

 

Palavras-chave: PIBID, Física, Educação básica. 

 

INTRODUÇÃO 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) tem como 

objetivo aprimorar a qualidade de formação de licenciandos, contribuir para a valorização do 

magistério, incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica, 

inserir os licenciandos no cotidiano das escolas e contribuir para uma melhor articulação entre 

teoria e pratica de ações acadêmicas. Para isso, através do projeto institucional realizado, o 

programa integra educação superior e educação básica possibilitando estudantes do curso de 

licenciatura se aproximarem da realidade das escolas públicas de educação básica podendo 

observar na prática como evolui o processo educativo. 

De acordo com Felício (2014), há na formação de professores a existência de 

“espaços” que servem como base para a sua formação. No qual um “primeiro espaço” 

predomina sendo caracterizado pelo modelo dos conteúdos culturais-cognitivos que se centra 

nas disciplinas do curso, de forma que a aprendizagem de teorias ocupa grande parte dos 

cursos de licenciatura. Seguido de um “segundo espaço”, que é caracterizado pelo modelo 

didático-pedagógico dedicado a conhecimentos pertinentes à ação docente, ocorre quando os 

licenciados, ao aprender um conjunto de teorias, vão a escolas/colégios para praticar/aplicar o 

que foi construído no espaço acadêmico.  

Ainda segundo Felício (2014), há um “terceiro espaço”, no qual o conhecimento sobre 

a docência deve ser construído por meio de um intermédio entre escola e universidade, nesse 

contexto pode-se apontar o PIBID como um programa pertencente a esse terceiro espaço, pois 

permite a inserção antecipada do licenciando na escola, possibilita e incentiva a participação 

do professor da universidade (coordenador de área) e do professor da Educação Básica 



(supervisor) onde se pressupõe um diálogo constante entre licenciando, coordenador de área e 

supervisor. 

De acordo com Neitzel, et al (2013, p. 103) “Os licenciandos, ao vivenciarem a prática 

pedagógica em sua área de formação, passam a ter a sala de aula como um espaço em que se 

traduz o conhecimento em experiências práticas de ensino”. Nesse contexto, vivenciar a 

prática pedagógica contribui significativamente para a obtenção de experiência por parte do 

licenciando. Assim, este trabalho pretende apresentar uma das intervenções realizadas por 

discentes do curso de licenciatura em Física da Universidade Federal de Sergipe (UFS), 

Campus Professor Alberto Carvalho. A intervenção foi Aulas de reforço escolar que 

ocorreram no colégio estadual professor Nestor Carvalho Lima situado na cidade de 

Itabaiana/SE no turno vespertino. 

 

METODOLOGIA 

A intervenção Aula de Reforço emergiu de uma iniciativa própria dos bolsistas 

integrantes do PIBID, do Departamento de Física de Itabaiana (DFCI), durante a atividade de 

observação das aulas, ao vislumbrar a dificuldade dos estudantes da escola referente ao 

conteúdo de Física. 

O primeiro passo realizado envolveu o contato dos bolsistas com o professor 

supervisor, para verificar a disponibilidade da escola e as principais dificuldades dos 

estudantes a serem trabalhadas durante as aulas de reforço escolar. Após essa interlocução 

iniciou-se o planejamento das atividades que resultou na seguinte programação: 

1° Momento: Preparação de aulas sobre os assuntos solicitados pelo professor supervisor; 

2° Momento: Apresentação das aulas ao professor coordenador Dr. José Gerivaldo dos Santos 

Duque; 

3° Momento: Regência de classe na educação básica. 

4° Momento: Resolução de exercícios do livro didático utilizado pelo professor supervisor. 

 Nesse trabalho, apresentamos de forma exploratória e de natureza qualitativa, um 

relato de experiência acerca das atividades desenvolvidas pelos bolsistas durante as aulas de 

reforço. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Foram realizadas, pelos bolsistas do PIBID/DFCI/UFS, observações de aulas de física 

do professor supervisor, o conteúdo observado durante as aulas de física foi Movimento 

Retilíneo Uniforme (MRU). As turmas do primeiro ano nas quais foram feitas as observações 



das aulas mostraram-se participativas na resolução dos exercícios e atentos aos temas 

abordados. 

Após a experiência de observação, foram realizadas reuniões entre o coordenador e os 

bolsistas, com o objetivo de elaboração das intervenções pedagógicas junto às turmas 

observadas. 

As turmas foram divididas em grupos de no máximo 8 estudantes e um bolsista 

encarregado por aquele grupo, que tinha por finalidade discutir conteúdo e resolver os 

exercícios propostos sobre o tema da aula a cada semana. Após a conclusão das atividades em 

grupo, era realizado uma reunião entre os bolsistas para identificar e discutir soluções para as 

dificuldades encontradas em sala de aula durante o reforço escolar. Também realizou-se 

reuniões com o coordenador para que fosse discutido sobre possíveis estratégias pera facilitar 

o processo de ensino e aprendizagem das turmas. 

Estas intervenções consistiam em encontros semanais, com duração de duas horas em 

cada turma, na biblioteca do Colégio. Inicialmente apresentava-se um resumo acerca do 

conteúdo elaborado pelo bolsista sobre o assunto em questão. Ver Figura 1. 

 

Figura 1 – Apresentação de resumo do assunto MRU. 

 

Fonte: Os autores (2020). 

Os bolsistas utilizavam os livros didáticos adotados pela escola para a elaboração do 

plano de aula e a realização de resolução de exercícios acerca do conteúdo MRU. Ver Figura 

2. 

 

 

 

 



Figura 2 – alunos durante resolução de exercícios. 

 

Fonte: Os autores (2020). 

Evidenciou-se ainda que a ação contribuiu para o aperfeiçoamento da didática dos 

bolsistas envolvidos, pois, ao permitir a inserção antecipada do licenciando na escola, auxiliou 

na aquisição de experiência didática em prática escolar. Os bolsistas, por estarem na primeira 

metade do curso, apresentaram dificuldades acerca da didática necessária para auxiliar os 

alunos nas atividades, elas foram discutidas nas reuniões com o coordenador com o objetivo 

de melhorar a prática pedagógica nos encontros seguintes. Durante a execução das atividades 

foi possível observar um crescente interesse dos alunos acerca das próximas intervenções, 

uma vez que, o número de alunos participantes aumentou com o decorrer das visitas à escola. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

A intervenção da Aula de Reforço possibilitou uma melhor aproximação entre 

bolsistas, professor supervisor e alunos, evidenciada principalmente na mobilização de todos 

durante as ações na escola. 

A regência de classe, mesmo que em reforço escolar, proporcionou um protagonismo 

do bolsista, o que favorece significativamente ao processo de formação do futuro docente, ou 

seja, a partir de práticas didáticas inovadoras a ação foi relevante para a formação do 

licenciando e possibilitou o conhecimento do funcionamento estrutural e pedagógico da 

escola de educação básica. 

Compreender os modelos pedagógicos que regem as escolas, contribuiu para uma 

melhor articulação de pensamentos do professor em formação, tornando-o consciente de sua 

profissão e dos desafios em sala de aula. 
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