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Anexo XI 

Relatório de Atividades ( X ) Parcial  (   ) Final 
 

1. DADOS DA INSTITUIÇÃO 
 

Nome e Sigla: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

Endereço: Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima Bairro Trindade -  

Florianópolis - Santa Catarina - Brasil   CEP: 88040-900 

Telefones: +55 (48) 3721-9000 

CNPJ: 83.899.526/0001-82 

Responsável legal da IES: Reitora Roselane Neckel 

 

  

2. DADOS DA EQUIPE 

 
2.1 Coordenador Institucional 

 
Coordenador institucional: Adir Valdemar Garcia 

CPF: 564.855.149-53 

Endereço: Rua Marinas do Campeche, 379 – Campeche – Florianópolis – SC – CEP: 88065-185. 

Endereço eletrônico: pibid@contato.ufsc.br             

Telefones de contato: (48) 99777432 

Unidade Acadêmica: Departamento de Estudos Especializados em Educação/Centro de Ciências da 

Educação – EED/CED/UFSC 

Link para Curriculum Lattes: 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=A7DB810BE89BBCE56725848A7697

535D 

 
2.1 Professores da UFSC participantes 
 

Nome  Instituição Função 

1 - Adir Valdemar Garcia EED/CED/UFSC Coordenador de Institucional  

2 - Andrea Cesco MEN/CED/UFSC Coordenadora de Área Espanhol 

3 - Daniela Cristina de Toni BEG/CCB/UFSC Coordenadora de Área Biologia 

4 - Diana Carvalho de Carvalho MEN/CED/UFSC Coordenadora de Área Psicologia 

5 - Dilma Maria de Oliveira QMC/CFM/UFSC Coordenadora de Área Química 

6 - Edmundo Carlos de Moraes ECZ/CCB/UFSC Coordenador de Área Biologia 

7 - Fabio Machado Pinto MEN/CED/UFSC Coordenador de Área Ed. Física 

8 - Jaison José Bassani DEF/CDS/UFSC Coordenador de Área Ed. Física 

9 - José Carlos Gesser QMC/CFM/UFSC Coordenador de Área Química 

10 - Luciane Ines Assmann Schuh MTM/CFM/UFSC Coordenador de área Matemática 

11 - Maria Isabel B. Serrão MEN/CED/UFSC Coordenadora de área Pedagogia 

12 - Mônica Martins da Silva MEN/CED/UFSC Coordenadora de Área História 

13 - Nereu Estanislau Burin MTM/CFM/UFSC Coordenador de área Matemática 
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14 - Nestor Manoel Habkost MEN/CED/UFSC Coordenador de Área Filosofia 

15 - Nise Maria Tavares Jinkings MEN/CED/UFSC Coordenadora de Área Ciências 

Sociais 

16 - Orlando Ednei Ferretti MEN/CED/UFSC Coordenador de Área Geografia 

17 – Paulo José Sena dos Santos  FSC/CFM/UFSC Coordenador de área Física 

18 - Rodrigo Acosta Pereira DLLV/CCE/UFSC Coordenador de Área Português 

19 - Roselane Fátima Campos MEN/CED/UFSC Coordenadora de Gestão 

20- Rosely Perez Xavier MEN/CED/UFSC Coordenadora de Área Inglês 

21 – Santiago Francisco Yunes  QMC/CFM/UFSC Coordenador de área Química 

22 - Tereza Cristina Rozoni de 

Souza 

DEN/PROGRAD Coordenadora de Gestão 

 

2.3 Professores da Educação Básica participantes do Projeto 

 

Nome  Instituição Função 

1 - Adriana Goulart Garcia EEB Simão José Hess Professora de Química 

2 - Adriana Maria Pereira Wendhausen NEI Dra. Zilda Arns 

Neumann 

Professora de Educação 

Física 

3 - Aneli Remus EEB Getúlio Vargas Professora de Português 

4 - Camila Guedes EEB Getúlio Vargas Professora de Biologia e 

Ciências 

5 - Catiuscia Francieli de Oliveira 

Schneider 

EBM Beatriz de Souza 

Brito 

Professora de Educação 

Física 

6 - Cleber Schaefer Barbaresco EEB Simão José Hess Professor de Matemática 

7 - Daniela Sueli Carminatti Vieira Lopes EEB Padre Anchieta Professora dos Anos 

Iniciais EF 

8 - Debora Vanusa Brandalise Machado EBM Beatriz de Souza 

Brito 

Professora de Educação 

Física 

9 - Edilton Luis Piacentini EBM Beatriz de Souza 

Brito 

Professor de Matemática 

10 - Eduardo Antonio Zampiron Instituto Estadual de 

Educação (IEE) 

Professor de Química 

11 - Eliana Paz da Silva  EEB Leonor de Barros Professora de Espanhol 

12 - Emily Masson Steiner EEB Aderbal Ramos da 

Silva 

Professora de Química 

13 - Fabricia Amorim EEB Jacó Anderle Professora de Química 

14 - Jandirene Margarida EEB Leonor de Barros Professora de Matemática 

15 - Jorge Luiz Simonetti EEB Leonor de Barros Professor de Sociologia 

16 - Joseane Maria de Aguiar Amorim EEB Aníbal Nunes Pires Professora de Psicologia 

17 - Juliana Cardoso Coelho da Silva Colégio de 

Aplicação/UFSC 

Professora de Química 

18 - Karla Pereira Tives EBM João Alfredo Rohr Professora de Educação 

Física 

19 - Larissa A. Dias de Souza EEB Padre Anchieta Professora de Química 

20 - Leonardo Moraes Santos EEB Padre Anchieta Professor de Biologia e 

Ciências 
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21 - Leoncio Chequetto EEB Getúlio Vargas Professor de Matemática 

22 - Lilian Terezinha Coelho Silveira EEB Padre Anchieta Professora dos Anos 

Iniciais EF  

23- Marcelo da Silva EEB Simão José Hess Professor de Biologia e 

Ciências 

24 - Marcia Eliane Triches EEB Prof. Aníbal Nunes 

Pires 

Professora de Matemática 

25 - Marcos Henrique Santos Martins EEB Padre Anchieta Professor de Matemática 

26 - Marlise Vogt EEB Dom Jaime de 

Barros Câmara 

Professora de Matemática 

27 - Mary Debbie Thiesen EEB Padre Anchieta Professora dos Anos 

Iniciais EF 

28 - Mauricio Pedro Koerich CEJA - Florianópolis Professor de Química 

29 - Nadia Regina Ceccon EBM Batista Pereira Professora de História 

30 - Ninon Sary Heck EEB Padre Anchieta Professora de Inglês 

31 - Norberto de Jesus Prochnov Instituto Estadual de 

Educação 

Professor de Sociologia 

32 - Oberon De Mello Campos de Almeida EEB Leonor de Barros Professor de Filosofia 

33 -  Oendel Roberto Wagner EEB Getúlio Vargas Professor de Física 

34 - Ramirez Espindola EEB Aníbal Nunes Pires Professor de Psicologia 

35 - Reginaldo Manoel Teixeira Colégio de Aplicação 

UFSC 

Professor de Física 

36 - Sandro de Almeida Nery EBM Maria da 

Conceição Nunes 

Professor de Matemática 

37 - Santiago Alves de Siqueira EBM Batista Pereira Professor de Geografia 

38 - Silmara Lima Duabyakosky EEB Aderbal Ramos da 

Silva 

Professora de Espanhol 

39 - Thais Zimmermann EEB Padre Anchieta Professora dos Anos 

Iniciais EF 

40 - Vanderlei Jose Valim Vieira Filho EEB Getúlio Vargas Professor de Química 

 

 

 

3. DADOS DO PROJETO 
 

3.1 Dados Gerais 
 

Título: PROJETO PIBID UFSC 2013 

 

Convênio ou AUXPE n.º: 0863/2014 

Duração do projeto 

Data de Início: ABRIL/2014 Data de Término: MARÇO/2018 

Número de meses de vigência do projeto: 48 MESES 
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Apresentação 

 

 

Trata-se neste Relatório de apresentar dados parciais referentes ao desenvolvimento do PIBID/UFSC, 

no período compreendido aproximadamente entre março e dezembro de 2014. O projeto institucional 

é composto por 14 subprojetos, envolvendo os seguintes cursos de Licenciaturas: Ciências 

Biológicas, Ciências Sociais, Educação Física,  Filosofia, Física, Geografia,  História,  Letras 

Espanhol,  Letras Inglês,  Matemática,  Pedagogia Português, Psicologia, Química. Atuam na 

coordenação dos subprojetos 19 professores da UFSC, somando-se a estes dois de gestão educacional 

e um coordenador institucional, totalizando uma equipe 22 docentes; já as atividades nas escolas 

básicas são desenvolvidas por 231 estudantes licenciandos do UFSC. Fazem parte como parceiros 

deste Projeto 16 escolas de educação básica, tanto da rede estadual como da municipal, situadas em 

Florianópolis; integra este quadro o Colégio de Aplicação da UFSC, na qual atuam estudantes das 

licenciaturas de Física e Química (cf. Quadro 3.3 Escolas participantes). Trabalham como 

supervisores dos subprojetos 40 professores lotados nas escolas participantes; estas escolas têm, 

aproximadamente, 16.865 estudantes matriculados, sendo que destes, 9.261 são atingidos diretamente 

pelos diferentes subprojetos. Na qualidade de não-bolsistas temos 13 participantes, entre professores, 

estudantes e profissionais de outras áreas. 

 Do conjunto de objetivos e atividades previstas nos subprojetos observamos que a maioria 

logrou cumpri-los, em que pese às dificuldades decorrentes de financiamento (chegada tardia dos 

recursos e corte dos mesmos). No que concerne a inserção dos licenciandos nas escolas e nas 

atividades relacionadas ao exercício da docência, objetivo maior do PIBID, consideramos que 

atingimos esse objetivo, o que pode ser verificado no item 5.1 Produções didático-pedagógica de 

cada subprojeto, com uma atenção especial dedicada a produção de objetos e materiais de 

aprendizagem que podem ser usufruídos não apenas pelos alunos das turmas diretamente envolvidas, 

mas também ampliados e multiplicados pelos professores supervisores das escolas junto aos seus 

pares.  

 Observamos um crescimento da produção bibliográfica tanto de professores, coordenadores 

como de seus estudantes, com apresentação e publicação de seus trabalhos em eventos, desde aqueles 

diretamente relacionados ao PIBID, como também naqueles específicos de áreas; artigos, capítulos de 

livros e livros, organização de eventos, são indicadores apresentados. Destacamos a produção em 

algumas licenciaturas de Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCC), produzindo conhecimento e 

análises sobre o PIBID/UFSC. Todos os subprojetos desenvolveram e mantiveram nesse período 

blogs onde informações e materiais são compartilhados e publicizados. A intenção é potencializar os 

mesmos, incentivando a interação com as escolas básicas por meio dessa mídia.  

 Durante o período de 2014 foram realizadas sistematicamente reuniões da coordenação geral 

(institucional e de gestão), com os coordenadores de subprojetos, além de dois seminários com 

participação das escolas, momentos em que foram produzidas avaliações sobre o Programa na UFSC. 

Há um consenso entre os participantes acerca dos benefícios do PIBID para todos os envolvidos no 

mesmo, e para o fortalecimento das licenciaturas. Nesse sentido, destacamos a realização do III° 
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Simpósio Formação de Professores e Práticas Pedagógicas, realizado pelo Departamento de 

Metodologia de Ensino/ UFSC, integrando-se a este a  Iª Mostra PIBID UFSC (27 e 28/novembro 

2014 no Colégio de Aplicação), como uma iniciativa visando o fortalecimento e ações conjuntas do 

PIBID e Licenciaturas. De acordo com os coordenadores de subprojetos, os licenciandos tem 

demonstrado desempenho e motivação compatível com as necessidades do Projeto, usufruindo de 

novas situações de aprendizagem caracterizadas, em particular, pela relação/articulação teoria e 

prática. Todavia, ressalte-se que os estudantes destacam a necessidade de revisão dos valores das 

bolsas e de ajuda alimentação e transporte. No que concerne a relação com as unidades de educação 

básica não foram encontradas dificuldades significativas, salvo em algumas situações de troca ou 

saída de professor supervisor.  

 Finalizamos destacando que as atividades  e o incentivo para a docência, tarefa que a 

universidade tem procurado realizar de forma qualitativa, esbarra muitas vezes, no cotidiano das 

escolas, o que faz os estudantes questionarem-se sobre a valorização do magistério. Como a docência 

implica um processo de construção, o que inclui a identidade profissional, esse tema torna-se também 

objeto de aprendizagem para os estudantes, aparecendo com frequencia nas orientações, seminários 

ou eventos relacioandos ao magistério da educação básica. 

Palavras chave: PIBID; Educação Básica; Formação de Professores. 

 

 

 

3.2 Licenciaturas/subprojetos/Programas de Pós-Graduação envolvidos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciatura (nome) Número de alunos participantes 

Licenciatura em Ciências Biológicas 21 

Licenciatura em Ciências Sociais 10 

Licenciatura em Educação Física 21 

Licenciatura em Filosofia 10 

Licenciatura em Física 12 

Licenciatura em Geografia 05 

Licenciatura em História 10 

Licenciatura em Letras Espanhol 10 

Licenciatura em Letras Inglês 10 

Licenciatura em Matemática 40 

Licenciatura em Pedagogia 20 

Licenciatura em Português 10 

Licenciatura em Psicologia 10 

Licenciatura em Química 42 
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3.3 Escolas Participantes 
 
 

 

*Subprojeto de Inglês foi desenvolvido na escola no período de 01/09/2014 a 30/09/2014. 

** Subprojeto de Inglês foi desenvolvido na escola no período de 01/08/2013 a 30/06/2014. 

 

 

 

 

 

 

ESCOLAS IDEB ALUNOS/ESCOLA 
ALUNOS NOS SUBPROJETOS 

PIBID 

CEJA – Florianópolis --- 1790 100 (Química) 

Colégio de Aplicação – 

UFSC 

4,7
anos finais 

942 275 (Química) 

274 (Física) 

E.E.B. Aderbal Ramos da 

Silva 

s/i 1478 964  (Química) 

100 (Espanhol) 

E.E.M  Batista Pereira 6,3 
anos iniciais 

4,8 
anos finais 

 120 (História) 

05 (Geografia) 

EBM Beatriz de Souza Brito 6,4
anos iniciais 

4,8
anos finais 

493 300 (Matemática) 

493 (Educação Física) 

EEB Dom Jaime de Barros 

Câmara 

5,5
anos iniciais 

3,5
anos finais 

950 501(Matemática) 

E.E.B. Getúlio Vargas 5,0
 anos iniciais 

3,4 
anos finais 

948 449 (Química) 

98 (Português) 

256 (Física) 

600 (Biologia) 

E. E.M. Jacó Anderle --- 1713 1.172(Química) 

EBM João Alfredo Rohr 6.0
anos iniciais 

264 150 (Educação Física) 

EEB. Leonor de Barros  5,2 
anos iniciais 

2,2 
anos finais 

760 120 (Filosofia) 

180 (Matemática) 

60 (Espanhol) 

250 (Ciências Sociais) 

EBM Maria da Conceição 

Nunes 

6,5
anos iniciais 

4,5
anos finais 

640 280 (Matemática) 

E.E.B. Padre Anchieta 4,5
anos iniciais 

3,9 
anos finais 

765 257 (Química) 

205 (Pedagogia) 

180 (Matemática) 

200 (Inglês) 

EEB Professor Aníbal Nunes 

Pires 

3,2 
anos iniciais 

1,7 
anos finais 

457 125 (Psicologia) 

E.E.B. Simão Hess 5,6
 anos finais 

1039 697  Química) 

200 (Inglês) * 

Instituto Estadual de 

Educação (IEE) 

5,9 
anos iniciais 

 

4469 450 (Ciências Sociais) 

200 (Inglês)** 

 

NEI Dra. Zilda Arns 

Neumann 

- 157 157 (Educação Física) 
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3.4  Outros colaboradores do projeto (além dos bolsistas) 
 

 

 

 

 

 

 

4  RELATÓRIO INDIVIDUALIZADO POR CADA SUBPROJETO  
 

 

Tendo como objetivo manter os aspectos e particularidades de cada subprojeto optamos por uma 

apresentação individualizada de cada um.  Uma sintese dos indicadores englobando todos os 

subprojetos foi apresentado no item 3.1, deste Relatório. Na sequência serão apresentados os 

relatórios parciais dos subprojetos de Ciências  Biologicas, Ciências Sociais,  Licenciatura em 

Educação Física, Licenciatura em Filosofia, Licenciatura em Física, Licenciatura em Geografia, 

Licenciatura em História, Licenciatura em Letras Espanhol, Licenciatura em Letras Inglês, 

Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Português.  

 

 

Nome Função no projeto 

Alfredo Müllen da Paz Supervisor EB não-bolsista -  Subprojeto Física 

Eduardo Costa Bruno da 

Krukoski 

Analista de Sistemas não-bolsista - Subprojeto Matemática. 

Graziela Regina dos Santos Mestranda PPGE/UFSC e colaboradora -  Subprojeto Pedagogia 

Guillermo Arias Beatón Professor Convidado da Universidad de La Habana -  Subprojeto 

Pedagogia 

Inessa Vieira Feliciano Professora  de EB não bolsista - Subprojeto Matemática 

Jason de Lima e Silva Professora do Departamento de Metodologia do Ensino 

(MEN/CED/UFSC) – professor não bolsista – Subprojeto Filosofia  

Juliana da Silva Euzébio Mestranda PPGE/UFSC e assistente técnico administrativa -   Subprojeto 

Pedagogia 

Juliana F. Bergmann Professora do Departamento de Metodologia do Ensino 

(MEN/CED/UFSC) – Coordenadora de Área não-bolsista – Subprojeto 

Licenciatura em Espanhol. 

Lucilene Ferreira Professora  EB não bolsista – Subprojeto Pedagogia. 

Marcelo Bordinhon Mendes Estudante não-bolsista - Subprojeto Matemática 

Natan Savietto Professor  de EB não bolsista - Subprojeto Matemática 

Rozemary Carvalho Frazão Professora EB não bolsista – Subprojeto Pedagogia 

Sandra Madalena Pereira Franke Supervisora EB  não-bolsista - Subprojeto Física 



 

SUBPROJETO CIÊNCIAS BIOLOGICAS 

 

COORDENADORAS: DANIELA CRISTINA DE TONI E EDMUNDO CARLOS DE MORAES 
 

 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS  
 

 

Indicador da atividade  Objetivo da atividade Descrição sucinta da atividade ) Resultados alcançados 

1. Participação nas aulas 

teóricas e práticas de Biologia e 

Ciências 

Inserção dos 

licenciandos no 

cotidiano da escola, 

exercitando suas futuras 

atividades como 

docente. 

Acompanhamento das aulas. Intervenção nas 

aulas mediante: preparação e apresentação de 

material audiovisual, apresentação de vídeos, 

preparação de resumos e exercícios, correção de 

exercícios e trabalhos, revisão de temas 

específicos, preparação e execução de aulas 

práticas. Essas atividades foram desenvolvidas 

com a participação dos professores supervisores 

durante todo o ano letivo de 2014. 

Aquisição de experiência de 

atividades didáticas com 

acompanhamento e intervenção 

supervisionada em sala de aula. As 

atividades contaram com a 

participação dos professores 

supervisores que atuaram de modo 

satisfatório, cumprindo com as suas 

atribuições. 

2 Desenvolvimento de 

Projetos Temáticos 

Oportunidade para 

experiências 

metodológicas e 

interdisciplinares 

Organização de Clubes de Ciências na EEB 

Padre Anchieta e EEB Getúlio Vargas durante o 

segundo semestre letivo de 2014. Participação na 

organização e realização da Feira de Ciências na 

EEB Padre Anchieta. 

Os Clubes de Ciências estão 

funcionando ainda em estágio de 

implantação com participação 

crescente dos alunos das escolas. 

3. Atividades em parceria com 

outros projetos existentes na 

escola 

Inserção dos 

licenciandos no 

cotidiano da escola 

mediante o contato com 

outros 

programas em 

Atividades complementares de Ciências e 

Biologia nos projetos Mais Educação e Ensino 

Médio Inovador na EEB Getúlio Vargas. 

Colaboração no projeto de Horta Escolar na EEB 

Getúlio Vargas, EEB Padre Anchieta e EEB 

Simão José Hess. Atividades desenvolvidas 

Interação com outros projetos nas 

escolas permitindo aos bolsistas 

experiências pedagógicas em 

cooperação com outros professores. 
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desenvolvimento na 

escola e a oportunidade 

de práticas docentes de 

caráter inovador. 

durante o ano letivo de 2014. 

4. Bio na Escola Contato direto com as 

escolas de ensino básico 

promovendo a 

integração da educação 

superior e educação 

básica. 

Mostra de trabalhos na escola organizada pelos 

bolsistas de Iniciação à Docência. Graduandos do 

Curso de Ciências Biológicas da UFSC 

apresentam trabalhos por eles produzidos em 

diversas disciplinas (PPCC), nos estágios de 

Iniciação Científica e de Conclusão de Curso 

(TCC). O Bio na Escola VIII foi realizado na 

EEB Getúlio Vargas em 04/07/2014 e o Bio na 

Escola IX foi realizado na EEB Padre Anchieta 

em 28/11/2014. 

Organização de evento promovendo a 

integração da educação superior e 

educação básica,  servindo como 

exemplo de possibilidades para 

atuação dos bolsistas nas suas futuras 

atividades como docentes. 

5. Novos projetos e parcerias 

locais organizados pelos 

bolsistas de ID 

Proporcionar aos 

licenciandos 

experiências de ações 

inovadoras e promover 

a integração entre a 

educação superior e a 

educação básica  

Visita e apresentação de trabalhos produzidos 

pelos alunos das escolas na XIII Semana de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (SEPEX) da UFSC 

realizada entre 22 de outubro e 01 de novembro 

de 2014. Exibição de filmes e vídeos para os 

alunos das escolas realizada durante o ano letivo 

de 2014. 

Essas atividades possibilitaram uma 

maior aproximação dos alunos das 

escolas com a UFSC. Divulgação dos 

trabalhos produzidos nas escolas com 

a orientação dos bolsistas do PIBID. 

6. Novos projetos e parcerias 

interestaduais 

Estabelecer interação 

com projetos do PIBID 

de outros estados 

Participação de bolsistas no V Encontro Nacional 

de Ensino de Biologia onde houve uma sessão de 

trabalhos sobre o PIBID. Regionalmente, os 

bolsistas participaram do II Encontro Catarinense 

do PIBID e do Encontro do PIBID da UFSC. 

Contato com bolsistas de outros 

projetos do PIBID e suas atividades. 

Troca de experiências.   

7. Preparação para o Vestibular Promover a integração 

entre a educação 

superior e a educação 

Divulgação do perído de isenção de taxa e de 

inscrição para o vestibular da UFSC. Auxílio aos 

alunos na resolução de questões de vestibular. 

Incentivo aos alunos das escolas a 

fazerem o vestibular e dar 

continuidade aos seus estudos. 
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básica 

8. Atividades de formação dos 

bolsistas de iniciação à 

docência e supervisores 

Contribuir para a 

melhoria na formação 

dos professores de 

ensino básico 

Reuniões de avaliação e planejamento entre os 

bolsistas de cada escola entre si e com os 

coordenadores da área, reunião geral de todos os 

bolsistas com os coordenadores de área, reuniões 

com os supervisores. Seminários de formação e 

aprofundamento teórico e de práticas didáticas. 

Participação dos bolsistas na 

organização das atividades do 

subprojeto permitindo a aquisição de 

experiência de avaliação e  

planejamento. Melhoria na formação 

dos licenciandos. 

9. Outras atividades na UFSC Contribuir para a 

elevação da qualidade  

da formação dos 

licenciandos e 

valorização do 

magistério 

Participação, com apresentação de trabalhos,  na 

Semana da Biologia do Curso de Ciências 

Biológicas da UFSC, Semana de Pesquisa, 

Ensino e Extensão da UFSC, Encontro do PIBID 

da UFSC. Apresentação do subprojeto no 

Encontro de Aberura dos trabalhos do 

PIBID/UFSC. Apresentações do subprojeto para 

turmas do Curso de Ciências Biológicas da 

UFSC (diurno e noturno). Apresentação do 

subprojeto em disciplina dos Programas de Pós-

Graduação em Neurociências e Bioquímica. 

Divulgação das atividades do 

subprojeto destacando a importância 

do PIBID na formação dos 

licenciandos. 

10. Criação de um web- site do 

Projeto PIBID/BIO/UFSC 

Valorização do 

magistério, elevação da 

qualidade da formação 

dos licenciandos e 

professores do ensino 

básico, socialização dos 

resultados 

Criação de Blogs e grupos no Facebook para 

contato com os alunos, disponibilização de 

informações e material educativo e divulgação 

das atividades.  

Utilização da internet como 

instrumento educativo. 

 
 



5. DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA 
 

 

5.1) PRODUÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS  

 

 

5.1.1  Tipo do produto:  Produção de Objetos de Aprendizagem   

Indicador atividade: 1, 6, 9, 10 

 

Descrição do produto gerado  

 

Montagem de um modelo de célula animal em tamanho que permite as pessoas “entrar na célula” 

e conhecerem os seus componentes. O modelo foi inicialmente apresentado na XIII Semana de 

Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC (SEPEX) e será levado para atividades nas escolas. 
 

(Anexo em mídia digital) 

Quantidade total 01 

 

 

5.1.2 Tipo do Produto: Criação de Blogs            

Indicador atividade: 1, 11 

 

Descrição do produto gerado   

 

Criação de Blogs e grupos no Facebook para comunicação com os alunos da escola e divulgação 

de material educativo e atividades. 
 

http:// biopibidgv.blogspot.com.br 

https://www.facebook.com/clubedecienciapa?ref=aymt_homepage_panel 

            https:www.facebook.com/profile.php?id=100004276454644 

Quantidade total 01 

 

 

5.1.3  Tipo do Produto:  Produção de Roteiros Experimentais 

Indicador atividade: 1 

 

 Descrição do produto gerado 

  

Preparação de planos de aulas práticas com a elaboração de roteiros de experimentos e 

demonstrações. 
 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

Quantidade total 01 
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5.1.4 Tipo do produto: Preparação de Minicurso 

 Indicador atividade: 1 

 

 Descrição do produto gerado  

 

Preparação da Oficina “Do micro ao macro” oferecida no II Encontro Catarinense do PIBID 

realizado em 21-22/julho/2014 na UNIVALI/Itajaí. 
 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

Quantidade total 01 

 

 

 

5.2. PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 

5.2.1 Tipo do produto: Artigo publicado 

    Indicador atividade: 10 

 

 Descrição do produto gerado  

 

Pires, C.D.O e E.C. Moraes, A contribuição do PIBID para a formação do docente: percepção de 

bolsistas de Iniciação à Docência do Subprojeto de Ciências Biológicas da UFSC, Revista de 

Ensino de Biologia da SBEnBio, v.7, outubro/2014. 
 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

Quantidade total 01 

 

5.2.2 Tipo do produto: Trabalho de Conclusão de Curso (em andamento)  

   Indicador atividade: 10 

 

Descrição do produto gerado 

 

Título: A influência do ambiente escolar na realização das atividades propostas pelo Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência- Subprojeto da Biologia-PIBID/UFSC. 
Aluna: Alviani Terezinha Kunzler Cardoso 

Orientador: Edmundo Carlos de Moraes 

Co-Orientadora: Daniela Cristina De Toni 
 

Título: As potencialidades das atividades realizadas pelo subprojeto PIBID biologia da 

Universidade Federal de Santa Catarina na formação inicial do professor. 

Aluno: Cleiton Lessmann 

Orientador: Edmundo Carlos de Moraes 

Co-Orientadora: Daniela Cristina De Toni 

 

Quantidade total 02 
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5.2.3 Tipo do produto: Trabalhos apresentados em Eventos  

Indicador atividade:  6, 7 e 10. 

 

Descrição do produto gerado  

 

Título: BioPIBID na EEB Padre Anchieta 

   Evento: XIII Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão (SEPEX), UFSC, 22/10 a  02/11/2014 
 

(Anexo XXX X em mídia digital e ou hiperlink) 

Descrição do produto gerado  

 

Título: BioPIBID na EEB Getúlio Vargas 

Evento: XIII Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão (SEPEX), UFSC, 22/10 a 02/11/2014 

 
(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

 Descrição do produto gerado  
 

Título: BioPIBID na EEB Simão José Hess 

Evento: XIII Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão (SEPEX), UFSC, 22/10 a 02/11/2014 
 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

 Descrição do produto gerado  

 

Título: A contribuição do PIBID para a formação do docente: percepção de bolsistas de Iniciação à 

Docência do Subprojeto de Ciências Biológicas da UFSC 

Evento: V Encontro Nacional de Ensino de Biologia, 08 a 11/09/2014, USP 
 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

Descrição do produto gerado 

 

Título: A contribuição do PIBID Biologia para o ensino do conteúdo de genética nas escolas 

estaduais Getúlio Vargas e Padre Anchieta, em Florianópolis-SC 

Evento: V Encontro Nacional de Ensino de Biologia, 08-11/09/2014, USP 

 
(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

Quantidade total 05 

 

5.3) PRODUÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS 

 Não foram desenvolvidas atividades nessa modalidade.  

 

 

 

5.4) PRODUÇÕES DESPORTIVAS E LÚDICAS 

Não foram desenvolvidas atividades nessa modalidade.  
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5.5) PRODUÇÕES TÉCNICAS, MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E OUTRAS 

Não foram desenvolvidas atividades nessa modalidade.  

 

 

 

6. DESCRIÇÃO DE IMPACTOS DAS AÇÕES/ATIVIDADES DO PROJETO 

NA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES; LICENCIATURAS ENVOLVIDAS; 

EDUCAÇÃO BÁSICA; PÓS-GRADUAÇÃO e ESCOLAS PARTICIPANTES 
 

 

As ações do Subprojeto de Ciências Biológicas permitiram que estudantes dos Cursos de Licenciatura 

em Ciências Biológicas da UFSC, Diurno e Noturno, bolsistas de Iniciação à Docência, tivessem a 

oportunidade de vivenciar o dia a dia no exercício das atividades profissionais do professor de 

Biologia e Ciências em escolas públicas do ensino básico. As diversas atividades desenvolvidas em 

sala de aula, no laboratório de aulas práticas e outras atividades extraclasses possibilitaram que os 

estudantes de licenciatura tivessem contato direto com a plenitude da ação docente no ensino básico, 

na situação oferecida pelas escolas públicas. Essa experiência está contribuindo para a formação e 

atuação profissional dos futuros professores, contribuição já reconhecida pelos professores de 

estágios supervisionados. Por seu lado, o PIBID está se consolidando como instrumento da integração 

da universidade com as escolas de ensino básico, numa relação de troca que beneficia a ambas. Essa 

situação torna-se evidente na repercussão do PIBID tanto nas escolas como na universidade. É 

significativo o aumento do interesse dos estudantes do Curso de Ciências Biológicas pelo PIBID e de 

escolas que nos procuram com o objetivo de participar do programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONTRIBUIÇÕES PARA AS LICENCIATURAS DA IES 

 Já abordado no item anterior.  

 

 

8. BENS PATRIMONIÁVEIS ADQUIRIDOS 

 Não houve aquisição de bens patrimoniais.  
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9. DIFICULDADES ENCONTRADAS E JUSTIFICATIVAS DE ATIVIDADES 

PREVISTAS E NÃO REALIZADAS 
 

 
 

No desenvolvimento das atividades do subprojeto de Biologia, no ano de 2014, algumas 

dificuldades, externas e internas, foram enfrentadas. Uma dificuldade encontrada foi a demora na 

definição dos professores supervisores em duas das escolas. Em uma delas, o professor mais 

capacitado, por já ter participado dos projetos anteriores como supervisor, assumiu a direção 

pedagógica da escola. Em outra escola, a professora inicialmente selecionada como supervisora 

decidiu sair da escola nos primeiros dias de aula. Nos dois casos tivemos que esperar a substituição 

dos professores para definir os supervisores, o que prejudicou as atividades do subprojeto nas duas 

escolas. Do ponto de vista interno, devido ao calendário da UFSC para o ano de 2014, a seleção dos 

bolsistas ID só pode ser realizada em março o que retardou o início das atividades que só 

começaram em abril. Tivemos a saída de alguns dos bolsistas ID por motivos de viagem de 

intercâmbio ou por motivos particulares. Isso obrigou a substituição dos bolsistas prejudicando a 

continuidade das atividades do subprojeto. Algumas atividades ainda não puderam ser realizadas, 

mas deve-se considerar que o projeto está programado para ser desenvolvido em 48 meses e, 

portanto, ainda temos condições para executar as medidas necessárias. Assim, por exemplo, tivemos 

dificuldades nas articulações com outras disciplinas para desenvolver o item 3 do projeto que diz 

respeito às atividades interdisciplinares. Medidas já foram tomadas e estamos organizando para o 

primeiro semestre do próximo ano a realização de encontros dos subprojetos do PIBID/UFSC que 

atuam nas mesmas escolas. Já realizamos contatos com os coordenadores de área e bolsistas ID e 

recebemos o apoio para a realização dos encontros. Os encontros permitirão a aproximação dos 

participantes dos subprojetos possibilitando a execução de atividades interdisciplinares. 

 

 

 

 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 

 

 

No cômputo geral, a atuação do Subprojeto de Ciências Biológicas pode ser considerada positiva 
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durante o ano de 2014 atingindo os seus principais objetivos. Os licenciandos tiveram a 

oportunidade de participar de diversas atividades que estão contribuindo para a melhoria da sua 

formação. De um modo geral os bolsistas ID se empenharam no desenvolvimento das atividades 

cumprindo com as suas atribuições. As dificuldades iniciais com a definição dos supervisores foram 

com o tempo superadas de modo que podemos considerar que a participação dos mesmos no 

subprojeto foi satisfatória. As perspectivas para a continuidade dos trabalhos são animadoras. Para 

começar já temos programado um encontro de planejamento com a participação de todos os bolsistas 

do subprojeto, bolsistas ID, supervisores e coordenadores de área. O encontro será realizado em 

fevereiro, durante um dia todo, em um espaço especialmente contratado, o que permitirá um melhor 

aproveitamento dos trabalhos. Os encontros dos subprojetos do PIBID nas escolas, mencionados no 

item anterior, deverão representar um avanço nas nossas atividades colaborativas. A experiência 

adquirida pelos bolsistas ID na primeira etapa do projeto deverá servir para que as futuras atividades 

sejam desenvolvidas de modo mais produtivo em função das lições aprendidas. 

Em relação ao PIBID, evidencia-se uma situação preocupante gerada pelo contraste entre a proposta 

incentivadora do PIBID e as condições desmotivadoras das condições de trabalho para o docente do 

Ensino Básico nas escolas públicas. A oportunidade criada pelo PIBID para que o estudante de 

licenciatura vivencie as condições de trabalho dos professores, em toda a sua plenitude, trás em si o 

incentivo à prática docente e ao mesmo tempo a desmotivação pelas condições de trabalho 

encontradas nas escolas públicas. Essa situação aponta para a necessidade de que iniciativas 

governamentais como a do PIBID sejam acompanhadas por medidas efetivas para a melhoria das 

condições de trabalho para o docente do Ensino Básico nas escolas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 



SUBPROJETO CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

COORDENADORA:  NISE MARIA TAVARES JINKINGS 
 

 

 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS  

 
 

Indicador 

da 

atividade  

Objetivo da atividade Descrição sucinta da atividade (inserir início e período de 

realização) 

Resultados alcançados 

1.  

Reunir o subprojeto 

Ciências Sociais para 

orientação, planejamento e 

organização das atividades 

previstas. 

 

 

As reuniões tiveram a participação de todos os bolsistas do 

subprojeto: professora coordenadora, professores 

supervisores e bolsistas de iniciação à docência. Ocorreram 

semanalmente, durante todo o período letivo de 2014. 

Nessas reuniões de orientação e planejamento coletivo das 

ações a serem desenvolvidas, foram organizadas e 

discutidas as atividades, elaborado o cronograma de 

trabalho, debatidos textos de fundamentação teórica, 

socializadas as experiências nas escolas e salas de aula, 

discutidos instrumentos e procedimentos de pesquisa etc. 

 

 

O grupo encontrou-se todas às quartas-

feiras em reuniões ordinárias, nas quais 

foram produzidas atas descrevendo as 

pautas abordadas. (Ver anexo 01)  

2.  

Participação dos bolsistas 

de iniciação à docência em 

atividades escolares 

diversas, com o objetivo 

de atuar na realidade 

escolar em seus múltiplos 

e complexos espaços. 

 

Os bolsistas participaram de encontros e reuniões de 

planejamento escolar, conselhos de classe, formação 

continuada de professores, reuniões pedagógicas etc. nas 

duas escolas vinculadas ao subprojeto: Escola de Educação 

Básica Leonor de Barros e Instituto Estadual de Educação. 

 

A participação em tais espaços 

educativos contribuiu para o processo 

formativo dos bolsistas de iniciação à 

docência e ao mesmo tempo qualificou 

sua atuação nas salas de aula. (Ver 

anexo 02) 

 

3.  

Propiciar aos bolsistas um 

exercício teórico-prático 

de acompanhamento do 

 

Realização de atividades didático-pedagógicas em sala de 

aula, com o envolvimento dos bolsistas de iniciação à 

docência na pesquisa, organização e uso de materiais e 

 

Produção de materiais didático-

pedagógicos e planejamento de unidades 

didáticas a serem trabalhadas em sala de 
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trabalho docente com a 

disciplina de Sociologia 

em sala de aula. 

recursos didáticos, no estudo dos conteúdos de ensino, na 

orientação de tarefas escolares e na regência de aulas sob a 

supervisão do professor de Sociologia vinculado ao 

subprojeto. Os bolsistas atuaram em duplas nas salas de 

aulas de turmas do Ensino Médio. 

aula.  

(Ver anexo 02) 

 

 

4.  

Fundamentar teoricamente 

as ações educativas e de 

pesquisa desenvolvidas no 

projeto.  

 

 

Leituras e debates das seguintes obras: 1) SAVIANI, 

Dermeval. Escola e democracia. 39ª. edição. Campinas, SP: 

Autores Associados, 1983. 2) Olinda EVANGELISTA, 

Olinda. Apontamentos para o trabalho com documentos de 

política educacional, mimeo. 3) GATTI, Bernardete. Grupo 

focal na pesquisa em ciências sociais e humanas. Brasília: 

Liber Livro, 2005. 

 

As leituras contribuíram para embasar as 

atividades previstas e iluminar os 

caminhos metodológicos da pesquisa. 

5.  

Participação em evento 

anual de divulgação 

científica na UFSC, com o 

objetivo de socializar suas 

experiências educativas e 

expor alguns resultados do 

projeto. 

 

13ª. Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão – SEPEX, 

UFSC, 29/outubro a 01/novembro 2014. Disponível em  

 

http://sepex.ufsc.br/ 

 

 

O PIBID UFSC Ciências Sociais 

participou da 13a. SEPEX com um 

estande, onde apresentou banners sobre 

suas atividades, livros didáticos de 

Sociologia, além de disponibilizar aos 

visitantes o acesso ao blog do projeto. 

(Ver anexos 02 e 03) 

6.  

Participação em evento 

acadêmico dos cursos de 

licenciatura da UFSC e 

dos projetos PIBID da 

universidade. O evento 

teve como objetivo debater 

e refletir sobre a formação 

inicial de professores e as 

práticas pedagógicas nas 

diversas licenciaturas da 

Universidade. 

 

III Simpósio Formação de professores e práticas 

pedagógicas, realizado nos dias 27 e 28/novembro, no 

Colégio de Aplicação da UFSC. Durante o Simpósio 

ocorreu a I Mostra PIBID UFSC, no dia 27, que se 

constituiu em sessão de pôsteres dos projetos PIBID da 

Universidade.  

Disponível em: 

 

http://www.licenciaturas.ufsc.br/2014/09/08/iii-simposio-

de-formacao-de-professores-e-praticas-pedagogicas/ 

 

Apresentação de poster  intitulado “A 

articulação entre teoria e prática no  

PIBID UFSC Ciências Sociais”, pelos 

10  bolsistas ID do Subprojeto PIBID 

Ciências Sociais. 

O poster apresentou experiências 

educativas e de pesquisa desenvolvidas 

pelo PIBID UFSC Ciências Sociais, 

entre 2013 e 2014. (Ver anexo 04) 

7.  

Participação em encontro 

estadual de discussão dos 

projetos PIBID realizados 

II Encontro Catarinense do PIBID, “Docência na 

Educação Básica: ineditismo, imprevisibilidade e 

interculturalidade”, nos dias 21 e 22 de julho, na 

Universidade do Vale do Itajaí localizada no 

Apresentação da Oficina de Vivência: 

Apresentação da Sociologia em sala de 

aula. (Ver anexo 05) 

 

http://sepex.ufsc.br/
http://www.licenciaturas.ufsc.br/2014/09/08/iii-simposio-de-formacao-de-professores-e-praticas-pedagogicas/
http://www.licenciaturas.ufsc.br/2014/09/08/iii-simposio-de-formacao-de-professores-e-praticas-pedagogicas/
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pelas várias instituições do 

Estado. 

 

município de Itajaí (SC). Participação de todos os 

bolsistas ID, dos dois professores supervisores e do 

coordenador de área. Disponível em: 

(http://www.univali.br/imprensa/eventos/licenciatura/

Paginas/ii-encontro-catarinense-pibid-97.aspx) 

8.  

Participação em evento 

científico relacionado à 

temática do ensino de 

Sociologia nas escolas. 

II Encontro PIBID Ciências Sociais da  

Região Sul, nos dias 6 a 8/novembro, na PUC-RS, Porto 

Alegre (RS). Participação de 08 bolsistas ID, 01 professor 

supervisor e a prof. coordenadora de área. 

 

 

 

 

O evento resultou em uma consolidação 

da articulação regional dos projetos 

PIBID Ciências Sociais da Região Sul, 

propiciando a troca de experiências e 

análises das atividades desenvolvidas 

nos diversos espaços educativos da 

região, envolvendo universidades e 

escolas. (Ver anexo 06) 

9.  

Participação em evento 

acadêmico nacional 

voltado para a reflexão 

sobre a formação docente e 

a divulgação de pesquisas 

sobre a formação e a 

prática docente. 

  

V Encontro Nacional das Licenciaturas (ENALIC) e IV 

Seminário Nacional do PIBID, realizado entre 8 a 

12/dezembro na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), Natal (RN). Evento intitulado “Professores 

em espaços de formação: mediações, práxis e saberes 

docentes”. Participação de três bolsistas ID e da prof. 

coordenadora de área. Disponível em: 

 

http://enalic2014.com.br 

 

 

 

Apresentação dos seguintes trabalhos, 

como comunicação oral:  

1) 1) “A pesquisa como princípio 

formativo no PIBID UFSC Ciências 

Sociais”, por Nise Jinkings; 

2) “O teatro como ferramenta 

pedagógica para a Sociologia no Ensino 

Médio”, por Franciele Borges e Lígia 

Faria; 

3) 3) “Democracia na educação em Santa 

Catarina: eleições para gestores 

escolares como perpetuação das 

indicações políticas”, por Gustavo 

Venturelli. (Ver anexo 07) 

10.  

Pesquisa nas escolas 

vinculadas ao projeto. 

O subprojeto teve suas atividades nas escolas 

fundamentadas nos resultados de pesquisa, que implicou a 

utilização de instrumentos de investigação para o 

reconhecimento do campo escolar e a análise das situações 

de ensino existentes. Foram realizadas pesquisa histórica, 

documental e entrevistas com professores de sociologia das 

escolas, além da aplicação de questionário semi-estruturado 

voltado para os alunos das turmas trabalhadas. 

A pesquisa propiciou o conhecimento 

de: condições espaciais, materiais e 

pedagógicas das escolas; concepção que 

fundamenta o Projeto Político 

Pedagógico das escolas e sua realização 

no cotidiano escolar; as condições de 

trabalho dos professores; o perfil sócio-

econômico e cultural dos alunos. Em 

anexo  encontram-se instrumentos de 

http://www.univali.br/imprensa/eventos/licenciatura/Paginas/ii-encontro-catarinense-pibid-97.aspx
http://www.univali.br/imprensa/eventos/licenciatura/Paginas/ii-encontro-catarinense-pibid-97.aspx
http://enalic2014.com.br/
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investigação utilizados, como o 

questionário aplicado aos alunos nas 

salas de aula, além de entrevistas com 

professor de Sociologia e a direção de 

uma das escolas vinculadas ao projeto.) 

(Ver anexo 08) 

 



5. DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA 
 

5.2 PRODUÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS  

 

Neste grupo enquadram-se produtos do tipo: banners e cartazes pedagógicos produzidos, criação de 

banco de imagens, criação de banco de sons, criação de Blogs, criação de kits de experimentação, 

estratégias e sequências didáticas, folders, mapas conceituais, mídias e materiais eletrônicos, planos 

de aula, Plataforma Moodle e outras, (Wikipédia), preparação de aulas e estratégias didáticas, 

preparação de estratégias e sequências didáticas para o Portal do Professor, preparação de 

minicursos, produção de cadernos didáticos, produção de objetos de aprendizagem, produção de 

roteiros experimentais, produção de softwares, projetos educacionais realizados, sínteses e análises 

didáticas; outros. 

 

5.2.1 Tipo do produto: Produção de caderno didático                                                                  

          Indicador atividade: 1 

 

Descrição do produto gerado 

 

Cadernos de Sociologia PIBID UFSC Ciências Sociais. O material didático tem a finalidade de 

apresentar Caderno didático intitulado “Uma introdução à ciência da sociedade”, vol. 1 da Série 

aos estudantes a Sociologia como disciplina escolar e como ciência, tratando de sua formação e 

desenvolvimento. Começa com uma crônica intitulada “O sociólogo cabeludo” trazendo uma 

situação fictícia para estimular a imaginação sociológica. Segue com mais cinco capítulos: 

“senso comum e ciência”; “Sociologia, uma ciência moderna”; “o pensamento positivista”; os 

clássicos da Sociologia: Marx, Durkheim e Weber”; “a Sociologia no Brasil”. 

   

(Anexo 09, em mídia digita,l subprojeto Ciências Sociais) 

 

Quantidade total 01 

 

 

5.2.2  Tipo do produto:  Manutenção de blog 

          Indicador atividade: 2 

 

Descrição do produto gerado   

 

Em 2013 foi criado um blog como espaço de diálogo entre professores e estudantes, escola e 

universidade, contribuindo para aprofundar a integração entre educação superior e educação básica 

e fortalecendo a disciplina de Sociologia nas suas potencialidades educativas. Nessa perspectiva, o 

blog se converteu em um canal virtual importante de divulgação de eventos e atividades vinculadas 

ao projeto.  

 

Disponível em http://sociologianasescolas.wordpress.com/ 

 

Quantidade total 01 

 

 

http://sociologianasescolas.wordpress.com/
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5.2.3  Tipo do produto: Preparação de aulas e estratégias didáticas 

        Indicador atividade: 3 
 

 Descrição do produto gerado 

 

Saída de campo – visita dos estudantes de uma das escolas vinculadas ao subprojeto a 13ª. Semana 

de Ensino, Pesquisa e Extensão – SEPEX, UFSC, 29/outubro a 01/novembro 2014. Disponível em 

http://sepex.ufsc.br/ 

  

Por ser evento anual, no qual se encontram reunidas atividades diversas da Universidade que 

abarcam todos os campos de conhecimento, a SEPEX/2014 foi escolhida como momento 

privilegiado de aproximação entre os estudantes das escolas vinculadas ao subprojeto e a UFSC.  

 

A atividade teve a participação de estudantes do Ensino Médio, dos turnos matutino e vespertino, 

da EEB Leonor de Barros. Além da circulação pelos estandes da SEPEX, as atividades incluíram 

um passeio pelas dependências da Universidade, inclusive visita guiada à Biblioteca Central. Foi 

organizado também um lanche aos alunos, oferecido em área arborizada da UFSC. 

 

As saídas de campo foram acompanhadas do professor supervisor da escola e dos bolsistas ID que 

nela desenvolvem suas atividades educativas e de pesquisa. 

 

 

(Anexo 03, em mídia , subprojeto Ciências Sociais) 

Quantidade total 03 

 

 

 

5.3. PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 

5.3.1 Tipo do produto: Capítulo de livro                                                            

          Indicador atividade: 01  

 

Descrição do produto gerado   

 

JINKINGS, Nise. DESAFIOS DO ENSINO DE SOCIOLOGIA EM TEMPOS DE CRISE 

SOCIAL. Capítulo do livro Desafios e perspectivas do ensino e da formação de professores de 

Sociologia para o Ensino Médio, org. por VIEIRA, G e CUNHA, L. (Mossoró (RN): Edições 

UERN, 2014), p. 51-59. 

 

O capítulo trata da Sociologia no sistema escolar brasileiro, partindo de uma abordagem social e 

histórica que vincula sua constituição como ciência e disciplina escolar às condições sociais 

historicamente situadas. A partir desse pressuposto, analisa os nexos entre essas condições e as 

preocupações de ordem teórica e prática que acompanharam o processo formativo da Sociologia e 

sua trajetória no campo educacional.  

 

Palavras-chave: Ensino de Sociologia; formação docente; educação escolar 

 

http://sepex.ufsc.br/
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(Anexo 10  em mídia digital subprojeto Ciências Sociais) 

Quantidade total 01 

 

 

5.3.2 Tipo do produto: trabalho de conclusão de curso (concluído) 

       Indicador atividade: 02  

 

Descrição do produto gerado   

 

THOLL, James. O ensino de Sociologia em duas realidades escolares distintas: o Colégio de 

Aplicação da UFSC e a Escola de Educação Básica Simão Hess. Trabalho de Conclusão de 

Licenciatura – TCL (Graduação em Ciências Sociais). Centro de Filosofia e Ciências Humanas, 

UFSC, Florianópolis, 2014.  

 

O trabalho analisa as características estruturantes do ensino de Sociologia em duas realidades 

escolares distintas: Colégio de Aplicação da UFSC e Escola de Educação Básica Simão Hess, da rede 

pública estadual de Santa Catarina. A ideia é analisar porque duas escolas consideradas de caráter 

público e localizadas no mesmo bairro da Trindade, em Florianópolis, convivem com especificidades 

tão diferentes quanto a condições materiais e pedagógicas do ensino de Sociologia. A investigação se 

baseou em primeira instância em uma revisão bibliográfica sobre o ensino de sociologia, suas 

condições históricas e sociais no Brasil. Em um segundo momento nas observações e na regência em 

sala de aula, assim como o questionário aplicado aos alunos, com a finalidade de conhecer aspectos 

socioeconômicos, assim como culturais, de seu perfil. O trabalho também se baseou em entrevistas 

semi-estruturadas com os professores de Sociologia e diretor, para investigar sua formação 

acadêmica, condições de trabalho, vínculo contratual etc. E por último, foi realizada uma pesquisa 

documental, especialmente voltada para conhecer o Projeto Político Pedagógico das escolas. 

 

Palavras chaves: Ensino de Sociologia. Escola Pública. Escola de Educação Básica Simão Hess. 

Colégio de Aplicação da UFSC. 

 

Obs.: O autor é bolsista ID do subprojeto PIBID UFSC Ciências Sociais e desenvolveu sua 

pesquisa orientado pela coordenadora do subprojeto.  

 
(Anexo 10 em mídia digital subprojeto Ciências Sociais) 

Quantidade total 01 

 

 

 

5.3) PRODUÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS 

 

Não foram desenvolvidas atividades nessa modalidade.  

 

 

 



______________________________________Relatório de Atividades do Programa PIBID/UFSC 

 25 

 

 

 

5.4) PRODUÇÕES DESPORTIVAS E LÚDICAS 

 

Não foram desenvolvidas atividades nessa modalidade.  

 

 

5.5) PRODUÇÕES TÉCNICAS, MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E OUTRAS 

 

Não foram desenvolvidas atividades nessa modalidade.  

 

 

 

6. DESCRIÇÃO DE IMPACTOS DAS AÇÕES/ATIVIDADES DO PROJETO 

NA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES; LICENCIATURAS ENVOLVIDAS; 

EDUCAÇÃO BÁSICA; PÓS-GRADUAÇÃO e ESCOLAS PARTICIPANTES 
 

Avaliação coletiva descrita no item 3.1. 

 

 

 
. 

 

 

 

7. CONTRIBUIÇÕES PARA AS LICENCIATURAS DA IES 

 

 

Avaliação coletiva descrita no item 3.1. 

 

 

 

 

8. BENS PATRIMONIÁVEIS ADQUIRIDOS 

 

 

 

 

9. DIFICULDADES ENCONTRADAS E JUSTIFICATIVAS DE ATIVIDADES 

PREVISTAS E NÃO REALIZADAS 
 
 

 

 

 

 

Descrever a situação.  

 

O edital e PTA prevêem capital, porém como houve atraso nos recursos e ainda estamos resolvendo 

junto a CAPES questões de remanejamento de rubricas, o recurso ainda não pode ser utilizado. 

Esperamos resolver as pendências o mais rápido possível para concretizar a aquisição do material 

necessário ao bom desenvolvimento dos projetos. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 
 

 

 

Avaliação coletiva descrita no item 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUBPROJETO EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

COORDENADORES:  FÁBIO MACHADO PINTO  

                                  JAISON JOSÉ BASSANI 

 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SOB A COORDENAÇÃO DO PROF. JAILSON  JOSÉ BASSANI 

 

 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS  

 
 

Indicador 

da 

atividade  

Objetivo da atividade Descrição sucinta da atividade (inserir início e 

período de realização) 

Resultados alcançados 

1. Planejamento, acompanhamento e 

avaliação das atividades do PIBID 

Educação Física na EBM João Alfredo 

Rohr e NEI Zilda Arns Neumann 

Reuniões quinzenais, realizadas às terças-feiras, 

envolvendo coordenador e bolsistas do PIBID 

Educação Física que atuam na EBM João 

Alfredo Rohr e NEI Zilda Arns Neumann para 

planejamento, acompanhamento e avaliação 

das atividades propostas e desenvolvidas no 

período. 

Período: Abril a Dezembro de 2014 

15 Reuniões realizadas 

Planejamento e replanejamento 

coletivo 

Avaliação das atividades propostas e 

desenvolvidas 

Discussões sobre o processo de 

construção da identidade docente a 

partir das experiências dos bolsistas 

2. Fundamentação teórico-metodológica por 

meio de estudos e discussões de textos e 

de diretrizes e orientações curriculares 

sobre a função social da Educação Infantil 

e sobre a presença da Educação Física na 

Educação Infantil 

Reuniões de estudo e de discussão de textos e 

de diretrizes e orientações curriculares sobre a 

função social da Educação Infantil como 

primeira etapa da Educação Básica e sobre a 

presença da Educação Física na Educação 

Infantil. 

Textos Estudados: VAZ, A. F. Aprender a 

produzir e mediar conhecimentos: um olhar 

sobre a prática de ensino de Educação Física. 

Motrivivência, Florianópolis, v. XI, n.13, p. 

4 Reuniões realizadas 

3 Textos Estudados e discutidos 

2 Diretrizes e orientações curriculares 

estudadas 



______________________________________Relatório de Atividades do Programa PIBID/UFSC 

 28 

11-34, 1999. 

VAZ, A. F. et al. Corpo, infância, cuidados de 

si: Educação Física no contexto da Educação 

Infantil. Inter-ação, Goiânia, v. 34, p. 152-163, 

2009. 

RICHTER, A. C.; GONÇALVES, M. C.; 

VAZ, A. F. Considerações sobre a presença do 

esporte na educação física infantil: reflexões e 

experiências. Educar em Revista, Curitiba, v. 

41, p. 181-195, 2011. 

Diretrizes Estudadas: 

Diretrizes Educacionais-Pedagógicas   para a 

Educação Infantil da Rede Municipal de 

Educação de Florianópolis. 

Diretrizes Educacionais-Pedagógicas   para a 

Educação Física Educação Infantil da Rede 

Municipal de Educação de Florianópolis. 

Período: Junho a Outubro de 2014 

3. Participação nas reuniões de formação 

continuada do Grupo Independente de 

Professores de Educação Física da Rede 

Municipal de Florianópolis 

Participação voluntária dos bolsistas PIBID do 

NEI Zilda Arns Neumann nas reuniões mensais 

do Grupo Independente de Professores de 

Educação Física que atuam em instituições de 

Educação Infantil da Rede Municipal de 

Florianópolis. 

Período: Abril a Setembro de 2014 

Participação em 6 reuniões de 

formação continuada de professores de 

Educação Física que atuam na 

Educação Infantil 

4. Observação da cultura institucional e dos 

momentos de educação do corpo na rotina 

pedagógica do NEI Zilda Arns Neumann 

Organizados em duplas e/ou individualmente, 

os bolsistas ID viveram um período de 

ambientação e de reconhecimento da 

instituição onde atuam desde Abril de 2014. 

Com visitas semanais à instituição, em 3 

diferentes dias (segundas, quartas e sextas-

feiras), na parte da manhã, essa atividade 

centrou foco na observação/registro e 

problematização dos espaços (materiais e 

simbólicos), das rotinas didático-pedagógicas 

de educação do corpo e na escola e das aulas 

Educação Física. 

Relatórios de observação dos tempos e 

espaços de educação do corpo 

Levantamento de questões teórico-

metodológicas sobre o lugar do corpo 

nos processos pedagógicos  na 

Educação Infantil a partir da realidade 

pontual da instituição 

Apontamentos sobre a Educação Física 

como um dos momentos de educação 

corpo na Educação Infantil 
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Período: Abril a Junho de 2014 

5. Observação, acompanhamento e registro 

de aulas de Educação Física ministradas 

pela professora supervisora do PIBID, 

Adriana Wendhausen, no NEI Zilda Arns 

Neumann 

Organizados em duplas e/ou individualmente, 

os bolsistas ID acompanharam as aulas de 

Educação Física ministradas pela professora 

supervisora do PIBID, Adriana Wendhausen. 

Três vezes por semana (segundas, quartas e 

sextas-feiras), os bolsistas não apenas 

observaram e registraram as aulas para 

diferentes grupos de crianças da instituição, 

senão que também atuaram como auxiliares da 

referida professora. 

Período: Abril a Agosto de 2014 

Observação e auxílio no 

desenvolvimento de aulas de Educação 

Física ministradas pela professora 

supervisora do PIBID, Adriana 

Wendhausen, no NEI Zilda Arns 

Neumann, 3 vezes por semana 

(segundas, quartas e sextas-feiras) 

Relatórios das aulas observadas e 

acompanhadas 

Levantamento de questões teórico-

metodológicas sobre o papel da 

Educação Física na Educação Infantil a 

partir da realidade pontual da 

instituição 

Apontamento de questões teórico-

metodológicas sobre a construção da 

identidade docente 

6. Elaboração e desenvolvimento de um 

projeto pedagógico para tematização da 

Copa do Mundo de Futebol FIFA de 2014 

nas aulas de Educação Física do G3 do 

NEI Zilda Arns Neumann 

Em articulação com a disciplina de Estágio 

Supervisionado em Educação Física II e com o 

projeto de extensão “Educação Física e 

infância: articulando saberes, experiências e 

ações de formação continuada de educadores/as 

no trato da questão do corpo em instituições de 

Educação Infantil” (UFSC/PROEXT-

MEC/SESu 2014), ambos do curso de 

Licenciatura em Educação Física, foi planejado 

e desenvolvido projeto pedagógico para 

tematizar a Copa do Mundo de Futebol, 

megaevento esportivo de alto rendimento que 

se repete a cada ciclo de quatro anos e que foi 

sediado no Brasil em 2014. Foram realizadas 

seis intervenções semanais, de 4 horas/aula, 

cada. Tematizar um evento esportivo de 

rendimento como a Copa do Mundo de Futebol 

implica, então, em confrontar/tensionar os 

códigos e valores a ele agregados, sua 

1 Projeto pedagógico para tematização 

do futebol e da Copa do Mundo de 

Futebol FIFA de 2014 nas aulas de 

Educação Física no NEI Zilda Arns 

Neumann 

6 aulas de Educação Física (de 4 horas 

aula cada) ministradas para o G3 

Acompanhamento das crianças do G3 

nos momentos de alimentação, higiene 

e sono 

Relatório final para registo e avaliação 

da experiência pedagógica 

desenvolvida 
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constituição e transformação na história, suas 

raízes ideológicas, as concepções de corpo nele 

engendradas, a sua primazia em detrimento de 

outras práticas da cultura corporal (como as 

danças, as lutas, as ginásticas, as manifestações 

da cultura local, os jogos etc.), entre tantos 

outros elementos que engendram o sistema 

esportivo, como as confederações, os 

programas governamentais do Ministério do 

Esporte e da Educação, os discursos midiáticos, 

os espaços sociais destinados ao evento, os 

investimentos públicos e privados mobilizados 

na preparação do país para recebê-lo, a 

subutilização da infraestrutura posteriormente à 

Copa como é o caso dos estádios, o 

entrelaçamento de um evento deste porte com o 

meio ambiente, as estratégias de propaganda e 

marketing que se instituem como vetores de 

possibilidade lucro, etc. 

Período: Abril a Julho de 2014 

7. Elaboração e desenvolvimento de um 

projeto pedagógico coletivo para 

tematização do esporte enquanto elemento 

da cultura corporal de movimento nas 

aulas de Educação Física no NEI Zilda 

Arns Neumann 

Em articulação com as disciplinas de Estágio 

Supervisionado em Educação Física I e II e 

com o projeto de extensão “Educação Física e 

infância: articulando saberes, experiências e 

ações de formação continuada de educadores/as 

no trato da questão do corpo em instituições de 

Educação Infantil” (UFSC/PROEXT-

MEC/SESu 2014), todos do curso de 

Licenciatura em Educação Física, foi planejado 

e desenvolvido projeto pedagógico com o 

objetivo geral de aproximar as crianças de 

discursos e práticas de nossa cultura por meio 

de um projeto que tematiza o esporte como 

manifestação da cultura corporal de 

movimento, de modo a contemplar os Núcleos 

de Ação Pedagógica das Linguagens, das 

Relações Sociais e Culturais e da Natureza, 

Um Projeto pedagógico coletivo para 

tematização do esporte enquanto 

elemento da cultura corporal de 

movimento nas aulas de Educação 

Física no NEI Zilda Arns Neumann 

Uma Reunião final envolvendo 

pibidianos, estagiários de Educação 

Física, bolsistas de extensão, 

Coordenador do PIBID Educação 

Física, Professora e Supervisora do 

PIBID na unidade, Supervisora 

pedagógica e professores dos grupos 

atendidos para avaliação geral do 

projeto 
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identificando as múltiplas dimensões (política, 

social, histórica, econômica etc.) de diferentes 

modalidades esportivas, observando e 

problematizando – desde uma perspectiva 

interdisciplinar – os códigos e sentidos do 

esporte presentes em nossa sociedade 

(esportivização), com o propósito de 

perspectivar formas alternativas de relação não 

danificada com o corpo e com as práticas 

corporais, com os outros, com os objetos 

culturais, com o mundo, com a vida.  

Período: Agosto a Dezembro de 2014 

8. Elaboração e desenvolvimento de 

subprojeto pedagógico para tematização 

dos esportes de aventura nas aulas de 

Educação Física do G4A do NEI Zilda 

Arns Neumann 

Em articulação com a disciplina de Estágio 

Supervisionado em Educação Física I e com o 

projeto de extensão “Educação Física e 

infância: articulando saberes, experiências e 

ações de formação continuada de educadores/as 

no trato da questão do corpo em instituições de 

Educação Infantil” (UFSC/PROEXT-

MEC/SESu 2014), ambos do curso de 

Licenciatura em Educação Física, foi planejado 

e desenvolvido projeto pedagógico para 

tematização dos esportes de aventura nas aulas 

de Educação Física do G4A do NEI Zilda Arns 

Neumann. Articuladas ao projeto geral de 

tematização dos esportes nas aulas de Educação 

Física na Educação Infantil, foram 

desenvolvidas 8 intervenções semanais com 

duração de quatro horas cada. Nos encontros 

foram tematizadas as práticas de slackline, 

acompanhadas de plataforma de equilíbrio, 

falsa baiana, bem como sandboard nas dunas, 

surf (na piscina) e skate. Tais práticas foram 

contextualizadas, atentando ao local e aos itens 

necessários para sua realização e considerando 

percepções e sentimentos das crianças (medos, 

angústias, êxitos) mediante sua realização e dos 

Um Projeto de intervenção elaborado e 

desenvolvido 

Oito aulas de Educação Física (de 4 

horas aula cada) ministradas 

Acompanhamento das crianças do G4A 

nos momentos de alimentação, higiene 

e sono 

Oito Relatórios de registro das aulas de 

Educação Física ministradas 

Um Relato de experiência pedagógica 

para avaliação e publicização do 

projeto e das aulas ministradas 
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conhecimentos por elas reelaborados. Buscando 

contemplar os Núcleos de Ação Pedagógica 

que orientam a proposta pedagógica municipal 

e dialogando com o projeto desenvolvido pela 

professora de referência, intitulado Projeto do 

Fundo do Mar, confeccionamos o livrinho 

Nico, a tartaruga aventureira, cujo texto e 

imagens focalizam experiências do personagem 

principal com as supracitadas práticas da 

cultura corporal no meio aquático e fora dele. A 

proposta incluiu, ainda, a participação e 

intervenção nos momentos de higiene e 

alimentação, considerando que tais períodos 

educam os corpos e os sentidos e, deste modo, 

também exigem planejamento e reflexão. 

Todos os momentos foram registrados com 

fotos, registros cursivos e filmagens e um 

cartaz foi sendo construído coletivamente, com 

o objetivo de compor um importante recurso de 

avaliação e reflexão do planejamento e da 

intervenção pedagógica, além de possibilitar às 

crianças a ampliação de seu olhar a partir das 

suas próprias experiências. 

Período: Outubro a Dezembro de 2014 

9. Elaboração e desenvolvimento de 

subprojeto pedagógico para tematização 

do rúgbi, hóquei sobre grama e atletismo 

nas aulas de Educação Física do G5 do 

NEI Zilda Arns Neumann 

Em articulação com a disciplina de Estágio 

Supervisionado em Educação Física I e com o 

projeto de extensão “Educação Física e 

infância: articulando saberes, experiências e 

ações de formação continuada de 

educadores/as no trato da questão do corpo em 

instituições de Educação Infantil” 

(UFSC/PROEXT-MEC/SESu 2014), ambos do 

curso de Licenciatura em Educação Física, foi 

planejado e desenvolvido projeto pedagógico 

para tematização dos esportes de aventura nas 

aulas de Educação Física do G4A do NEI 

Zilda Arns Neumann. Articuladas ao projeto 

Um Projeto de intervenção elaborado 

e desenvolvido 

Seis aulas de Educação Física (de 4 

horas aula cada) ministradas 

Acompanhamento das crianças do G5 

nos momentos de alimentação, higiene 

e sono 

Seis Relatórios de registro das aulas de 

Educação Física ministradas 

Um Relato de experiência pedagógica 

para avaliação e publicização do 

projeto e das aulas ministradas 
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geral de tematização dos esportes nas aulas de 

Educação Física na Educação Infantil, foram 

planejadas e desenvolvidas foram 

desenvolvidas 6 intervenções semanais, de 4 

horas/aula cada, sendo três intervenções com o 

tema rúgbi, duas com o tema hóquei sobre 

grama e uma com o tema atletismo. Realização 

de atividades direcionadas com relação aos 

esportes, elaboração de material para prática, 

utilização de fotos/vídeos sobre as práticas, 

experimentação de novos materiais, realização 

de um livro de desenhos/colagens para 

rememoração dos esportes. 

Período: Outubro a Dezembro de 2014 

10. Reuniões e encontros de planejamento e 

avaliação para o desenvolvimento de 

projeto pedagógico para tematização do 

esporte como elemento da cultura 

corporal de movimento nas aulas de 

Educação Física do NEI Zilda Arns 

Neumann 

Reuniões e encontros realizados no NEI Zilda 

Arns Neumann envolvendo o coordenador do 

subprojeto da Educação Física, a diretora da 

unidade, a professora de Educação Física 

supervisora do PIBID na instituição e 

professores e auxiliares de sala para 

apresentação, acompanhamento e avaliação 

das atividades previstas dentro do projeto 

pedagógico para tematização do esporte como 

elemento da cultura corporal de movimento 

nas aulas de Educação Física do NEI Zilda 

Arns Neumann. 

Período: Setembro a Dezembro de 2014 

Quatro Reuniões e encontros  

11. Elaboração e desenvolvimento de 

subprojeto pedagógico para tematização 

de esportes de rebatida (frescobol, tênis e 

peteca) de Educação Física do G6A do 

NEI Zilda Arns Neumann 

Articuladas ao projeto geral de tematização 

dos esportes nas aulas de Educação Física na 

Educação Infantil e à dinâmica das aulas de 

Educação Física acompanhadas, foram 

planejadas e desenvolvidas quatro intervenções 

semanais de 4 horas/aula cada na qual 

objetivou-se tematizar esportes de rebatidas 

(taco, peteca, tênis, punhobol e frescobol), de 

modo que as crianças possam compreender, 

experimentar e recriar modalidades esportivas 

Um Projeto de intervenção elaborado e 

desenvolvido 

Quatro aulas de Educação Física (de 4 

horas aula cada) ministradas 

Acompanhamento das crianças do G4B 

nos momentos de alimentação, higiene 

e sono 

Quatro relatórios de registro das aulas 

de Educação Física ministradas 
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que envolvem esses movimentos, utilizando 

materiais específicos de cada prática. Na 

primeira intervenção apresentamos aspectos 

histórico-culturais das modalidades, e em 

seguida as crianças puderam praticar um pouco 

de cada uma delas nos espaços por nós 

organizados com essa finalidade. Ao final, as 

crianças escolheram três desses esportes, a 

saber, tênis, punhobol e peteca, que foram 

trabalhados separadamente e em profundidade 

em outras três intervenções. 

Período: Novembro a Dezembro de 2014 

12. Organização e realização de saídas e 

passeios orientados com crianças do NEI 

Zilda Arns Neumann 

Vinculadas ao projeto geral de tematização dos 

esportes nas aulas de Educação Física na 

Educação Infantil e aos projetos pedagógicos 

das professoras de referência (de sala) e da 

professora de Educação Física, os bolsistas ID 

planejaram e desenvolveram e/ou 

acompanharam saídas e passeios com as 

crianças do NEI NEI Zilda Arns Neumann. 

Período: Abril a Dezembro de 2014 

Duas saídas planejadas e executada 

vinculada ao projeto de tematização 

dos esportes de aventura nas aulas de 

Educação Física do G4A do NEI Zilda 

Arns Neumann 

Um acompanhamento de saída 

orientada com crianças do NEI Zilda 

Arns Neumann. 

 

13. Socialização das experiências de PIBID 

em eventos acadêmicos 

Participação no III Simpósio de Formação de 

Professores e Práticas Pedagógicas do CED 

UFSC. Exposição e apresentação de pôsteres 

no dia 26 e 27/11/2014. Relato de experiência 

com a apresentação oral e por meio de 

pôsteres, alguns alunos apresentando trabalhos 

pela primeira vez no III Simpósio. 

Período: Novembro de 2014 

4 Resumos das experiências 

pedagógicas desenvolvidas pelos 

pibidianos do NEI Zilda Arns 

Neumann e na EBM João Alfredo Rohr 

1 Pôster  

1 Comunicação oral 

4 Apresentações 

12 inscrições 

14. Socialização das experiências de PIBID 

em disciplinas do Curso de Licenciatura 

em Educação Física da UFSC 

Os bolsistas ID participaram de 2 aulas da 

Disciplina de Educação Física na Infância 

(DEF5885), do Curso de Licenciatura em 

Educação Física, nas quais socializaram suas 

experiências no âmbito do PIBID, com foco, 

especificamente, no relato do planejamento e 

no desenvolvimento de projeto pedagógico 

para tematização do esporte nas aulas de 

Produção de três conjuntos de materiais 

audiovisuais para apresentação na 

disciplina de Educação Física na 

Infância, do curso de licenciatura em 

Educação Física 

Três apresentações para socialização 

das experiências pedagógicas de 

tematização dos esportes nas aulas de 
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Educação Física na Educação Infantil e nos 

esforços em pensar e desenvolver, uma forma-

aula de Educação Física que materialize 

pressupostos teóricos e metodológicos 

abordados na referida disciplina, considerando 

a Educação Física como componente curricular 

da Educação Básica, a construção histórico-

social da infância e o corpo como construção 

histórico-cultural. 

Período: Outubro de 2014 

Educação Física na Educação Infantil 

15. Articulação de ações de formação de 

professores com Estágio Supervisionado e 

projeto de extensão dos Curso de 

Licenciatura em Educação Física e 

Pedagogia da UFSC 

O PIBID atuou em conjunto com ações de 

formação inicial e continuada vinculadas às 

disciplinas de Estágio Supervisionado em 

Educação Física I e II e educação Física na 

Infância, todas do curso de licenciatura em 

Educação Física, e do projeto de extensão 

“Educação Física e infância: articulando 

saberes, experiências e ações de formação 

continuada de educadores/as no trato da 

questão do corpo em instituições de Educação 

Infantil” (UFSC/PROEXT-MEC/SESu 2014). 

Essas ações visaram, sobretudo, realizar 

planejamento, documentação e sistematização 

de práticas pedagógicas de Educação Física 

desenvolvidas com crianças de 0 a 5 anos no 

âmbito da Educação Infantil como primeira 

etapa da Educação Básica, com vistas a sua 

análise, divulgação e reflexão crítica. Dessas 

ações participaram, além do pibidianos, alunos 

dos cursos de licenciatura em Educação Física 

e Pedagogia, alunos de pós-graduação em 

Educação Física e Educação da UFSC, também 

bolsistas de extensão vinculados ao referido 

projeto e professores de Educação Física da 

Rede Municipal de Educação de Florianópolis. 

Período: Abril a Dezembro de 2014 

 

Articulação de ações de formação 

inicial e continuada de professores de 

Educação Física 
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16. Observação da cultura escolar e das aulas 

de Educação Física da EBM João Alfredo 

Rohr 

Organizados em duplas e/ou individualmente, 

os bolsistas ID viveram um período de 

ambientação e de reconhecimento da 

instituição onde atuam desde Abril de 2014. 

Com visitas semanais à instituição, em 3 

diferentes dias (segundas, terças e quartas-

feiras), na parte da manhã e da tarde, essa 

atividade centrou foco na observação/registro e 

problematização dos espaços (materiais e 

simbólicos), das rotinas didático-pedagógicas e 

das aulas Educação Física. 

 

Período: Abril a Junho de 2014 

Relatórios de observação da cultura 

escolar 

Levantamento de questões teórico-

metodológicas sobre o lugar social da 

educação física na cultura escolar 

Apontamento de questões para 

problematização dos processos de 

construção da identidade docente 

 

17. Observação, acompanhamento e registro 

de aulas de Educação Física ministradas 

pela professora supervisora do PIBID, 

Karla Tives, na EBM João Alfredo Rohr 

Organizados em duplas e/ou individualmente, 

os bolsistas ID acompanharam as aulas de 

Educação Física ministradas pela professora 

supervisora do PIBID, Karla Tives. Três vezes 

por semana (segundas, terças e quartas-feiras), 

os bolsistas não apenas observaram e 

registraram as aulas para diferentes turmas de 

crianças e jovens da instituição, senão que 

também atuaram como auxiliares da referida 

professora. 

Período: Abril a Agosto de 2014 

Observação e auxílio no 

desenvolvimento de aulas de Educação 

Física ministradas pela professora 

supervisora do PIBID, Karla Tives, na 

EBM João Alfredo Rohr 

Relatórios das aulas observadas e 

acompanhadas 

Levantamento de questões teórico-

metodológicas sobre o papel da 

Educação Física no Ensino 

Fundamental a partir da realidade 

pontual da instituição 

Apontamento de questões teórico-

metodológicas sobre a construção da 

identidade docente 

18. Fundamentação teórico-metodológica por 

meio de reuniões de planejamento, estudos 

e discussões de textos sobre Educação 

Física como componente curricular do 

Ensino Fundamental 

Encontros realizados quinzenalmente, 

alternadamente   às reuniões com o 

coordenador do PIBID Educação Física, com a 

presença dos bolsistas e da professora 

supervisora do PIBID na escola. Apresentação 

dos planejamentos de intervenção, discussão de 

artigos indicados pelos próprios integrantes do 

grupo com a temática da inclusão, organização 

de atividades a serem executadas na escola, 

15 Reuniões realizadas:  

Planejamento e replanejamento 

coletivo; 

Avaliação das atividades propostas e 

desenvolvidas; 

Estudo e discussão de textos de 

referência. 
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como por exemplo: mural da Copa do Mundo, 

gincana, caça ao tesouro e xadrez gigante, bem 

como eventos externos vinculados ao PIBID. 

Período: Abril a Dezembro de 2014 

19. Produção de Material didático relacionado 

às aulas de Educação Física na EBM João 

Alfredo Rohr 

Construção do mural da Copa do Mundo: 

durante a realização da Copa do mundo de 

Futebol da FIFA 2014, ocorrida no Brasil, 

produziu-se um mural temático no pátio da 

instituição, o qual foi atualizado semanalmente 

para que as crianças e jovens tivessem a 

oportunidade de acompanhar o megaevento 

esportivo.  

Caça ao Tesouro: organizado pelos bolsistas 

ID para as crianças do 1º ano (11), consistiu na 

construção de um enredo lúdico envolvendo 

uma aventura pela a escola na qual um 

príncipe, com a ajuda das crianças e da bruxa, 

atravessa diversos obstáculos para encontrar a 

princesa, que ao final esperava as crianças na 

biblioteca para a contação de história.   

Período: Junho a Agosto de 2014 

1  Mural da Copa do Mundo de Futebol 

20 Planejamento, organização e 

desenvolvimento de evento cultural e 

esportivo na EBM João Alfredo Rohr 

Gincana Cultural de Integração: realizada em 

dois dias – o primeiro foi composto pelo show 

de talentos e apresentação das equipes, já o 

segundo foi dividido em dois períodos: um 

matutino, com alunos de turmas dos anos 

iniciais, e outro vespertino, com turmas do 

fundamental II. As atividades foram 

constituídas por diversas provas e brincadeiras 

de conhecimentos gerais, entretenimento e de 

integração divididas por provas com pontuação 

específica. 

Período: Setembro de 2014. 

a) Organização de evento escolar 

Integração da comunidade escolar; 

  

b) Arrecadação de mantimentos de 

higiene para comunidade carente.  

21 Elaboração e desenvolvimento de um 

projeto coletivo para ensino do xadrez 

como esporte escolar nas aulas de 

Educação Física da EBM João Alfredo 

Em função da reforma da quadra poliesportiva 

da escola, elaborou-se um projeto coletivo de 

intervenção nas aulas de Educação Física de 

três turmas do Ensino Fundamental (31, 41 e 

1 Projeto coletivo planejado e 

desenvolvido 

20 Aulas de xadrez ministradas 

Relatórios de registro das aulas 
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Rohr 62), envolvendo cerca de 70 alunos, para o 

ensino do xadrez enquanto esporte escolar. 

Buscou-se explorar os elementos pedagógicos 

desta modalidade esportiva, proporcionando 

aulas organizadas com diferentes momentos e 

atividades. As aulas foram ministradas pelos 

bolsista ID, uma vez por semana, com duração 

de 45 minutos cada, sempre vinculadas às 

demais aulas de Educação Física da turma 

ministradas pela professora supervisora do 

PIBID, a qual acompanhou e supervisionou as 

aulas dos pibidianos. 

Período: Agosto a Dezembro de 2014. 

ministradas 

22 Organização e participação em oficinas 

sobre o xadrez como esporte escolar 

Com vista a capacitação dos alunos bolsistas 

ID para ministração das aulas vinculadas ao 

projeto coletivo de ensino do xadrez enquanto 

esporte escolar na EBM João Alfredo Rohr, 

realizou-se oficinas envolvendo o coordenador 

do subprojeto de Educação Física do PIBID, 

Prof. Jaison Bassani, e os pibidianos que atuam 

na referida escola. 

Período: Agosto a Setembro de 2014. 

4 Encontros de 4 horas/aula cada 

23. Planejamento, organização e 

desenvolvimento de evento cultural e 

esportivo vinculado ao projeto do xadrez 

escolar na EBM João Alfredo Rohr  

Articulado ao projeto coletivo de ensino do 

xadrez, realizou-se três simultâneas 

(modalidade de apresentação e 

confraternização no xadrez) com a presença de 

ex-atleta e ex-técnico da modalidade. 

Participaram dessa atividade os alunos das três 

turmas contempladas pelo projeto. 

Período: Novembro de 2014. 

 

3 Simultâneas (modalidade de 

apresentação e confraternização no 

xadrez) 

24. Produção de Material didático relacionado 

às aulas de xadrez na EBM João Alfredo 

Rohr 

Produção, a partir de materiais diversos, 

incluindo sucata, de um xadrez gigante com os 

alunos das 3 turmas contempladas pelo projeto 

de ensino do xadrez. 

Período: Novembro a Dezembro de 2014. 

1 jogo de xadrez gigante 

25. Planejamento, organização, realização e Participação de 21 a 26/11/2014.  - 10 participação e organização do 
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participação  no II Encontro de Práticas 

Docentes em Educação Física do 

Mercosul. 

Local: Centro de Eventos da UFSC 

Teve como principal resultado o 

compartilhamento de culturas entre os alunos e 

professores das licenciaturas de educação física 

do Brasil (UFSC), Uruguai (UDELAR) e 

Argentina (UNLP). O evento teve 500 inscritos, 

120 alojados e alimentação no RU da UFSC. 

Realização do encontro, Formação acadêmica e 

docente, Experiência de intercâmbio. 

 

Período: de Junho a Novembro de 2014 

evento dos IDs e Supervisores 

- 03 mesas redondas 

- 06 comunicações orais 

- 01 conferência de abertura 

- 42 oficinas 

- 01 Informe 

- 01 Registro filmagem e fotos de todas 

as mesas; 

26. Elaboração e manutenção dos blog do II 

Encontro de Práticas Docentes em 

Educação física do Mercosul, 2014. 

Criação, atualização e manutenção dos blogs do 

encontro de Educação Física UFSC 

- 01 Blog atualizado durante o segundo 

semestre de 2014. 

27. Participação e comunicação no III 

Seminário Práticas de Estágio, Pesquisa e 

Extensão na Rede Municipal de Ensino de 

Florianópolis. 

Participação em evento Seminário da Rede 

Municipal de Educação de 10 a 11 de setembro 

de 2014. Local: CEC- Centro de Educação 

Continuada da Prefeitura Municipal de 

Florianópolis. Forma de apresentação: Relato 

de experiências do Projeto Copa de Futebol do 

Mundo Escolar. 

- 10 inscrições no evento 

- 03 comunicações das atividades do 

PIBID Educação Física por IDs e 

supervisores. 

28. Socialização das experiências do PIBID 

em evento promovido pela EBM João 

Alfredo Rohr 

Participação no Seminário Final da EBM 

João Alfredo Rohr: evento realizado no dia 17 

de dezembro em que ocorreram apresentações 

de todos os projetos desenvolvidos ao longo do 

ano na instituição. Os pibidianos participaram 

expondo, por meio de comunicação oral, o 

projeto de xadrez desenvolvido no segundo 

semestre deste ano. Na apresentação destacou-

se os benefícios pedagógicos do aprendizado do 

jogo de xadrez e relatou-se o desenvolvimento 

do projeto ao longo do 2º semestre de 2014, por 

meio de fotografias das aulas ministradas. 

Finalizou-se descrevendo os resultados 

alcançados dentro do que planejamos e o que 

ficou da experiência. 

Período: Dezembro de 2014 

5 Inscrições 

1 Comunicação oral 
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29. Relatório parcial de atividades Elaboração de um relatório descritivo parcial 

das atividades do subprojeto de Educação 

Física desenvolvidas durante o ano de 2014 

Período: Dezembro de 2014 

1 Relatório parcial 



5. DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA 

Coordenação Prof. Jailson José Bassani 
 

 

5.1  PRODUÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS  

 

 

5.1.1 Tipo do produto:   Livretos ilustrados para crianças  

Indicador atividade: 6,7,8 

 

Descrição do produto gerado  

 

Um Livreto ilustrado para crianças tematizando criticamente a história do futebol e da realização da 

Copa do Mundo de Futebol da FIFA no Brasil em 2014. Título: Dagmar, Vilmar, Neymar, Gilmar: o 

futebol e a Copa do Mundo. Autora: Ana Cristina Richter. Ilustrações: Ana Cristina Richter e 

Cláudia Schlabitz. 38 p. 
 

 (Anexo 03) 

 Descrição do produto gerado  
 

Um Livreto ilustrado para crianças tematizando os Esportes Radicais, de ação e aventura. Título: 

Nico, a tartaruga aventureira. Autores e ilustrações: Murilo Luiz Anselmo, Priscila Custódio 

Martins, 25 p 

 
 (Anexo 03) 

Descrição do produto gerado  

 

Um Livreto ilustrado para crianças tematizando o Atletismo. Título: As crianças do NEI e o 

Atletismo. Autores e ilustrações: Giovana Ratelli e Mariana dos Santo. 30 p. 
 

Quantidade total 03 

 

 

5.1.2 Tipo do produto: Construção de Materiais Pedagógicos 
          Indicador atividade:7, 9, 11  

 

 Descrição do produto gerado  

 

Construção do taco de hóquei com material reutilizado (cabo de vassoura e garrafa pet) pelas 

próprias crianças para a realização desta prática esportiva. 

 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

 Descrição do produto gerado  

 

Construção coletiva com as crianças de um cartaz com gravuras das práticas corporais de 

movimento realizadas ao longo da intervenção com a temática dos esportes de aventura. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 
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Descrição do produto gerado  

 

Construção de um cartaz com pinturas e colagens que tematizam o rúgbi realizado pelas crianças 

para exposição na instituição. Assim como a construção de um livro de pinturas e colagens 

realizadas ao final de todas as intervenções os quais as crianças levaram para casa. 
(Anexo 4) 

 Descrição do produto gerado  

 

 Construção do mural da Copa do Mundo de Futebol da FIFA 2014 na EBM João Alfredo Rohr 
(Anexo 4) 

Descrição do produto gerado  

 

 Construção de um jogo de xadrez gigante utilizando diversos materiais, incluindo sucata, na EBM 

João Alfredo Rohr. 
(Anexo 4) 

 Descrição do produto gerado  

 

Construção de petecas com materiais reutilizado (sacolas plásticas e jornais) para a realização das 

atividades do subprojeto de tematização dos esportes de rebatida. 
(Anexo 4) 

Quantidade total 06 

 

 

5.2. PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 

 

5.2.1  Tipo do produto: Relato de Experiência Pedagógica 

Indicador atividade: 7, 8, 9  

 

 Descrição do produto gerado  
      
Relato de Experiência. Título: OS ESPORTES RADICAIS E SUAS POSSIBILIDADES NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL: o relato de experiência em uma unidade educacional. Autores: Murilo 

Luiz Anselmo, Priscila Custódio Martins. 9 p. Objetivo: Elaboração e desenvolvimento de um 

projeto pedagógico coletivo para tematização do esporte enquanto elemento da cultura corporal de 

movimento. 
(Anexo 05)                                                                                                                         

 

Descrição do produto gerado  

 

Relato de experiência. Título: TEMATIZAÇÃO DOS ESPORTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

um relato de experiência. Autora: Caroline Soares da Silva. 6 p. Objetivo:  Elaboração e 

desenvolvimento de um projeto pedagógico coletivo para tematização do esporte enquanto elemento 

da cultura corporal de movimento. 
 (Anexo 05)                                                                                                                         

Quantidade total 02 
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5.2.2  Tipo do produto: Resumos 

     Indicador de atividade: 13  

 

Descrição do produto gerado 

 

Título: Esportes Radicais na Educação Infantil: Um Relato de Experiência no Estágio 

Supervisionado. Autores: Murilo Luiz Anselmo, Priscila Custódio Martins Evento: II Encontro de 

Práticas Docentes em Educação Física do Mercosul e III Simpósio de Formação de Professores e 

Práticas Pedagógicas. Objetivo: Socialização das experiências de PIBID em eventos acadêmicos. 

 

Descrição do produto gerado  

 

Título: EXPERIÊNCIA NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: 

aproximando os esportes e a educação infantil. Autora: Caroline Soares da Silva. Evento: II 

Encontro de Práticas Docentes em Educação Física do Mercosul e III Simpósio de Formação de 

Professores e Práticas Pedagógicas. Objetivo: Socialização das experiências de PIBID em eventos 

acadêmicos. 

 

Descrição do produto gerado  

 

 Título: TEMATIZAÇÃO DOS ESPORTES NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL. Autoras: Camilla Luiz e Jéssica Silveira. Evento: II Encontro de 

Práticas Docentes em Educação Física do Mercosul e III Simpósio de Formação de Professores e 

Práticas Pedagógicas. Objetivo: Socialização das experiências de PIBID em eventos acadêmicos. 

 

Descrição do produto gerado  

 

 Título: Título: XADREZ EM AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA BÁSICA 

MUNICIPAL JOÃO ALFREDO ROHR: RELATO DE EXPERIÊNCIA. Autores: Karla Tives, 

Breno Adriano, Daniel Medeiros, Giovana Rastelli, Jaison Bassani, Miria de Vasconcellos e 

Vitória Lima. Evento: II Encontro de Práticas Docentes em Educação Física do Mercosul e III 

Simpósio de Formação de Professores e Práticas Pedagógicas. Objetivo: Socialização das 

experiências de PIBID em eventos acadêmicos. 
Anexo: 6 

Quantidade total 4 

 

 

5.2.3 Tipo do produto: Relatórios de Observação        

           Indicador de atividade:  4, 5   

 

 

 Descrição do produto gerado  

 

22  relatórios de observação, 60p. Objetivo: Observação da cultura institucional e dos momentos de 

educação do corpo na rotina pedagógica do NEI Zilda Arns Neumann. 
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Descrição do produto gerado  

 

4 relatórios de observação, 14 p. Objetivo: Observação da cultura institucional e dos momentos de 

educação do corpo na rotina pedagógica do NEI Zilda Arns Neumann. 

Descrição do produto gerado  

 

17 relatórios de observação. 25 p. . Objetivo: Observação da cultura institucional e dos momentos 

de educação do corpo na rotina pedagógica do NEI Zilda Arns Neumann. 
(Anexo: 7) 

Quantidade total 43 

 

 

5.2.4  Tipo do produto: Relatórios de Registro das Intervenções 

           Indicador de atividade:  8, 9, 11. 

 

 Descrição do produto gerado  

 

08 relatórios de intervenção, 37 p. Autores: Murilo Luiz Anselmo, Priscila Custódio Martins. 

Objetivo: Elaboração e desenvolvimento de projeto pedagógico para tematização dos esportes 

radicais nas aulas de Educação Física do G4A do NEI Zilda Arns Neumann. 

 Descrição do produto gerado  

 

06 relatórios de intervenção, 22 p. Autora: Caroline Soares da Silva. Objetivo: Elaboração e 

desenvolvimento de projeto pedagógico para tematização dos esportes nas aulas de Educação 

Física do G5 do NEI Zilda Arns Neumann. 

Descrição do produto gerado  

 

03 relatórios de intervenção, 08 p. Autores: Camilla Luiz e Jéssica Silveira. Objetivo: Elaboração e 

desenvolvimento de projeto pedagógico para tematização dos esportes radicais nas aulas de 

Educação Física do G4A do NEI Zilda Arns Neumann. 
Anexo: 8 

Quantidade total 17 

 

 

5. 2.5  Tipo do produto: Apresentações  

            Indicador de atividade:  13, 14 

 

Descrição do produto gerado  

 

01 Apresentação em forma de Pôster no III Simpósio de Formação de Professores  e Práticas 

Pedagógicas, realizado na Universidade Federal de Santa Catarina, em 22 a 28 de novembro de 

2014. Título: Esportes Radicais na Educação Infantil: Um Relato de Experiência no Estágio 

Supervisionado. 
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Descrição do produto gerado  

 

01 Apresentação em forma de Pôster no III Simpósio de Formação de Professores e Práticas 

Pedagógicas, realizado na Universidade Federal de Santa Catarina, de 22 a 28 de novembro de 2014. 

Título: EXPERIÊNCIA NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: 

aproximando os esportes e a educação infantil. 

 

Descrição do produto gerado  

 

01 Apresentação em forma de Pôster no III Simpósio de Formação de Professores  e Práticas 

Pedagógicas, realizado na Universidade Federal de Santa Catarina, em 22 a 28 de novembro de 

2014. Título: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ENSINO NO PIBID: TEMATIZAÇÃO DOS 

ESPORTES NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 

 

Descrição do produto gerado  

 

01 apresentação oral com auxílio de materiais audiovisuais na disciplina de Educação Física na 

Infância, do curso de licenciatura em Educação Física. Data: outubro de 2014. Objetivo: 

Socialização das experiências de PIBID em disciplinas do Curso de Licenciatura em Educação 

Física da UFSC. 

Descrição do produto gerado  

 

01 apresentação oral com auxílio de materiais audiovisuais na disciplina de Educação Física na 

Infância, do curso de licenciatura em Educação Física. Data: outubro de 2014. Objetivo: 

Socialização das experiências de PIBID em disciplinas do Curso de Licenciatura em Educação 

Física da UFSC. 

 Descrição do produto gerado  

 

01 Apresentação de comunicação oral no III Simpósio de Formação de Professores  e Práticas 

Pedagógicas, realizado na Universidade Federal de Santa Catarina, em 22 a 28 de novembro de 

2014. Título: Xadrez em aulas de Educação Física da Escola Básica Municipal João Alfredo Rohr: 

relato de experiência. 
Anexo: 9 

Quantidade total 6 

 

 

5.3 PRODUÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS 
Não houve desenvolvimento de atividades nessa modalidade. 

 

 

5. 4  PRODUÇÕES DESPORTIVAS E LÚDICAS 

 

5.4.1. Tipo do produto: Organização e realização de saídas e passeios  

           Indicador atividade: 7, 12 
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Descrição do produto gerado 

 

 Saída para as dunas, na praia da Joaquina, localizada na cidade de Florianópolis/SC. Data: 29 de 

outubro de 2014.  

Número de crianças 14.  

Objetivo: Tematizar o sandboard. 

(Anexo 33)  

Descrição do produto gerado  

 

01 Saída para a piscina adaptada do Centro de Desportos/UFSC. Data: 19 de novembro de 2014. 

Número de crianças: 12.  

Objetivo: Tematizar o surf. 
(Anexo 34)  

Quantidade total 02 

 

5.5  PRODUÇÕES TÉCNICAS, MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E OUTRAS 

 

Não  houve ocorrências nesta modalidade. 

 

6. DESCRIÇÃO DE IMPACTOS DAS AÇÕES/ATIVIDADES DO PROJETO 

NA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES; LICENCIATURAS ENVOLVIDAS; 

EDUCAÇÃO BÁSICA; PÓS-GRADUAÇÃO e ESCOLAS PARTICIPANTES 

 Avaliação coletiva conforme item 3.1 deste Relatório.  

 

 

7. CONTRIBUIÇÕES PARA AS LICENCIATURAS DA IES 

 

O Programa PIBID tem contribuído significativamente não apenas na formação dos estudantes 

bolsistas, que por meio das atividades desenvolvidas podem complexificar ainda mais a relação teoria 

e prática no âmbito da educação Física na Educação Básica, senão que também de outros estudantes 

do Curso de Licenciatura, por meio de efeitos irradiadores que se materializam tanto na participação 

dos estudantes nas diferentes disciplinas da grade curricular do curso quanto também da presença em 

outros tempos e espaços curriculares de formação. 

 

 

9. DIFICULDADES ENCONTRADAS E JUSTIFICATIVAS DE ATIVIDADES 

PREVISTAS E NÃO REALIZADAS 

 

Não há registros de dificuldades encontradas ao cumprimento das atividades propostas.  

 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 

 

Perspectiva de institucionalização do programa como política de estado e implementada como 

elemento curricular integrante dos cursos de licenciatura. 

 



______________________________________Relatório de Atividades do Programa PIBID/UFSC 

 47 

 



 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SOB A COORDENAÇÃO DO PROF. FÁBIO MACHADO PINTO  
 

 

 

 4  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS  

 
 

Indicador 

da 

atividade  

Objetivo da atividade Descrição sucinta da atividade (inserir início e 

período de realização) 

Resultados alcançados 

1. Organização, planejamento e realização 

do projeto "Copa de futebol do mundo 

escolar" perspectivando trabalhar outro 

olhar sobre a Copa do Mundo de Futebol,  

em especial, explorando a cultura dos 

países envolvidos nesse megaevento. 

Além de inverter o papel da comunidade 

escolar as colocando não só enquanto 

expectadoras, mas também enquanto 

sujeitos da construção de sua própria 

copa, através de diversas atividades. 

 

Em Março de 2014 foi realizada uma reunião 

na E.B.M Beatriz de Souza Britto com objetivo 

de apresentar o projeto para a comunidade 

escolar (incluindo pais, alunos, professores e 

PIBID) além de serem reproduzidos alguns 

vídeos que motivassem para tal. Realizamos 

diversas reuniões de apresentação do projeto 

para os professores, pais e alunos de três 

escolas públicas municipais. Este projeto foi 

realizado pelas 16 turmas da escola e os todos 

os professores dos anos iniciais e finais, bem 

como equipe pedagógica. Foram quatro meses 

de atividades de estudo, pesquisa e 

aprendizado do futebol e da copa do mundo 

nas mais diversas abordagens e áreas do 

conhecimento, de forma interdisciplinar e 

interturmas. Cada turma escolheu um país para 

estudar e desenvolver atividades esportivas e 

escolares de intercambio. 

 

- 16 subprojetos de ensino do futebol e da 

Copa do Mundo. 

- 10 Vídeos produzidos 

- 12 artes digitais como o logo do evento. 

- 12 painéis pintados com técnicas diversas. 

- 12 Jogos amistosos interturmas. 

- 04 torneios de futsal entre os escolares. 

- 01 visita ao centro treinamento do Clube 

profissional Figueirense. 

- 20 materiais didático pedagógicos 

produzidos. 

- 01 Intercâmbio com escolares e 

professores do Uruguai; 

- 01 Intercâmbio com professores do 

México; 

- 01 Intercâmbio com professores da 

Inglaterra; 

- 01 Intercâmbio com jogadores de futebol 

da França (com visita a escola); 

- 01 Desfile das camisetas da copa; 

- produção de uma camiseta da copa de 

futebol do mundo escolar; 

- Produção de 01 Clip musical em estúdio 

de uma música cantada pelos alunos da 

escola; 
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- 01 Projeto pesquisa sobre Pixinguinha de 

música sobre o futebol; 

- 01 curso de arbitragem para 15 alunos dos 

anos iniciais e finais; 

- 01 curso de arte digital para 15 alunos dos 

anos finais (concurso melhor arte da Copa); 

- Primeiro lugar no concurso coca-cola de 

redação sobre a copa do mundo; 

- 01 viagem de professor, pai e aluno para 

assistir um jogo da copa; 

- 01 evento esportivo simulando a abertura 

da Copa do Mundo; 

- 01 folder do evento; 

- 16 banners de cada sub-projeto 

- 01 Mostra Cultural de todos os trabalhos 

realizados durante o semestre; 

- 01 pesquisa avaliação sobre o evento; 

2. Apresentação do projeto "Copa de Futebol 

do Mundo Escolar", com diversas 

atividades. 

 

Iniciou no primeiro semestre em março de 

2014 com a reunião de apresentação do projeto 

para os professores, pais e alunos. Estes foram 

contemplados com uma apresentação no 

auditório da escola, com a presença de todos os 

estagiários/PIBID uniformizados de juízes de 

futebol. Jogo amistoso entre professores com o 

intuito de divulgar o evento e contando com a 

colaboração dos estagiários/PIBID.  Reuniões 

de planejar as etapas do projeto. Definição de 

subprojetos para cada turma.  Escolha de país 

para cada turma, através de votação realizada. 

- 01 Evento de abertura do projeto -- 

Divulgação do projeto escolar do semestre. 

- 01 Planejamento e discussão de ideias. 

- 02 Power point com vídeos produzidos e 

apresentados 

- 02 Jogos de futsal amistosos entre 

professores; 

- Definição de 14 subprojetos e dos 15 

países à serem explorados e trabalhados. 

- Mobilização coletiva da comunidade 

escolar. 

3. Realização de pesquisa sobre o interesse 

dos escolares pela Copa do Mundo de 

Futebol e pelo futebol. 

Coleta de dados nas turmas dos anos finais do 

período vespertino. Aplicação e análise de 

questionário a fim de identificar informações e 

interesses sobre o tema Copa do Mundo. 

Criação de modelo de questionário. Aplicação 

de 250 questionários respondidos por alunos. 

- 01 pesquisa sobre o interesse na Copa do 

Mundo e no futebol. 

PROJETOS ANOS INICIAIS (2014.1) 

4. Realização do subprojeto "A bola rola" O Subprojeto "A bola rola" realizado nos 1º e 04 módulos de ensino do futebol nos anos 
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nos primeiros anos iniciais. Com 

intercambio com as turmas dos anos finais. 

Exploração dos diferentes tipos de bola, 

jogos com bola, criação de brinquedo e 

música com o tema bola. Momento 

interturmas e produção de mascaras. 

2º anos iniciais, vespertino e matutino, 

tematizou a história da bola, tipos e esportes 

que a utilizam. Pesquisa e escolha de uma 

brincadeira e brinquedo do país escolhido 

(Japão, Costa do Marfim, França e Austrália). 

Contato com a língua francesa, por conta da 

escolha de países francófonos. Visita cultural 

na escola (grupo de jogadores franceses). 

Foram apresentados através de vídeos e 

imagens elementos culturais da Austrália, 

música, dança, praias, surf, animais entre 

outros. Após algumas aulas de apresentação do 

país foram trabalhados alguns jogos 

tradicionais, tipos de pega-pega, bolinha de 

gude e outros jogos com bola. Exploração dos 

diferentes de bola, conhecimento dos tipos de 

bola, jogos e brincadeiras com bola. 

iniciais (24 aulas cada) para quatro turmas 

de 25 crianças. 

03 banners 

04 Bandeiras (grandes) dos países  

escolhidos 

23 bolas com material alternativo 

20 malabares 

22 peões 

01 amarelinha (grande) em papel  

- Jogos tradicionais da Austrália, Costa do 

Marfim, França e Japão.  

- Experiência na docência e formação dos 

alunos. 

 

 

5. 

Realização do subprojeto "Símbolos 

Nacionais", países escolhidos EUA e 

Portugal, realizado nas turmas do 3º ano 

vespertino e matutino. 

pesquisa sobre o tema abordando aspectos do 

país escolhido pela turma, utilizando mapas e 

atlas. Desenvolvimento de atividades 

relacionado ao tema. Confecção de bandeiras 

de seus países. Tematização do que é um 

símbolo nacional? 

 

- 02 módulos de ensino do futebol nos anos 

iniciais (12 aulas cada) para duas turmas de 

25 crianças. 

- Confecção das bandeiras do país escolhido 

- Construção de um banner 

- Experiência na docência e formação dos 

alunos. 

 

 

6. 

Realização do Subprojeto " Regras  pra 

que te quero", países escolhidos 

Alemanha e Uruguai, realizado nas turmas 

dos 4º anos vespertino e matutino. 

 

 

 

 

Observação de aulas ministradas. De Abril à 

Julho, em torno de 37 aulas. Atividades 

voltadas ao respeito pelo próximo, respeito 

pelas regras do jogo e fair play. Para que 

servem as regras? O que é fair play? 

construção de regras para e com o grupo. 

Estudo do país escolhido. Através de contato 

entre países, inicia-se um intercâmbio cultural 

entre turmas do Brasil e Uruguay. Primeira 

atividade (abril) envio de postais e vídeo. 

Estudo das regras do futebol. 

 

- 02 módulos de ensino do futebol nos anos 

iniciais (12 aulas cada) para duas turmas de 

25 crianças. 

- Confecção das bandeiras do país escolhido 

- 28 cartões postais enviados à escolares de 

Montevidéu 

- Produção de 01 vídeo 

- 02 cartazes 

- 02 banners 

- Experiência na docência e formação dos 

alunos. 

PROJETOS ANOS FINAIS (2014.1) 
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7. 

Realização do subprojeto "Histórias das 

Copas " Modulo I, II e III “México e 

Historias das Copas”, Tipos de bola e de 

futebóis”, “Avaliação e conclusão das 

intervenções”  no oitavo ano final, turma 

81. Conhecimento sobre o evento Copa do 

Mundo de Futebol, organizado pela FIFA.  

Oralidade dos alunos com as 

apresentações. Desenvolvimento dos 

sentidos e o respeito e confiança com os 

colegas e pessoas portadoras de 

necessidades especiais . 

Conhecimento de outras culturas 

principalmente a mexicana.  

Subprojeto "Histórias das Copas"         

Apresentação do país escolhido (México), suas 

principais características de práticas corporais, 

como seus jogos, danças e esportes mais 

praticados. 

Histórias das Copas, confecção de um cartaz 

por parte dos alunos com suas curiosidades, 

contexto em que se encontrava o pais sede e 

recordes esportivos. Intercambio com duas 

Mexicanas. 

Experimentação de diversos tipos de bolas 

(gude, basquete, bola de meia) com tamanhos e 

formatos diferentes, Construção de bolas com 

materiais alternativos e ensino do Futebol de 

“cegos”. Debate sobre a realização da Copa Do 

Mundo no Brasil. Pontos positivos e negativos. 

Construção de um texto individual comentando 

sobre as atividades realizadas durante o 

semestre 

- 03 módulos de ensino do futebol nos anos 

finais (12 aulas cada) para uma turmas de 35 

escolares. 

- Confecção de bolas com materiais 

alternativos. 

- 01 banner 

 

 

 

 

8. 

Criação e realização do subprojeto “E o 

Futebol de lá?” Modulo I e II “Inglaterra”, 

turma 82. Apresentação da história do 

Futebol. História das mulheres no Futebol 

e jogos mistos. Conhecimento sobre o 

evento Copa do Mundo de Futebol, 

organizado pela FIFA. Desenvolvimento 

dos sentidos e o respeito e confiança com 

os colegas e pessoas portadoras de 

necessidades especiais . 

Conhecimento da língua e cultura Inglesa. 

“E o Futebol de lá?” foi um subprojeto 

construído com a turma 82 (oitavo ano) do 

período vespertino. A turma escolheu a 

Inglaterra como país à ser explorado e 

representado e partir desta escolha o projeto foi 

escrito com perspectiva de trazer os elementos 

históricos e culturais do país, bem como jogos 

de origem inglesa. A partir deste projeto, 

apresentamos a história do futebol para a 

turma, inclusive ressaltando a importância da 

Inglaterra enquanto país onde se determina a 

origem do futebol. Além de trazermos a 

história do esporte, o relacionamos diretamente 

com o período histórico em que o país vivia. 

Estudamos a importância e ação das torcidas 

organizadas inglesas e a visibilidade das 

mulheres na história do futebol e como esse 

elemento se caracteriza na copa do mundo. 

- 02 módulos de ensino do futebol nos anos 

finais (12 aulas cada) para uma turmas de 35 

escolares. 

- 01 banner 

- Construção de bandeiras da Inglaterra. 

- Conhecimento sobre a história do futebol, 

de jogos que surgem em conjunto com o 

futebol, sócio-históricos relacionados ao 

país; a história das mulheres no futebol, a 

luta das mulheres. 

- Realização de jogos mistos, como tentativa 

de superação da hierarquia de habilidades e 

gênero. 

- Confecção de material didático 

relacionado a Copa de Futebol, 90 

bandeirinhas. 
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9. 

Realização de módulos de ensino de 

Badminton na turma 82. Ensino de uma 

prática corporal inovadora, história do 

Badminton enquanto elemento cultural, 

experimentação. 

 

 

 

Teoria e prática do Badminton com alunos do 

oitavo ano. Explorando a cultura Inglesa, 

trabalho com o esporte Badminton. O 

Badminton foi escolhido pela turma como jogo 

Inglês à ser explorado. Apresentamos a história 

e as regras do jogo, além de expormos vídeos 

com jogos de campeonatos mundiais de 

Badminton.  

A escola providenciou um kit do esporte e a 

turma experimentou a prática. Para além do 

kit, compramos mais petecas e improvisamos 

mais opções para o jogo utilizando a rede de 

vôlei e materiais do mini tênis (redes e 

raquetes). 

- 01 módulo de ensino do Badminton. 

- aquisição de 1 kit de Badminton e 

6 volantes (petecas) 

 

 

 

10. 

Confecção de material didático 

relacionado a Copa de Futebol, 

bandeirinhas dos países escolhidos pelas 

turmas 52, 62, 72 e 82. 

Ensino e confecção de bandeirinhas com 

cartolina e papel cartão, respeitando cores e 

padrões das bandeiras oficiais dos países de 

cada turma. O objetivo dos subprojetos foi 

conhecer aspectos referentes à história do 

futebol no mundo e no país escolhido pela 

turma, (Itália, Camarões, Espanha e Inglaterra), 

sua participação em copas do mundo, torcidas 

organizadas, percebendo diferenciações e 

aproximações com o futebol jogado no Brasil. 

Confecção de Material didático: 

- 90 bandeirinhas 

 

 

11. 

Construção de material didático alternativo 

para a prática da Esgrima nas turmas 52, 

62, 72 e 82. Produção de cartazes sobre a 

esgrima. Construção de material 

alternativo para a prática da Esgrima. 

Ensino da teoria e prática da Esgrima com 

materiais alternativos, confeccionados com 

vara de bambu, TNT, espuma e tela de costura, 

com alunos do sétimo ano. Levamos um texto 

sobre a história da esgrima, suas regras e 

materiais. Os alunos se dividiram em grupos e 

construíram cartazes em cartolina. Como 

resultado do subprojeto foi possível observar a 

maior participação dos alunos nas conversas, 

discussões e apresentações, como a produção 

de cartazes dos alunos sobre a Esgrima, além 

disso, puderam vivenciar atividades práticas 

com materiais alternativos desse esporte. 

Construção de material didático: 

- 02 varas (floretes) 

- 02 coletes 

- 02 máscaras  

- Construção de 6 cartazes e apresentação 

dos mesmos. 
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12. 

Momento interturmas de troca de 

experiência. 

Como já tinham vivenciado a prática do 

Badminton, a turma 82 levou a experiência para 

a turma 21 (segundo ano do ensino 

fundamental). Os alunos do oitavo ano levaram 

as crianças para o ginásio onde apresentaram 

oralmente o badminton e na sequência 

ensinaram as crianças a jogarem. Desenvolver 

responsabilidade ao ensinar. 

- 01 Troca de experiência em atividade 

interturma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

Apresentação sobre os sistemas táticos do 

futsal e do futebol. Filmagem de aulas dos 

sistemas táticos. 

Foi realizada uma apresentação no programa 

PowerPoint em sala de aula, utilizando o data 

show. Aprofundamos os sistemas do futsal 

mais que os do futebol. Filmagem e análise dos 

vídeos de 2 aulas onde a tarefa foi desenvolver 

esquemas táticos durante o jogo de futsal. 

Diversas perguntas sobre os sistemas. Os 

alunos se dividiram em grupos e escolheram o 

sistema que achassem mais adequado para por 

em prática mais tarde.  

- 01 módulo de ensino do futebol. 

- 10 vídeos, 

 

 

14. 

Visita ao CT do clube Figueirense Visita de estudo dos alunos da turma 81 e 82 

para conhecer a realidade do futebol 

profissional em Florianópolis num Centro de 

Treinamento profissional de futebol. 

- 01 Saída de campo 

- 01 Vídeo 

- 40 alunos visitantes 

- entrevistas com profissionais e jogadores 

de cateogiras de base 

- Fotografias 

EVENTO FINAL COPA 

 

 

 

15. 

Organização do evento final "Copa de 

Futebol do Mundo Escolar" no campo do 

Corinthians (Pantanal). Mobilização de 

toda escola na realização do evento, 

trabalho em grupo, coletivo, respeito ao 

próximo. Jogos de futebol de campo; 

Apresentações culturais de Dança, Hino 

Nacional no Violão e coral da escola, Clip 

de música adaptada, Discursos oficiais, 

Poesia, Redação da escola premiada no 

concurso Coca-cola. 

 

Planejamento, organização e realização de um 

megaevento escolar tendo como protagonistas 

os próprios alunos e professores.  Distribuição 

de tarefas por turma: arbitragem, torcedores, 

fotógrafos, comentaristas, repórteres, 

publicidades, jogadores, etc... Realizado em 

Julho de 2014, simulando a Copa do Mundo de 

Futebol. Como encerramento do projeto “A 

copa de Futebol do Mundo escolar”,  todas as 

turmas da escola, divididas por turno vespertino 

e matutino, foram ao campo do Clube 

Corinthians, localizado no bairro Pantanal, em 

- 01 evento esportivo cultural 

- 20 faixas com símbolo do país (japão) 

- Bandeiras e pompons de cada país 

escolhido 

- 16 banners apresentados para o restante da 

escola. 

- 01 equipe de 10 árbitros. 

- 01 equipe de 5 repórteres. 

- 01 equipe de 6 locutores. 

- 01 coral. 

- 01 equipe de cinco cantores Rap. 

- 01 equipe de dança. 



______________________________________Relatório de Atividades do Programa PIBID/UFSC 

 54 

Florianópolis. Além de jogarem futebol 

uniformizados, fizeram um desfile de turmas 

com seu banner, expondo os trabalhos 

realizados durante o projeto, cantaram o hino 

nacional  e música sobre o projeto produzida 

pelos alunos e a professora de música da 

escola, leram poesias e textos sobre o projeto e 

dividiram tarefas na realização do evento. 

- 02 redações apresentadas. 

- 01 poesia apresentada. 

- 04 equipes de 15 jogadores (60 atletas) 

- torcedores. 

- Desfile das 16 turmas 

 

 

16. 

Planejamento, organização e realização da 

Mostra de trabalhos do projeto "Copa de 

futebol do mundo escolar". 

 

Mais de 200 trabalhos produzidos e 

apresentados (Vídeos, pinturas, desenhos, 

músicas, brinquedos, brincadeira, cartazes, 

textos, pesquisas, material didático, jogos, etc) 

- 200 trabalhos apresentados 

 

 

17. 

Realização de Intercâmbio internacional 

entre escola do Uruguai e Brasil. 

Continuidade do intercâmbio com o Uruguai, 

escuela 375.  Realização da primeira vídeo 

conferência: escola Beatriz e escuela 375 de 

Montevidéu. Atividade realizada com sucesso, 

tendo a presença de vários profissionais da 

escola, PIBID, estágio/UFSC. A turma 41 

apresentou números culturais (sax, flauta e 

coral cantando rancho de amor a ilha). Houve 

perguntas de ambas as partes. 

- 01 videoconferência 

- 02 vídeos produzidos 

- 70 cartões postais produzidos no Brasil e 

no Uruguai; 

- 01 visita de professor brasileiro ao Uruguai 

- 02 visitas de professores uruguaios ao 

Brasil; 

- 01 oficina de Murga realizada na Escola; 

- 01 oficina de Candombe realizada para a 

escola;  

 

 

18. 

Planejamento e realização de projeto e 

aulas teórico práticas nos anos iniciais 

(turma 21, matutino) de Skate e Surfe na 

escola. Realização de duas aulas de skate 

ministradas no ginásio e mais duas em 

uma rampa da escola. 

Duas saídas para a piscina do CDS (a 

turma foi dividida em dois grupos). Saída 

para a praia do Campeche onde puderam 

surfar. 

Apresentação das fotos feitas nas saídas 

para os alunos. 

Projeto realizado na turma 21 (matutino). 

Saídas para uso da piscina do Centro de 

Desportos/UFSC e praia, com o objetivo de 

proporcionar a experiência do skate e do surfe. 

Atividade inovadora para alunos, professores e 

bolsistas. Aulas na piscina para se adaptar ao 

meio liquido, de skate e sobre os perigos que o 

mar. Realização de aulas de skate nos dias 

14/10 a 26/10 (nas terças e quintas) Saídas 

para uso da piscina do Centro de 

Desportos/UFSC nos dias 04/11 e 11/11. 

Saída para praia do Campeche no dia 

28/11/2014. Uma experiência que  contou com 

superação de limites e medos, diversão, 

interação, além de fazer os alunos participarem 

- 02 módulo de Surfe (12 aulas cada) para 

20 crianças dos anos iniciais. 

- 01 saída para praia do Campeche com 

aulas de surfe. 

- 02 saídas para piscina da UFSC com aulas 

de surfe. 
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de um esporte na natureza, conhecerem os 

perigos e as belezas das praias. 

 

 

19. 

Aula de educação física de adaptação ao 

meio líquido. preparação das crianças para 

prática de surf na praia do Campeche. 

Aprendizado básico da estrutura corporal 

da prática do surf pelas crianças. Grande 

aceitação da prática pelas crianças 

 

Realizado nos dias 04 e 11 de Novembro, na 

piscina da UFSC no Centro de Desportos 

(CDS), foram divididos em duas partes a turma 

21, o objetivo da aula foi realizar uma situação 

de adaptação ao meio líquido com crianças do 

segundo ano do ensino fundamental, com o 

intuito de adaptá-los e prepara-los a uma 

atividade prática de surfe, além de oportunizar 

o contato com a prática corporal no meio 

líquido por meio de atividades lúdicas. Teve 

como resultado principal a demonstração de 

como a água pode ser segura se forem tomados 

os devidos cuidados. 

- 02 oficinas de surfe na piscina; 

- 8 crianças atendidas no dia 04/11 

- 8 crianças atendidas no dia 11/11 

 

 

 

 

20. 

Planejamento e realização de aulas teórico 

práticas de Taco e Beisebol nos anos 

finais, relacionadas ao tema “Conhecendo 

o corpo humano através dos jogos com 

taco", "tipos de jogos com taco e suas 

histórias", "Avaliação e conclusão das 

intervenções." 

Estudo sobre os principais segmentos 

(articulações), através de atividades como 

empurra a bola, rouba a bandeira, atividade de 

pintura e montagem dos componentes 

estruturais do corpo humano e criação dos 

bonecos em tamanho real, com alguns 

segmentos do corpo humano. Conhecimento 

sobre o corpo humano. Distinção de pele, 

músculo e osso. Estudo sobre jogos com taco. 

Experimento de novas práticas como 

softbol/beisobol, Resgatar jogos tradicionais 

(jogo do taco) Reflexão por parte dos alunos 

Desenvolver a oralidade e a organização de 

ideias.Desenvolver trabalho em grupo. Respeito 

ao próximo e desenvolvimento da escrita. 

- 03 módulos de ensino do taco e beisebol 

- 01 desenvolvimento de jogos e 

brinquedos: taco, espirobol, boliche, softbol, 

jogo das bases,   

- 01 produção de um cartaz coletivo. 

- 01 avaliação; 

- 01 texto coletivo com a turma. 

- 01 desenho individual representando a 

atividade que o aluno mais se identificou 

durante o período de estágio. 

 

21. 

Projeto de jogos populares e 

implementação de regras nos jogos. Turma 

41 do 4º ano. 

As aulas contemplaram planejamentos para a 

teleconferência, jogos e brincadeiras populares 

como: queimada, jogo dos números, tacobol, 

etc. 

- 28 observações e registros de aulas 

ministradas pela Profª Débora Brandalise.  

- Experiência na docência. 

 

22. 

Planejamento e realização de aulas teórico 

práticas do Frisbee nos anos iniciais 

Experiência na docência 

Autonomia dos alunos através do espírito do 

jogo. Parte histórica e regras do jogo. 

- 04 aulas tematizando o frisbee.  
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23. 

Saída para o campo do Corinthians. 

Confraternização no fim de ano entre 

alunos e professores.  

 

Saída com as turmas 21 e 31 para o campo do 

Corinthians no Pantanal para, no final do ano 

letivo, desenvolver mais uma vivência fora do 

âmbito escolar. Teve práticas corporais como: 

badmington, voleibol, futebol e brincadeiras 

livres sob a orientação dos bolsistas e 

professores da EBM Beatriz de Souza Britto 

- 04 jogos de futebol de campo. 

- diversas atividades lúdicas. 

 

ANOS FINAIS SEGUNDO SEMESTRE 

 

 

 

24. 

Planejamento e realização do Projeto de 

Esportes de aventura nos anos finais. 

Apresentar aos escolares alguns esportes 

aos quais muitos dos alunos não tem 

acesso. 

No segundo semestre de 2014, o PIBID e as 

professoras da escola construíram um projeto 

de esportes de aventura para a turma 82 (oitavo 

ano), este projeto tinha como objetivo explorar 

a Educação Física a partir da abrangência da 

cultura corporal. Perspectivando superar a 

Educação física hegemonicamente 

caracterizada enquanto quatro esportes 

(basquete, futebol, vôlei e handebol).Os 

esportes abordados foram o skate, o slackline, 

trilhas e o surf. 

- 01 projeto e 03 módulos de ensino das 

práticas de aventura. 

- Experiência formativa em superação da 

Educação Física hegemônica. 

 

 

 

 

25. 

Saída de estudo para experimento e 

aprendizado do Surfe. Contado e 

conhecimento sobre prática que não é 

acessível a todos e pouco ou nada 

trabalhada nas escolas. 

 

No dia 28 de novembro os alunos da turma 82 e 

21 saíram de ônibus da escola para a prática do 

surfe na praia do Campeche-Florianópolis. A 

abordagem teórica do surfe foi trabalhada em 

sala com o auxilio do professor Vicente 

(Estágio e TCC abordando este esporte) e os 

pais foram comunicados e autorizaram os 

alunos à saída. A escola levou pranchas, mas 

contou com a parceria de uma escolinha de surf 

do Campeche, que forneceu em torno de 5 

pranchões. Contando com oito professores (EF 

E PIBID), os alunos eram levados em grupos 

de oito pessoas para a água e experimentavam o 

surfe. 

- 01 módulo de ensino do surfe. 

- 01 Saída para a praia. 

- 02 turmas participantes. 

- 80% de aprendizado a subir na prancha e 

surfar. 

- 01 avaliação da atividade. 

 

 

 

 

 

26. 

Saída de estudo para experimento e 

aprendizado da prática do Slack line. 

Conhecimento sobre o slack line. 

Desenvolvimento equilíbrio. 

Após apresentação da história e modalidades do 

slackline, a turma 82 fez  uma saída de campo 

para a Universidade Federal de Santa Catarina. 

Lá, ao ar livre e em contato com a natureza, 

- 01 módulo de ensino do slackline. 

- 01 Saída para a bosque. 

- 01 turma participante. 

- 80% de aprendizado a subir na fita. 
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Saída para a UFSC. 

 

foram montados três slack lines, onde os quais 

vivenciaram e aprenderam a prática. Grande 

participação dos alunos. 

Prática corporal diferenciada. 

- 01 avaliação da atividade. 

 

 

 

 

27. 

Abordagem teórica e prática do skate. 

(TURMA 82) Apreensão de nova prática 

corporal. Experiência com skate. 

Desenvolvimento do equilíbrio. 

Conhecimento sobre a história do skate e 

sua intervenção cultural. 

Em três aulas apresentamos a história do skate, 

como ele se desenvolveu, sua expressão na 

cultura popular e as principais manobras, 

utilizamos também vídeos de diversas 

modalidades como um dos materiais didáticos. 

A prática do skate aconteceu no ginásio da 

escola, contamos com parceria do PET-

Educação Física/UFSC, que emprestou quatro 

skates e com alguns dos alunos que também 

trouxeram seus skates para a escola. Na prática 

construímos rampas e obstáculos. Todos os 

alunos participaram da prática. 

- 01 módulo de ensino do skate. 

- 01 avaliação da atividade. 

 

 

 

28. 

Planejamento e ensino de práticas 

corporais na natureza para turma 62: 

Trilhas do parque do córrego grande. 

Exploração das trilhas do parque Horto 

florestal do córrego Grande em setembro  de 

2014. Conscientização ecológica e quanto as 

praticas corporais ao ar livre . 

- 01 módulo de ensino da trilha (6 aulas) 

- 01 trilha realizada com 25 alunos dos anos 

finais. 

- 01 avaliação da atividade. 

 

29. 

Planejamento de ensino e realização de 

aulas teórico práticas de Skate nos anos 

finais (turma 72) 

Experimentação didática para alunos iniciantes 

e intermediários da pratica do skate em 

novembro de 2014. Vivencia pratica de 

atividades pouco comuns no cotidiano escolar. 

Documentação em fotos e vídeos. 

Apresentação expositiva em slides. 

- 01 módulo de ensino do skate. (12 aulas) 

- 01 avaliação da atividade. 

 

30. 

Planejamento e realização de aulas teórico 

práticas nos anos finais de pratica de 

slackline na escola (turma 72) 

 

Experimentação didática para alunos iniciantes 

e intermediários da pratica do slackline em 

outubro de 2014. Vivencia pratica de atividades 

pouco comuns no cotidiano escolar. 

Documentação em fotos e vídeos. Apresentação 

expositiva em slides. 

- 01 módulo de ensino do slackline. (12 

aulas) 

- 01 avaliação da atividade. 

 

 

31. 

Realização de um Festival de Práticas 

Corporais (Outubro) - compondo a 

Semana da Criança da escola EBM Beatriz 

de Souza Brito. Mobilização coletiva da 

comunidade escolar. Realização de evento 

Realização de Festival de Práticas Corporais, 

realizado no período de 13 a 16 de outubro de 

2014,  com oficinas de práticas corporais: 

Skate, Roller, Tecido, Slackline, badmington, 

Trampolin Jump, malabares, etc.. Além  de 

- 07 oficinas. 

- 01 organização de evento. 

- 01 banner  

- 260 alunos dos anos iniciais. 
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pedagógico. 

 

 

rodas de contação de histórias, memórias, 

cantigas, cirandas e brincadeiras. Os resultados 

por parte dos alunos foram superação de limites 

e medos, diversão, interação. Desenvolvimento 

do espírito coletivo, compartilhamento dos 

espaços, entretenimento aos alunos. Expansão 

da compreensão sobre as vertentes da Educação 

Física. 

 

32. 

Participação e apresentação de oficina 

teórico- prática no II ECPIBID- II 

Encontro Catarinense do Programa de 

Iniciação à Docência. 

Participação em evento Encontro Catarinense 

do PIBID de 21 a 22 de julho de 2014. 

Local: Teatro Adelaide Konder da 

Universidade do Vale do Itajaí- UNIVALI/SC. 

Forma de apresentação: Oficina de Vivência. 

Título: Copa de Futebol do Mundo Escolar.  

- 03 inscrições no evento 

- 01 oficina de vivência sobre a Copa de 

Futebol do Mundo escolar 

 

33. 

Participação e comunicação no III 

Seminário Práticas de Estágio, Pesquisa e 

Extensão na Rede Municipal de Ensino de 

Florianópolis. 

Participação em evento Seminário da Rede 

Municipal de Educação de 10 a 11 de setembro 

de 2014. Local: CEC- Centro de Educação 

Continuada da Prefeitura Municipal de 

Florianópolis. Forma de apresentação: Relato 

de experiências do Projeto Copa de Futebol do 

Mundo Escolar. 

- 14 inscrições no evento 

- 03 comunicações das atividades do PIBID 

educação física por IDs e supervisores. 

 

 

34. 

Planejamento, organização, realização e 

participação  no II Encontro de Práticas 

Docentes em Educação física do Mercosul. 

Participação de 21 a 26/11/2014.  

Local: Centro de Eventos da UFSC 

Teve como principal resultado o 

compartilhamento de culturas entre os alunos e 

professores das licenciaturas de educação física 

do Brasil (UFSC), Uruguai (UDELAR) e 

Argentina (UNLP). O evento teve 500 inscritos, 

120 alojados e alimentação no RU da UFSC. 

Realização do encontro, Formação acadêmica e 

docente, Experiência de intercâmbio. 

- 14 participação e organização do evento 

dos IDs e Supervisores 

- 03 mesas redondas 

- 06 comunicações orais 

- 01 conferência de abertura 

- 42 oficinas 

- 01 Informe 

- 01 Registro filmagem e fotos de todas as 

mesas; 

35. Organização de Confraternização no II 

Encontro de Práticas Docentes em 

Educação física do Mercosul. 

Organização de alguns espaços e da 

confraternização e uma festa 

- 01 confraternização para cerca de 200 

pessoas 

 

36. 

Participação no III Simpósio de Formação 

de Professores e Práticas Pedagógicas do 

CED UFSC. 

Participação exposição de banner no dia 26 e 

27/11/2014. Relato de experiência com a 

apresentação de  banner, alguns alunos 

- 14 inscrições 

- 08 banners apresentados e avaliados 

- 07 Trabalhos avaliados e emitidos parecer. 
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apresentando trabalhos pela primeira vez no III 

Simpósio. 

 

 

37. 

Participação e apresentação de trabalhos 

no V ENALIC 

Comunicação oral: "A bola rola" 

De: 08 a 12/12/2014 

Local: UFRN 

- 04 inscrições 

- 02 resumos ampliados. 

- Produção e apresentação de 02 banners. 

 

38. 

Elaboração e manutenção dos blog do 

PIBID Educação Física 2014. 

Criação, atualização e manutenção do blog do 

encontro do Pibid de Educação Física UFSC 

- 01 Blog atualizados durante ano de 2014. 

 

39. 

Elaboração e manutenção dos blog do II 

Encontro de Práticas Docentes em 

Educação física do Mercosul, 2014. 

Criação, atualização e manutenção dos blogs do 

encontro de Educação Física UFSC 

- 01 Blog atualizados durante o segundo 

semestre de 2014. 

 

 

40. 

Fundação do Grêmio estudantil da escola 

Beatriz. Perspectiva de atividades para 

2015. 

Criar representação estudantil na escola. 

Este projeto teve como principal objetivo 

contribuir e incentivar a formação e 

consciência crítica e organizativa dos 

alunos e construir um grupo que possa 

representar os anseios estudantis frente à 

gestão da escola. 

Em Outubro, fundamos o Grêmio Estudantil da 

escola. Divulgamos por cartazes e em sala de 

aula as primeiras reuniões para organização e 

apresentação do que representa o Grêmio 

Estudantil. Com em torno de 20 alunos em cada 

turno, o Grêmio foi fundado e nomeado como 

“Voz Ativa”.  

- Fundação do Grêmio Estudantil. 

- Organização dos estudantes. 

- Incentivo à consciência crítica e 

organizativa. 

 

 

41. 

Orientação e elaboração de TCC TCC de JULIANA KANARECK DA SILVA - 

O sentido do futebol nas aulas de educação 

física para alunos dos anos iniciais de uma 

escola pública de Florianópolis. CDS/UFSC. 

- 01 TCC 

 

42. 

Orientação e elaboração de TCC TCC de ARESTIDES JOAQUIM MACAMO -  

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: 

FRONTEIRAS ENTRE IDENTIDADE E 

DIFERENÇA. CDS/UFSC. 

- 01 TCC 

 

43. 

Relatório Final do PIBID educação física Em dezembro de 2014. Elaboração do relatório 

final 

- 01 relatório geral 



5. DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA 

Coordenação Prof. Fábio Machado Pinto 
 

5.1 PRODUÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS  

 

 

5.1.1 Tipo do produto: Criação e manutenção  de  blogs   

 

Descrição do produto gerado  

           

Um  blog de divulgação das atividades do sub-projeto Ed. Física. Criação, elaboração e manutenção 

do blog do PIBID Educação Física da UFSC 2014.  

http://pibideducacaofisicaufsc2012.blogspot.com.br 

 Descrição do produto gerado  

 

Um blog de  relacionado à organização de evento de intercâmbio acadêmico no  MERCOSUL com 

tema “Práticas docentes”.  

http://encontromercosul.blogspot.com.br/ 

Quantidade total 02 

 

 

5.1.2. Tipo do produto: Banners produzidos e apresentados em eventos. 

 

 Descrição do produto gerado  

 

16 banners produzidos durante a Copa de Futebol do Mundo Escolar  
(Anexo 01) 

Descrição do produto gerado  

 

01 banner produzido para Festival de Práticas Corporais da Semana da Criança. 
(Anexo 02) 

Quantidade total 17 

 

 

5.1.3 Tipo do produto: Organização de Evento 
 

Descrição do produto gerado  

                              

Planejamento, organização, realização e participação  no II Encontro de Práticas Docentes em 

Educação física do Mercosul. 
(Anexo 01) 

 Descrição do produto gerado  

 

Planejamento, organização e realização da Mostra de trabalhos do projeto "Copa de futebol do 

mundo escolar".  
(Anexo 01) 

http://pibideducacaofisicaufsc2012.blogspot.com.br/
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Descrição do produto gerado 

 

Realização de 01 Festival de Práticas Corporais (Outubro) - compondo a Semana da Criança da 

escola EBM Beatriz de Souza Brito. Mobilização coletiva da comunidade escolar. Realização de 

evento pedagógico. 

(Anexo 01) 

Quantidade total  03 
 

 

5.1.4  Tipo do produto:  Socialização em Eventos     

Indicador atividade: 31, 33, 35, 36  

 

Descrição do produto gerado  

 

Apresentação de oficina teórico- prática no II ECPIBID - II Encontro Catarinense do Programa de 

Iniciação à Docência. 

 
(Anexo 04) 

Descrição do produto gerado  

 

03 Comunicações no III Seminário Práticas de Estágio, Pesquisa e Extensão na Rede Municipal de 

Ensino de Florianópolis. 
(Anexo 05) 

Descrição do produto gerado 

 

03 Relato de experiência no II Encontro de Práticas Docentes em Educação física do Mercosul. 
(Anexo 06) 

Descrição do produto gerado  

 

08 Banner  apresentados no III Simpósio de Formação de Professores e Práticas Pedagógicas do 

CED UFSC. 
(Anexo 07) 

Descrição do produto gerado  

 

Apresentação de 01 banner e 01 comunicação oral no V ENALIC 
(Anexo 02) 

Quantidade total 17 

 

 

 

5.2  PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 

5.2.1  Tipo do produto: Resumo Expandido    

            Indicador atividade: 31, 35, 36  
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Descrição do produto gerado  

 

Resumo expandido da oficina teórico- prática apresentada no II ECPIBID - II Encontro 

Catarinense do Programa de Iniciação à Docência. 
(anexo 22)  

Descrição do produto gerado  

 

08 resumos expandidos de apresentação de Banners no III Simpósio de Formação de Professores e 

Práticas Pedagógicas do CED UFSC. 
(anexo 22)  

 Descrição do produto gerado 

 

02 resumos de apresentação de 01 banner e 01 comunicação oral no V ENALIC 
(anexo 22)  

Quantidade total 11 
 

 

 

5.2.2  Tipo do produto: Resumo       

          Indicador atividade: 32 

 

 

 Descrição do produto gerado  

 

Resumo de comunicação no III Seminário Práticas de Estágio, Pesquisa e Extensão na Rede 

Municipal de Ensino de Florianópolis. 

(http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/18_09_2014_17.38.33.2b21fbc4f57e7b444e52c9a

e9cc33254.pdf 
(Anexo 11) 

Quantidade total 01 

 
 

5.2.3  Tipo do produto: RELATORIO  DAS ATIVIDADES PIBID 2014.                      

          Indicador atividade: 42 

 

Descrição do produto gerado  

 

Elaboração do Relatório Parcial das atividades desenvolvidas no âmbito do subprojeto no período 

de  2014. 

  

                                                                                                                  Quantidade total  01 
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5.3) PRODUÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS 

 

5.3.1  Tipo do produto: Edição de vídeo       

 

Descrição do produto gerado 

 

Conforme consta no Anexo 31. 

 

Quantidade total 01 

 

 

2) Tipo do produto: ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL  :  

 

a) Descrição do produto gerado 

 

Conforme consta no Anexo 32.  

Quantidade total 01 

 

 

 

 

5.4  PRODUÇÕES DESPORTIVAS E LÚDICAS 

 

5.4.1  Tipo do produto: OFICINAS        

 

 Descrição do produto gerado   

Conforme consta no Anexo 33.  

 

Descrição do produto gerado   

Conforme consta no Anexo 33.  

 

Quantidade total 02 

 

 

5.4.2 Tipo do produto: Organização e realização de evento esportivo    

 

Descrição do produto gerado  

 

Conforme consta no  Anexo 35   

 

 Descrição do produto gerado   

 

Conforme consta no  Anexo 34   

Quantidade total 02 
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5.5 PRODUÇÕES TÉCNICAS, MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E OUTRAS 

 

5.5.1 Tipo do produto: Produção de arte digital.  

          Indicador atividade: 01 

 

Descrição do produto gerado   

 

Criação de um Logo (Arte) para o projeto Copa de Futebol do Mundo Escolar  

 
(Anexo 34 - ARTE DIGITAL – IMAGENS) 

Quantidade total 01 

 

 

  

 

6. DESCRIÇÃO DE IMPACTOS DAS AÇÕES/ATIVIDADES DO PROJETO 

NA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES; LICENCIATURAS ENVOLVIDAS; 

EDUCAÇÃO BÁSICA; PÓS-GRADUAÇÃO e ESCOLAS PARTICIPANTES 
 

 

Na formação inicial o subprojeto proporcionou a qualificação na formação de 14 estudantes da 

terceira a oitava fase do curso de licenciatura em educação física. Destes, dois foram substituídos 

em julho. Estes alunos puderam articular a teoria e a prática pedagógica por meio de atividades 

realizadas na escola campo, tais como: observações de aulas de educação física, planejamento e 

desenvolvimento de módulos de ensino de educação física, realização do projeto Copa de Futebol 

do Mundo Escolar, realização de projetos de ensino de práticas de aventura e na natureza e jogos 

populares; avaliação e elaboração de relatórios de ensino; socialização de experiências de ensino e 

participação em eventos acadêmicos. Conseguimos atuar conjuntamente com estagiários de letras 

francês e espanhol, pedagogia e música. Contudo, foi destaque a articulação com professores de 

todas as áreas do conhecimento que participaram do evento organizado pela educação física no 

primeiro semestre de 2014. Os bolsistas IDs e supervisores participaram de todas as formações 

continuada de professores de educação física da rede pública municipal em 2014. Os bolsistas 

supervisores participaram de seminário do programa de pós-graduação em educação do CED 

UFSC ministrado pelo coordenador. A forte relação dos bolsistas com a escola proporcionou 

maior confiança para o desenvolvimento de projetos inovadores e cinco saídas de campo, para 
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praias, bosques, CTs e parques da cidade. 

 

 

7. CONTRIBUIÇÕES PARA AS LICENCIATURAS DA IES 

 

 

 

O PIBID tem se destacado no curso de licenciatura em educação física como um programa que 

aproxima os estudantes da educação básica, articula as disciplinas curriculares e fomenta a relação 

teoria e prática. 

 

 

 

 

8. BENS PATRIMONIÁVEIS ADQUIRIDOS 

 

Não houve aquisições de bens patrimoniais no período.  

 

 

9. DIFICULDADES ENCONTRADAS E JUSTIFICATIVAS DE ATIVIDADES 

PREVISTAS E NÃO REALIZADAS 
 
 

 

Atraso no pagamento da bolsa em dezembro de 2014. Todas as atividades foram realizadas com 

destaque para evento interdisciplinar e interturmas protagonizado por professores e estudantes do 

PIBID educação física. 

 

 
 

 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 
 

 

 

Perspectiva de institucionalização do programa como política de estado e implementada como 

elemento curricular integrante dos cursos de licenciatura. 

 

 

 
 

 

 

 



 

SUBPROJETO DE  ESPANHOL 

 
COORDENADORA:  ANDREA CESCO 

 

 

 

  4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS  

 
    

Indica

dor da 

ativida

de  

Objetivo da atividade Descrição sucinta da atividade (inserir início e 

período de realização) 

Resultados alcançados 

1. Reuniões semanais 

(coordenadores e bolsistas) 

Discussões sobre temas pertinentes à educação, 

à escola e ao trabalho desenvolvidos durante o 

projeto nas novas escolas. (março a dezembro 

de 2014) 

- Compreensão comum sobre 

conceitos relacionados à educação e 

suas questões; 

- Compreensão sobre a realidade das 

escolas envolvidas no projeto. 

 

2. Criação de grupo de e-mails 

(coordenadores e bolsistas) 

Criação de um grupo de e-mails da equipe do 

PIBID Letras Espanhol e Compartilhamento de 

documentos on-line 

- Melhoria na comunicação do grupo 

- Familiarização dos componentes da 

equipe com o compartilhamento de 

documentos on-line 

3. Desenvolvimento e Manutenção de Blog 

 

(coordenadores e bolsistas) 

 

Manutenção do Blog do subprojeto de Letras 

Espanhol 

http://pibidesp.blogspot.com.br/ 

- Desenvolvimento de um canal de 

divulgação do subprojeto para a 

comunidade 

4. Visualização e discussão documentário 

 

 

 

(coordenadores e bolsistas) 

Discussão sobre o filme “La Educación 

Prohibida”. 

País: Argentina / Ano: 2012 / Gênero: 

Documentário / Duração: 145:19min / Idioma: 

Espanhol / Produtora: Eulam Producciones / 

Distribuição: independente. 

http://www.educacionprohibida.com/  

 

- Discussão e compreensão sobre as 

temáticas apresentadas no 

documentário, além das correntes 

didático-metodológicas abordadas. 

 

http://pibidesp.blogspot.com.br/
http://www.educacionprohibida.com/
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5. Apresentação teórica 

 

(bolsistas) 

Apresentação individual sobre cada uma das 

correntes didático-metodológicas abordadas no 

filme “La Educación Prohibida” 

- Compreensão e aprofundamento 

sobre diferentes correntes didático-

metodológicas e suas aplicações em 

contextos escolares. 

 

6. Confecção de murais temáticos nas escolas Foram desenvolvidos e confeccionados em 

torno de 3 murais temáticos em cada escola, 

baseados em conteúdos que estavam sendo 

desenvolvidos pelas professoras. 

 

- Desenvolvimento de um canal de 

divulgação do subprojeto para os 

alunos, não só do espanhol como de 

outras línguas estrangeiras, nas duas 

escolas. 

- Divulgação da cultura espanhola e 

hispano-americana nas escolas. 

 

7. Desenvolvi-mento de resumos 

 

(coordenadores e bolsistas) 

Desenvolvimento de dois resumos com as 

propostas para a confecção de dois banners 

com apresentação do projeto nas escolas 

parceiras para o “VIII Semana Acadêmica de 

Letras, 2014" 

 

-Discussão sobre o desenvolvimento 

das duas propostas. 

8. Desenvolvimento de banners 

 

(coordenadores e bolsistas) 

Desenvolvimento de dois banners de 

apresentação do projeto nas escolas parceiras 

para o “VIII Semana Acadêmica de Letras, 

2014" 

- Discussão sobre a confecção dos 

banners e  consequente compreensão 

sobre os principais objetivos do 

subprojeto espanhol nas duas escolas 

parceiras. 

 

9. Apresentação de banner 

 

 

 

 

 

 

(bolsistas) 

Apresentação de 2 banners sobre o projeto (nas 

duas escolas) para o “VIII Semana Acadêmica 

de Letras, 2014" 

Dias 27 e 30 de maio de 2014, na UFSC. 

http://www.semanadeletras.cce.ufsc.br/docume

ntos/  

Títulos: 

1. "O PIBID de Espanhol na EEB Aderbal 

Ramos da Silva" 

2. " O PIBID de Espanhol na EEB Leonor de 

Barros". 

 

- Experiência de apresentação de 

produções científicas em eventos 

acadêmicos 
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10. Participação em evento e apresentação de 

palestra 

 

(coordenadores e bolsistas) 

 

II EPESC - Encontro de Professores de 

Espanhol de Santa Catarina, realizado no dia 28 

de maio de 2014, no auditório do Centro 

Socioeconômico da Universidade Federal de 

Santa Catarina. 

https://apeesc.wordpress.com/  

- Discussão sobre o professor de 

línguas estrangeiras/adicionais na pós-

modernidade 

- Ensino de línguas, projetos que 

deram certo  

-O projeto Brincaespanhol. 

11. Participação em evento 

 

 

 

 

(coordenadores e bolsistas) 

 

II Encontro Catarinense do PIBID - UNIVALI, 

realizado nos dias 21 e 22 de julho de 2014. 

 

- Reunião por categoria do PIBID 

(Coordenadores Institucionais e de 

Gestão, Coordenadores de Área, 

Professores Supervisores, 

Licenciandos) 

- oficinas de vivências Pedagógicas 

- palestras e conferências sobre a 

docência na Educação Básica 

12. Participação em evento 

 

 

(bolsistas) 

 

II Seminário Integrado de Espanhol Letras (II 

SILE), realizado nos dias 03, 04 e 05 de abril 

de 2014, na Universidade Aberta do Brasil: 

Polo Universitário Darcy Ribeiro, Foz do 

Iguaçu. 

Discussão sobre o ensino do espanhol 

como língua estrangeira/adicional 

 

13. Apresentação do projeto e banners no 

estande: 

PIBID – Subprojeto Espanhol 

 

(coordenadores e bolsistas) 

 

Apresentação do projeto e de banners na 13ª 

SEPEX – Semana de Pesquisa e Extensão da 

Universidade Federal de Santa Catarina, de 22 

de outubro a 01 de novembro de 2014 

http://sepex.ufsc.br/ 

Apresentação do projeto, atividades 

desenvolvidas nas escolas parceiras, 

banners e objetivos educacionais. 

 

14. Docência com apresentação de minicurso 

 

 

 

(coordenadores e bolsistas) 

 

Apresentação de minicurso na 13ª SEPEX – 

Semana de Pesquisa e Extensão da 

Universidade Federal de Santa Catarina, de 22 

de outubro a 01 de novembro de 2014 

http://sepex.ufsc.br/ 

Título: "A gramática indutiva na aplicação de 

atividades comunicativas  

em língua estrangeira". 

 

Esse minicurso discutiu como a 

gramática indutiva se aplica ao uso de 

atividades comunicativas em língua 

estrangeira, e também o processo de 

formação autônoma de alunos de 

línguas estrangeiras através da 

utilização de atividades 

comunicativas. 

15. Organização de minicurso 

 

 

Apresentação de minicurso na 13ª SEPEX – 

Semana de Pesquisa e Extensão da 

Universidade Federal de Santa Catarina, de 22 

Esse minicurso visou fazer uma 

tessitura teórica-prática abordando 

alguns dos processos envolvidos na 

http://sepex.ufsc.br/
http://sepex.ufsc.br/
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(coordenado-res) 

 

de outubro a 01 de novembro de 2014 

http://sepex.ufsc.br/ 

Título: "Processos e práticas de compreensão 

oral na sala de aula de LE" (profª Marimar da 

Silva)  

 

compreensão oral, a citar, o 

processamento da escuta, os 

conhecimentos ativados pelo ouvinte 

no processo de compreensão oral, os 

processos de aprendizagem, assim 

como os passos de uma aula de língua 

estrangeira/adicional voltada para o 

desenvolvimento da compreensão oral 

do aprendiz. 

16. Material teórico 

 

(coordenadores e bolsistas) 

 

Leitura e discussão do texto: “Profissão de 

professor”, capítulo 1 do livro Formação e 

profissionalização docente, de Joana Paulin 

Romanowski. 

Outubro de 2012. 

- Compreensão e discussão sobre a 

educação como prática social e do 

triângulo professor/estado/sociedade. 

17. Grupo de Trabalho com comunicações 

coordenadas 

 

 

(coordenadores) 

 

“VIII Semana Acadêmica de Letras, 2014" 

Dias 27 e 30 de maio de 2014, na UFSC. 

http://www.semanadeletras.cce.ufsc.br/docume

ntos/  

GT de Literatura: "Heterogeneidades 

contemporâneas".  

Coordenação do GT e apresentação oral com a 

comunicação "O Otelo brasileiro de Machado 

de Assis: tentativa de persuasão do leitor". 

O que norteia este GT é da 

comparação constante, entendendo 

esta como um modo produtivo de 

estudo que permite conhecer melhor 

aquilo que nos cerca sem anular seus 

modos de operar. Sendo assim, 

pretendeu-se mapear e discutir 

algumas produções contemporâneas 

literárias e suas particularidades. 

18. Participação em evento com apresentação de 

comunicação oral 

 

(coordenadores) 

 

VIII Congresso Brasileiro de Hispanistas, 

realizado de 2 a 5 de setembro de 2014, na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ). 

 

Título da comunicação: "O ensino de espanhol 

como língua estrangeira 

através da literatura". 

 

Nesta comunicação se investiga, 

comenta e propõe o uso de provérbios 

espanhóis retirados de obras canônicas 

da literatura hispânica como uma 

ferramenta para o ensino de espanhol 

como língua estrangeira (ELE), em 

níveis avançados na Língua 

Espanhola. Propõe-se uma fusão 

interdisciplinar entre o ensino de 

espanhol como língua estrangeira, o 

ensino de literatura e a formação de 

pesquisadores. 

19. Participação em evento 

como coordenadora da sessão de 

VIII Congresso Brasileiro de Hispanistas, 

realizado de 2 a 5 de setembro de 2014, na 

Discussão sobre o uso de textos 

literários no ensino da língua 

http://sepex.ufsc.br/
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comunicações individuais 

 

(coordenadores) 

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ). 

 

Coordenadora da sessão de comunicações 

individuais "Texto literário e ensino de língua". 

estrangeira. 

20 Participação em evento com minicurso 

 

 

 

 

(coordenadores) 

 

V Encuentro de la Hispanidad: formación de 

profesores, realizado de 16 a 19 de setembro 

de 201 4, na 

Universidade Federal de Roraima, em Boa 

Vista/RR. 

 

Título: "A tradução brasileira da obra Sueños, 

de Francisco de Quevedo y Villegas (Século de 

Ouro): diálogo entre as instâncias de tradução 

e de criação". 

 

- Este minicurso propôs analisar a 

tradução realizada para o português do 

Brasil, de Liliana Raquel Chwat (Os 

Sonhos, Escala, 2006), da obra 

Sueños, escrita no século XVII 

(Século de Ouro) por Francisco de 

Quevedo y Villegas. 

- Discussão acerca da literatura do 

século de ouro, da tradução e das 

línguas espanhola e portuguesa. 

21 Participação em evento com comunicação 

oral (em mesa-redonda) 

 

 

 

(coordenadores) 

 

V Encuentro de la Hispanidad: formación de 

profesores, realizado de 16 a 19 de setembro 

de 201 4, na 

Universidade Federal de Roraima, em Boa 

Vista/RR. 

 

MESA-REDONDA: Literatura y Cultura 

Hispánica 

 

Título da comunicação: "A medicina na 

literatura satírica quevediana". 

 

- Esta comunicação procurou mostrar 

como a medicina é enfocada na 

literatura satírica de Francisco de 

Quevedo y Villegas, nas narrativas 

que compõem a obra Sueños, escrita 

no século XVII e que se passa em um 

cenário ultratumba. 

- Discussão acerca da literatura. 

22 Docência em curso de Especialização 

 

 

(coordenadores) 

 

Universidade Federal de Roraima / Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Núcleo de Estudos de Línguas e Literaturas 

Estrangeiras / Especialização em Ensino de 

Língua Espanhol e Literaturas Hispânicas 

 

Tópicos em Literatura Espanhola 

Carga horária: 15h 

 

Conhecer as diferentes etapas da 

literatura espanhola, situar 

cronologicamente cada uma destas 

etapas, reconhecer suas características 

fundamentais, conhecer os autores 

mais importantes da literatura 

espanhola. São apresentadas, de 

maneira resumida, todas as etapas 

passadas pela literatura espanhola, 
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Ementa: Literatura e cultura espanholas: da 

Idade Média aos dias atuais. Estudo de gêneros 

literários, tais como romance, conto, poesia, 

teatro, selecionando-se obras representativas 

de cada escola literária. 

 

Data: 22 de setembro de 2012. 

desde os seus inícios até a atualidade, 

incluindo os autores mais destacados 

em cada uma delas e suas principais 

obras. 

23 Coordenação e organização de evento 

 

(com financiamento PAEP CAPES) 

 

 

(coordenadores) 

 

II Encontro de Formação de Professores de 

Espanhol (EFORPE ) e I Simpósio 

Internacional de Ensino de Língua Espanhola 

(SIELE), dias 6 e 7 de novembro de 2014, no 

Hall do CCE, na Universidade Federal de Santa 

Catarina, em Florianópolis. 

O evento visou fomentar o diálogo e o 

compartilhamento de experiências e 

perspectivas teórico-metodológicas 

relacionadas ao ensino de espanhol 

como língua estrangeira (E/LE). 

Este evento constituiu-se como uma 

plataforma para a reflexão e a práxis, 

contando com a participação de 

professores de Universidades 

brasileiras e estrangeiras cujos 

interesses se direcionaram à prática na 

Educação Básica. O público-alvo do 

evento em questão foram os 

professores de E/LE, bem como a 

estudantes de graduação e pós-

graduação. 

 

24 Coordenação de GT e apresentação de duas 

comunicações orais 

 

 

 

 

(coordenadores) 

 

II Encontro de Formação de Professores de 

Espanhol (EFORPE ) e I Simpósio 

Internacional de Ensino de Língua Espanhola 

(SIELE), dias 6 e 7 de novembro de 2014, no 

Hall do CCE, na Universidade Federal de Santa 

Catarina, em Florianópolis. 

 

Coordenadoras do GT: Andréa Cesco e Juliana 

Bergmann. 

 

GT: Literatura e Ensino - Adaptação de obras 

clássicas 

 

Este GT objetivou provocar um 

momento de discussão e reflexão 

acerca da literatura e do uso dos 

clássicos no espaço escolar, 

considerando-os enquanto campo de 

possibilidades para reflexão teórica e 

experiências empíricas. Para tanto, 

foram discutidos temas como novos 

objetos e metodologias de ensino que 

tenham os clássicos, e suas 

adaptações, como eixo compreensivo; 

pesquisas e relatos de experiência que 

discutam a importância e o lugar da 
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Comunicações orais: 

1." Leitura e Escola" 

2. "Formação de Leitores" 

escola na construção de novas 

posturas em consonância com as 

demandas de uma sociedade 

pluricultural e multirracial. Parte-se do 

pressuposto de que a literatura 

contribui para a formação do 

indivíduo, da consciência crítica do 

leitor e para uma melhor compreensão 

da vida e dos homens; que ela ainda 

cumpre uma função no mundo de 

hoje, e que seu papel continua a ser 

insubstituível. 

25 Participação em evento com comunicações 

orais (uma da coordenadora e outra dos 

bolsistas) 

 

 

 

V Encontro Nacional das Licenciaturas, IV 

Seminário Nacional do PIBID e XI Seminário 

de Iniciação à Docência - SID UFRN, de 8 a 12 

de dezembro de 2014, na Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. 

 

Título das comunicações:  

1. (coordenadora) "A rádio virtual e a 

radionovela no ensino da língua 

estrangeira/adicional na EaD" 

2. (bolsistas) "Quizz literário no ensino da 

língua estrangeira/adicional: promovendo a 

leitura". 

 

A ênfase do evento está nas 

complexidades e paradoxos que 

marcam a profissionalização docente 

na contemporaneidade. 

26 Participação em evento com apresentação de 

dois banners 

 

III Simpósio “Formação de Professores e 

Práticas Pedagógicas” e 4ª Mostra Pedagógica 

do Colégio de Aplicação, I Mostra 

PIBID/UFSC, realizado nos dias 27 e 28 de 

novembro. 

O evento teve o objetivo de debater e 

refletir a formação inicial de 

professores e as práticas pedagógicas 

nas diferentes licenciaturas, em 

diálogo com as escolas de educação 

básica. 

27 Apresentação de banners (2) 

 

(bolsistas) 

Apresentação de 2 banners sobre o projeto (nas 

duas escolas) no “II Encontro de formação de 

professores (EFORPE) e I Simpósio 

internacional de ensino de língua espanhola 

(SIELE) 

- Experiência de apresentação de 

produções científicas em eventos 

acadêmicos 
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Realização: dias 6 e 7 de novembro de 2014, no 

Auditório Henrique Fontes, na Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC). 

  

Títulos: 

1. "O PIBID de Espanhol na EEB Aderbal 

Ramos da Silva" 

2. " O PIBID de Espanhol na EEB Leonor de 

Barros". 

 

28 Apresentação de banners (2) 

 

(bolsistas) 

Apresentação de 2 banners sobre o projeto (nas 

duas escolas) no III Simpósio “Formação de 

Professores e Práticas Pedagógicas”, "4ª Mostra 

do Colégio de Aplicação" e a "I Mostra do 

PIBID/UFSC", nos dias 27 e 28 de novembro 

de 2014, a ser realizado no Colégio de 

Aplicação da UFSC 

 

Títulos: 

1. "O PIBID de Espanhol na EEB Aderbal 

Ramos da Silva" 

2. " O PIBID de Espanhol na EEB Leonor de 

Barros". 

- Experiência de apresentação de 

produções científicas em eventos 

acadêmicos 



5. DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA 
 

 

5.1 PRODUÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS  

 

5.1.1 Tipo do produto:  Apresentações teóricas (em power point) 

          Indicador atividade: 4 

 

Descrição do produto gerado  

 

Apresentação individual dos bolsistas sobre cada uma das correntes didático-metodológicas 

abordadas no filme “La Educación Prohibida” 

Gabriela - Kilpatric (1871-1965) 

Kadhiny - Montessorri 

Larissa - Pedagogia Sistemática (Bert Hellinger) 

Lara - Pedagogia Waldorf 

André - Escola Nova (Freire) 

Jade - Escola Nova (Pestalozzi) 

Ana - Escolas democráticas (Alexander S. Neill) 

Felipe - Escola Livre 

Estéfan - Método Kumon 

Maykiane -  Pedagogia Freinet 
 

Quantidade total 01 

 

 

5.1.2 Tipo do produto: Banner apresentado em eventos científicos    

          Indicador atividade:  8, 9, 13, 26, 27 e 28 

 

 Descrição do produto gerado  

  

Apresentação de banners sobre o projeto realizado na EEB Aderbal Ramos da Silva, na VIII 

Semana Acadêmica de Letras. 

Realização: 27 e 30 de maio de 2014. 

Título banner 1: O PIBID de Espanhol na EEB Aderbal Ramos da Silva 
 

 http://www.semanadeletras.cce.ufsc.br/documentos/  

 

 Descrição do produto gerado  

 

Apresentação de  banner sobre o projeto realizado nas EEB Leonor de Barros  na VIII Semana 

Acadêmica de Letras. 

Realização: 27 e 30 de maio de 2014. 

Título banner 2: O PIBID de Espanhol na EEB Leonor de Barros 

 http://www.semanadeletras.cce.ufsc.br/documentos/ 
 

http://www.semanadeletras.cce.ufsc.br/documentos/
http://www.semanadeletras.cce.ufsc.br/documentos/
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 Descrição do produto gerado  

 

Apresentação do projeto e de banner na 13ª SEPEX – Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da 

Universidade Federal de Santa Catarina.  

Realização: 22/10/2014 a 01/11/2014 

Estande 06:  PIBID Espanhol  

Responsável: Juliana C. Faggion Bergmann e Andréa Cesco 
 

http://sepex.ufsc.br/estandes/  
 

Descrição do produto gerado  

 

Apresentação de  banner sobre o projeto (nas duas escolas) no “II Encontro de formação de 

professores (EFORPE) e I Simpósio internacional de ensino de língua espanhola (SIELE) 

Realização: dias 6 e 7 de novembro de 2014, no Auditório Henrique Fontes, na Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Responsáveis: Juliana C. Faggion Bergmann e Andréa Cesco 

Participação de todos os 10 bolsistas do PIBID - Espanhol. 

 Título:  "O PIBID de Espanhol na EEB Aderbal Ramos da Silva" 
 

Descrição do produto gerado  

 

Apresentação de  banner sobre o projeto (nas duas escolas) no “II Encontro de formação de 

professores (EFORPE) e I Simpósio internacional de ensino de língua espanhola (SIELE) 

Realização: dias 6 e 7 de novembro de 2014, no Auditório Henrique Fontes, na Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Responsáveis: Juliana C. Faggion Bergmann e Andréa Cesco 

Participação de todos os 10 bolsistas do PIBID - Espanhol. 

 Título:  "O PIBID de Espanhol na EEB Leonor de Barros". 
 

Descrição do produto gerado 

 

Apresentação de  banner sobre o projeto no III Simpósio “Formação de Professores e Práticas 

Pedagógicas”, "4ª Mostra do Colégio de Aplicação" e a "I Mostra do PIBID/UFSC", nos dias 27 e 

28 de novembro de 2014. 

Responsáveis: Juliana C. Faggion Bergmann e Andréa Cesco 

Participação de todos os 10 bolsistas do PIBID - Espanhol. 

Título:  "O PIBID de Espanhol na EEB Aderbal Ramos da Silva" 
 

Descrição do produto gerado  

 

Apresentação de  banner sobre o projeto  no III Simpósio “Formação de Professores e Práticas 

Pedagógicas”, "4ª Mostra do Colégio de Aplicação" e a "I Mostra do PIBID/UFSC", nos dias 27 e 

28 de novembro de 2014. 

Responsáveis: Juliana C. Faggion Bergmann e Andréa Cesco 

Participação de todos os 10 bolsistas do PIBID - Espanhol. 

Título:  "O PIBID de Espanhol na EEB Leonor de Barros". 
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Anexos disponibilizados nas pastas Certificados > minicurso;  Banners na pasta: Banners. Mídia digital (CD) que 

acompanha o presente relatório. 

Quantidade total 07 

 

 

5.1.3  Tipo do produto:  Resumos publicados 

Indicador atividade: 8, 9, 13, 26, 27 e 28 

 

Descrição do produto gerado 

 

Publicação de  resumo sobre o PIBID realizado na EEB Aderbal Ramos da Silva no Caderno de 

Programação e Resumos,  p. 121-122, da VIII Semana Acadêmica de Letras. 
 

(http://www.semanadeletras.cce.ufsc.br/wp-content/uploads/2012/04/LIVRETO-

programa%C3%A7%C3%A3o-VERSAO-21-05-versaoFINAL.pdf 

 

Descrição do produto gerado  

 

Publicação de  resumo sobre o PIBID realizado no Caderno de Programação e Resumos,  p. 121-

122, da VIII Semana Acadêmica de Letras. 

 

((http://www.semanadeletras.cce.ufsc.br/wp-content/uploads/2012/04/LIVRETO-

programa%C3%A7%C3%A3o-VERSAO-21-05-versaoFINAL.pdf 
 

Quantidade total 02 

 

 

 

5.1.3 Tipo do produto:  desenvolvimento de Blog 

          Indicador atividade: 3 

 

 Descrição do produto gerado  

  

 Desenvolvimento e manutenção de um blog/página da internet de apresentação do subprojeto de 

Letras Espanhol e divulgação das atividades da equipe. 
 

http://pibidesp.blogspot.com.br/  (anexo 03) 

Quantidade total 01 

 

 

5.1.4 Tipo do produto: : Docência em Minicurso, Oficina e Especialização     

          Indicador atividade: 11, 14, 15, 20 e 22 

  

Descrição do produto gerado 

 

Minicursos realizados para alunos de licenciaturas e professores do ensino fundamental, abordando 

temas ligados ao PIBID e à formação de professores.  

http://pibidesp.blogspot.com.br/
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 Comprovantes na pasta: Certificados > minicurso 

 

Descrição do produto gerado 

 

II Encontro Catarinense do PIBID  

Realização: dias 21 e 22 de julho de 2014 - Local: Universidade do Vale do Itajaí, UNIVALI, Itajaí. 

Oficina: " O ensino da Língua Espanhola para iniciantes: o aluno como participante ativo e sujeito 

construtor". 

Autora: Andréa Cesco. 

http://www.univali.br/imprensa/eventos/licenciatura/Paginas/ii-encontro-catarinense-pibid-

97.aspx 
 

Descrição do produto gerado 

 

13ª SEPEX – Semana de Pesquisa e Extensão 

Realização: de 22 a 01 de novembro de 2014 - Local: Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, SC. 

Minicurso: "A gramática indutiva na aplicação de atividades comunicativas em língua estrangeira". 

Autora: Juliana Cristina Faggion Bergmann e Andréa Cesco. 

http://sepex.ufsc.br/ 

 

Descrição do produto gerado 

 

13ª SEPEX – Semana de Pesquisa e Extensão 

Realização: de 22 a 01 de novembro de 2014 - Local: Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, SC. 

Minicurso: "Processos e práticas de compreensão oral na sala de aula de LE". 

Autoras: Marimar da Silva e Andréa Cesco 

http://sepex.ufsc.br/ 

 

Descrição do produto gerado 

 

V Encuentro de la Hispanidad: formación de profesores 

Realização: de 16 a 19 de setembro de 2014, na Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, RR. 

Minicurso: A tradução brasileira da obra Sueños, de Francisco de Quevedo y Villegas  (Século de 

Ouro): diálogo entre as instâncias de tradução e de criação". 

http://ufrr.br/hispanidad/  

 

http://www.univali.br/imprensa/eventos/licenciatura/Paginas/ii-encontro-catarinense-pibid-97.aspx
http://www.univali.br/imprensa/eventos/licenciatura/Paginas/ii-encontro-catarinense-pibid-97.aspx
http://sepex.ufsc.br/
http://sepex.ufsc.br/
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Descrição do produto gerado 

 

Universidade Federal de Roraima / Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação / Núcleo de Estudos 

de Línguas e Literaturas Estrangeiras / Especialização em Ensino de Língua Espanhola e 

Literaturas Hispânicas. 

Disciplina: Tópicos em Literatura Espanhola - carga horária: 15h 

Ementa: Literatura e cultura espanholas: da Idade Média aos dias atuais: Estudo de gêneros 

literários, tais como romance, conto, poesia, teatro, selecionando-se obras representativas de cada 

escola literária. 

Data: 22 de setembro de 2012. 

Autora: Andréa Cesco 

http://ufrr.br/posespanhol/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=291  

 

Quantidade total  06 

 

 

5.1.5 Tipo do produto:  Apresentação de Comunicações em eventos Científicos 

          Indicador atividade: : 10, 17, 18, 21, 24 e 25 

 

Descrição do produto gerado 

 

 II EPESC - Encontro de Professores de Espanhol do Estado de Santa Catarina.  

Realização: 28 de maio de 2014.  

Local: Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis – SC 

Coordenadora do evento: Andréa Cesco 

Mesa-redonda: Ensino de línguas, projetos que deram certo. 

Título da Comunicação: "Projeto Brincaespanhol". 

Autora: Andréa Cesco 
 

 http://apeesc.wordpress.com/2013/04/12/programacao-i-epesc-encontro-de-professores-de-

espanhol-de-santa-catarina/ 

 

http://apeesc.wordpress.com/2013/04/12/programacao-i-epesc-encontro-de-professores-de-espanhol-de-santa-catarina/
http://apeesc.wordpress.com/2013/04/12/programacao-i-epesc-encontro-de-professores-de-espanhol-de-santa-catarina/
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Descrição do produto gerado 

 

 VIII Semana Acadêmica de Letras da UFSC 

Realização: de 27 a 30 de maio de 2014. 

Local: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

GT de Literatura: "Heterogeneidades contemporâneas".  

Coordenação de GT: Andréa Cesco 

Data: Sexta-feira, dia 30/05, das 8h30 às 10h, sala 237 

Título da comunicação: "O Otelo brasileiro de Machado de Assis: tentativa de persuasão do leitor". 

 

Demais integrantes do GT e comunicações: 

     Otávio Guimarães Tavares: Arte conceitual e literatura experimental 

     Cláudia Grijó Vilarouca: Uma narrativa de Georges Perec: modo de jogar 

     Deise de Freitas: Memória e esquecimento em O vendedor de passados: marcas do autoritarismo. 

     Mara Gonzalez Bezerra: Notas comentadas sobre Talpa de Juan Rulfo 

 
Anexo Comprovantes na pasta: Certificados > comunicações 

Descrição do produto gerado 
 

 VIII Congresso Brasileiro de Hispanistas 

Realização: de 2 a 5 de setembro de 2014, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

Coordenação da sessão de comunicações individuais: Andréa Cesco 

Título da comunicação: "O ensino de espanhol como língua estrangeira através da literatura". 

Autora: Andréa Cesco 
 

Anexo  Comprovantes na pasta: Certificados > comunicações 

Descrição do produto gerado 
 

 V Encuentro de la Hispanidad: formación de profesores 

Realização: de 16 a 19 de setembro de 2014, na Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, RR. 

Mesa-redonda: Literatura y Cultura Hispânica 

Título da comunicação: "A medicina na literatura quevediana". 

Autora: Andréa Cesco 

http://ufrr.br/hispanidad/  
 

Descrição do produto gerado 
 

II Encontro de formação de professores (EFORPE) e I Simpósio internacional de ensino de língua 

espanhola (SIELE) - com financiamento PAEP CAPES. 

Realização: dias 6 e 7 de novembro de 2014, no Auditório Henrique Fontes, na Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Coordenadoras do evento: Juliana Cristina Faggion Bergmann, Andréa Cesco, Claci Ines 

Schneider e Leandra Cristina de Oliveira. 

GT Literatura e Ensino - adaptação de obras clássicas. 

Coordenadoras do GT: Juliana Cristina Faggion Bergmann e Andréa Cesco 

Títulos das duas comunicações: "Leitura e Escola" e "Formação de professores" 

Autoras: Juliana Cristina Faggion Bergmann e Andréa Cesco. 
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Anexo Comprovantes na pasta: Certificados > comunicações 

 

Descrição do produto gerado 
  

V Encontro Nacional das Licenciaturas (ENALIC) e IV Seminário Nacional do PIBID e XI 

Seminário de Iniciação à Docência - SID UFRN 

Realização: de 8 a 12 de dezembro de 2014 

Local: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

 

Comunicação apresentada:  

1. “A rádio virtual e a radionovela no ensino da língua estrangeira/adicional na EaD” 

Autora: Andréa Cesco (coordenadora) 
 

http://enalic2014.com.br/  
 

Descrição do produto gerado 
 

 V Encontro Nacional das Licenciaturas (ENALIC) e IV Seminário Nacional do PIBID e XI 

Seminário de Iniciação à Docência - SID UFRN 

Realização: de 8 a 12 de dezembro de 2014 

Local: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

Comunicação apresentada:  

“Quizz literário no ensino da língua estrangeira/adicional”. Autoras: Gabriela Marçal Nunes, 

Kadhiny Mendonça de Souza Policarpo e Larissa de Souza Kenner (alunas bolsistas 
 

http://enalic2014.com.br/  
 

Quantidade total 07 

 

 5.1.6 Tipo do produto:  Participação em eventos científicos 

           Indicador atividade: 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 

 

Descrição do produto gerado 

 

 Participação de bolsistas (coordenadores, supervisores e alunos):  

“II Encontro Catarinense do PIBID”.  

Realização: de 21 e 22 de julho de 2014 

Local: Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALE 
 

 http://www.univali.br/imprensa/eventos/licenciatura/Paginas/ii-encontro-catarinense-pibid-97.aspx 
Comprovantes na pasta: Certificados > Participações em eventos 

Fotos na pasta: Fotos > Eventos 

Descrição do produto gerado 

 

Participação de bolsistas (coordenadores, supervisores e alunos):  

13ª SEPEX – Semana de Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Santa Catarina 

Realização: de 22 a 01 de novembro de 2014 

Local: Universidade Federal de Santa Catarina 
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http://sepex.ufsc.br/ 
Comprovantes na pasta: Certificados > Participações em eventos 

Fotos na pasta: Fotos > Eventos 

Descrição do produto gerado 

 

 Participação de bolsistas (coordenadores, supervisores e alunos): 

VIII Semana Acadêmica de Letras da UFSC 

Realização: de 27 a 30 de maio de 2014 

Local: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

http://www.semanadeletras.cce.ufsc.br/  
Comprovantes na pasta: Certificados > Participações em eventos 

Fotos na pasta: Fotos > Eventos 

Descrição do produto gerado 

  

 Participação de bolsistas (coordenadores, supervisores e alunos): 

II Encontro de Formação de Professores de Espanhol (EFORPE ) e I Simpósio Internacional de 

Ensino de Língua Espanhola (SIELE) 

Realização: dias 6 e 7 de novembro de 2014, no Auditório Henrique Fontes , CCE, na 

Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis 
Comprovantes na pasta: Certificados > Participações em eventos 

Fotos na pasta: Fotos > Eventos 

 

Descrição do produto gerado 

 

 Participação de bolsistas: 

V Encontro Nacional das Licenciaturas, IV Seminário Nacional do PIBID e XI Seminário de 

Iniciação à Docência - SID UFRN 

Realização: de 8 a 12 de dezembro de 2014 

Local: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

http://enalic2014.com.br/  
Comprovantes na pasta: Certificados > Participações em eventos 

Fotos na pasta: Fotos > Eventos 

Descrição do produto gerado 

 

 Participação de bolsistas: 

 II EPESC - Encontro de Professores de Espanhol do Estado de Santa Catarina 

Realização: 28 de maio de 2014  

Local: Auditório do Centro Socioeconômico da UFSC, Florianópolis - SC 

http://apeesc.wordpress.com/  

 

Descrição do produto gerado 

 

 Participação de bolsistas: 

 VIII Congresso Brasileiro de Hispanistas 

Realização: de 2 a 5 de setembro de 2014, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

http://www.hispanistas.org.br/ 
Comprovantes na pasta: Certificados > Participações em eventos 

Fotos na pasta: Fotos > Eventos 

http://sepex.ufsc.br/
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Descrição do produto gerado 

 

Participação de bolsistas: 

 V Encuentro de la Hispanidad: formación de profesores 

Realização: de 16 a 19 de setembro de 2014, na Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, RR. 

http://ufrr.br/hispanidad/  
Comprovantes na pasta: Certificados > Participações em eventos 

Fotos na pasta: Fotos > Eventos 

Descrição do produto gerado 

 

Participação de bolsistas: 

II Seminário Integrado de Letras Espanhol (II SILE) 

Realização: de 03 a 05 de abril de 2014, na Universidade Aberta do Brasil: Polo Universitário Darcy 

Ribeiro, Foz de Iguaçu. 

http://sileufsc.wordpress.com/ 
Comprovantes na pasta: Certificados > Participações em eventos 

Fotos na pasta: Fotos > Eventos 

Quantidade total 09 

 

 

 

5.2 PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

5.2.1  Tipo do produto: livro, artigos, verbetes e resumos publicados 

Indicador atividade:  

 

Descrição do produto gerado 

 

Participação de bolsistas (coordenadores, supervisores e alunos) na publicação de livro, artigos e 

resumos. 

CESCO, Andréa; BERGAMNN, Juliana Cristina Faggion; VILAROUCA, Cláudia Grijó. Literatura 

e Ensino III, 9º período. Florianópolis, DLLE, 2014-5 (livro no prelo). 
 

Comprovantes na pasta: Certificados > livro, artigos e resumos publicados 

Descrição do produto gerado 

  

Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

CESCO, Andréa. BEZERRA, Mara Gonzalez. "Entrevista com Elonor Scliar-Cabral", in 

Cadernos de Tradução. Volume 1, série 33, p. 399-410. ISSN 1414-526X 

http://dx.doi.org/10.5007/2175-7968.2014v1n33p399 (entrevista publicada) 

http://dx.doi.org/10.5007/2175-7968.2014v1n33p399 

Comprovantes na pasta: Certificados > livro, artigos e resumos publicados 

 

Descrição do produto gerado 

 

 CESCO, Andréa; TÁVORA, Beatrice. A "dueña" de Quevedo y Villegas: aspectos tradutórios ao 

português. In Scientia Traductionis, 2014. ISSN 1980-4237 (artigo aceito e no prelo). 
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Comprovantes na pasta: Certificados > livro, artigos e resumos publicados 

 

Descrição do produto gerado 

 

CESCO, Andréa; TÁVORA, Beatrice. "Delantal del libro: O prólogo de Discurso de Todos los 

Diablos, de Quevedo e sua tradução ao Português", in Tradterm. ISSN 0104-639X (artigo aceito 

e no prelo). 
Comprovantes na pasta: Certificados > livro, artigos e resumos publicados 

 

Descrição do produto gerado 

 

Verbete no Dicionário de tradutores Literários no Brasil (DITRA), de Caetano Waldrigues 

Galindo. Florianópolis, NUPLITT - Núcleo de Pesquisas em Literatura e Tradução, 2014. ISBN 

85-88464-07-1 / http://www.dicionariodetradutores.ufsc.br/pt/CaetanoWaldriguesGalindo.htm 

(verbete publicado) 

http://www.dicionariodetradutores.ufsc.br/pt/CaetanoWaldriguesGalindo.htm 

 

Descrição do produto gerado 

 

Verbete no Dicionário de tradutores Literários no Brasil (DITRA), de Irineu Franco Perpetuo. 

Florianópolis, NUPLITT - Núcleo de Pesquisas em Literatura e Tradução, 2014. ISBN 85-88464-

07-1 /  http://www.dicionariodetradutores.ufsc.br/pt/IrineuFrancoPerpetuo.htm  

(verbete publicado). 

http://www.dicionariodetradutores.ufsc.br/pt/IrineuFrancoPerpetuo.htm 

 

g) FREITAS, Luciana M. Almeida de; COSTA, Elzimar Goettenauer de Marins; FOGLIA, Graciela 

Alicia. Livro de resumos do VIII Congresso Brasileiro de Hispanistas. Rio de Janeiro: ABH, 2014. 

p. 22. ISBN: 978-85-66188-03-5 (resumo publicado) 
Comprovantes na pasta: Certificados > livro, artigos e resumos publicados 

 

Descrição do produto gerado 
 

 Caderno de Resumos/Cuaderno de Resúmenes del V Encuentro de La Hispanidad: formación de 

profesores. nº 5, 2014. Boa Vista - Roraima. p. 13 e 25-26. ISSN 2175-2123.  

UFRR/Letras, 16 a 19 de setembro de 2014. Autora: Andréa Cesco. (Publicação de 2 resumos). 
Comprovantes na pasta: Certificados > livro, artigos e resumos publicados 

 

Quantidade total 08 

 

 

5.3  PRODUÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS 

Não foram desenvolvidas atividades nesta modalidade.  

 

 

 

 

 

 

http://www.dicionariodetradutores.ufsc.br/pt/CaetanoWaldriguesGalindo.htm
http://www.dicionariodetradutores.ufsc.br/pt/IrineuFrancoPerpetuo.htm
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5.4  PRODUÇÕES DESPORTIVAS E LÚDICAS 

 

Não foram desenvolvidas atividades nesta modalidade.  

 

 

5.5 PRODUÇÕES TÉCNICAS, MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E OUTRAS 

 

Não foram desenvolvidas atividades nesta modalidade.  

 

 

6. DESCRIÇÃO DE IMPACTOS DAS AÇÕES/ATIVIDADES DO PROJETO 

NA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES; LICENCIATURAS ENVOLVIDAS; 

EDUCAÇÃO BÁSICA; PÓS-GRADUAÇÃO e ESCOLAS PARTICIPANTES 
 

Até o presente momento, o impacto das atividades ainda é pequeno, visto que o subprojeto de Letras 

Espanhol é recente na Universidade Federal de Santa Catarina. No entanto, neste princípio já fica 

clara a mudança de perspectiva inicial dos alunos participantes do projeto no que concerne a 

educação, a realidade da escola no Brasil e na região de Florianópolis e as necessidades de 

aperfeiçoamento em sua formação inicial como licenciandos. 

 

 

 

7. CONTRIBUIÇÕES PARA AS LICENCIATURAS DA IES 

 

 

Com relação aos bolsistas, o projeto estimula a compreensão da importância de ser um professor 

reflexivo e pesquisador, consciente da necessidade de formar-se de forma contínua; conhece de 

forma mais apurada o contexto de trabalho da escola básica – ensino fundamental e médio; 

desenvolve a reflexão e a criticidade sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula 

de língua estrangeira nas escolas públicas; conhece e sugere práticas pedagógicas inovadoras que 

incluam o uso de diferentes recursos e materiais didáticos de apoio à atividade do professor em 

sala de aula de língua espanhola; reflete sobre a importância da construção coletiva do saber e do 

conhecimento; contribui com o futuro professor no sentido de propiciar ao seu aluno diferentes 

oportunidades para o desenvolvimento das quatro habilidades (compreensão escrita, compreensão 

auditiva, produção escrita e produção oral), através de novas propostas e abordagens. 

O projeto também estreita as relações entre Universidade e Escola Básica, atuando como parceiro 

da escola no desenvolvimento de práticas inovadoras para a melhoria do processo de ensino-
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aprendizagem de línguas estrangeiras - Espanhol; promove a aprendizagem colaborativa e a 

construção coletiva do conhecimento; desperta no educador uma visão mais ampla do seu papel 

como formador de opinião e mostrar novos caminhos a serem trilhados para uma compreensão 

maior do que seja ensinar línguas. 

 

 

8. BENS PATRIMONIÁVEIS ADQUIRIDOS 

 

Não houve aquisições de bens patrimoniais.  

 

 

9. DIFICULDADES ENCONTRADAS E JUSTIFICATIVAS DE ATIVIDADES 

PREVISTAS E NÃO REALIZADAS 
 
 

 

Uma das dificuldades enfrentadas se refere ao fato de que uma das escolas (EEB Aderbal Ramos 

da Silva) demorou para contratar uma professora ACT, o que também nos levou a uma certa 

demora de entrosamento com a professora. A segunda dificuldade enfrentada, na outra escola (EEB 

Leonor de Barros) também se refere à professora ACT, em função de problemas enfrentados entre 

a professora e a diretora. Como resultado, a escola acabou chamando uma professora efetiva para 

ocupar o lugar da anterior, e isso também nos trouxe, de certa forma, um problema. A professora 

passou por um período de adaptação com os bolsistas e com as suas novas turmas.  

Estes problemas enfrentados nas duas escolas acabaram atrasando o nosso cronograma de 

desenvolvimento das ações previstas inicialmente no projeto. 

 

 

 

 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 
 

A formação de um professor de línguas estrangeiras é plural e dinâmica, assim como a sociedade 

contemporânea e multifacetada em que estamos inseridos. Para acompanhar o processo de 

constante mudança e desenvolvimento em todos os níveis da sociedade, é necessário que o 

profissional de língua aprenda a problematizar o contexto no qual vive e trabalha e a buscar 

soluções para os problemas nele identificados, adquirindo, assim, uma autonomia para aprender 

continuamente, desenvolvendo-se pessoal e profissionalmente também de forma contínua, além de 
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colaborar para que os outros também aprendam. Essa problematização, entendida aqui na visão de 

Freire (1970) como uma prática da liberdade e do dialogismo, traz consigo a necessidade de um 

indivíduo crítico, que consiga compreender seu contexto de atividade unindo teoria e pesquisa 

com a reflexão sobre sua prática em sala de aula. Essa compreensão do professor como um 

profissional reflexivo é um processo longo e contínuo, que traz melhores resultados quanto mais 

cedo começa a ser estimulado, função essa também da formação inicial desse profissional, 

desenvolvida através da reflexão na e sobre a ação, como proposto por Schön (1983). 

Considerando essas questões, acredita-se que este subprojeto está propondo o desenvolvimento de 

uma formação integradora do futuro profissional das línguas, entrando gradualmente em contato 

com o contexto de sala de aula de línguas estrangeiras em escolas públicas de Educação Básica, 

refletindo sobre e na ação – sua, de seus colegas e do professor colaborador da escola parceira, 

aprendendo com as práticas pedagógicas da escola e sugerindo intervenções que apontem 

inovações no ensino da língua espanhola nas escolas públicas de Ensino Básico – Fundamental ou 

Médio. 

Essa experiência está dando a futuros professores a oportunidade de refletir sobre o conteúdo 

teórico aprendido no decorrer do curso de Letras/Espanhol e aplicá-lo de forma prática, 

vivenciando contextos e situações da realidade da carreira docente, promovendo, assim, a 

integração entre a Educação Superior e a Educação Básica e elevando a qualidade das ações 

acadêmicas nos cursos de licenciatura. Eles estão tendo a oportunidade não só de conhecer melhor 

a realidade das escolas públicas de Educação Básica, compreendendo de maneira mais apurada o 

seu funcionamento, como também colaborando para a melhoria do ensino na escola selecionada 

pelo projeto. Espera-se, dessa forma, que depois dessa experiência os bolsistas sintam-se mais 

preparados não só para seguir atuando na carreira docente, como também para seguir a carreira 

acadêmica, ingressando em uma pós-graduação, pois perceberão a necessidade de investir 

continuamente em sua formação profissional, em que teoria e prática se retroalimentam. Também 

os professores de escolas públicas de Educação Básica, co-formadores dos futuros docentes, estão 

sendo incentivados a participar como protagonistas nesse processo de formação inicial para o 

magistério. 

Por fim, queremos enfatizar a necessidade de continuidade e expansão deste e de outros projetos 

desta natureza que incentivam as docências, pois acreditamos que eles possam mudar a realidade 

atual das licenciaturas. 
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SUBPROJETO FILOSOFIA  

 
COORDENADOR: NESTOR M. HABKOST   

 

 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS 

 
Indicador 

da 

atividade 

Objetivo da 

atividade 

Descrição sucinta da atividade  

(inserir início e período de realização) 

Resultados alcançados 

1. Apresentação do 

Projeto nas escolas 

- Apresentação do projeto aos diretores e convite 

para participação dos professores de filosofia e 

de áreas correlatas para colaborarem com as 

ações do projeto. 

- Abril de 2014  

A recepção foi positiva por parte dos diretores, porém, 

encontramos dificuldade para contar com a colaboração 

de professores de áreas afins e do professor de Filosofia 

da EEM. Henrique Veras. 

 

2. Compreender o 

projeto político da 

escola. 

- Estudo do projeto político pedagógico da EEM. 

Leonor de Barros. 

- Abril de 2014. 

- Tornou-se claro aos alunos as diretrizes que orientam as 

ações institucionais e pedagógicas da EEM. Leonor de 

Barros, facilitando a inserções e o planejamento das 

atividades previstas para esta unidade escolar. 

3. Reuniões quinzenais 

para 

desenvolvimento 

dos trabalhos. 

- Proposição, orientação, apresentação e análise 

das atividades em desenvolvimento no projeto. 

- Do início ao final do projeto (março de 2014 

até dezembro de 2014). 

As reuniões quinzenais foram proveitosas, permitindo 

articulação dos trabalhos de pesquisas, de inserção no 

meio escolar e de avaliação das ações planejadas. 

4. Ensinar a trabalhar e 

adequar textos 

filosóficos ao nível 

médio de ensino. 

- Foram realizados quatro encontros de 2 horas 

cada um, onde foram abordados extratos de 

textos filosóficos de Platão, Kant, Nietzsche e 

Sartre, ensinando-se técnicas interpretativas e 

formas de transposições didáticas para o ensino 

médio. 

- Abril/maio de 20141 

Os alunos apresentaram dificuldades interpretativas que 

foram em parte superadas pelo desenrolar da atividade 

formativa e pelo posterior trabalho de produção de 

material didático. 

5. Ensinar 

procedimentos 

metodológicos para 

- Inicialmente foi ministrada uma oficina de 

metodologia de ensino de Filosofia com duração 

de 4h/a e que se desdobrou ao longo do ano, com 

- Os alunos tornaram-se capazes de perceber os aspectos 

organizativos e procedimentais de distintas modalidades 

de aulas, embora, em seu aspecto executivo, nem todos 
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a preparação e 

execução de aulas 

de filosofia. 

a preparação e execução de aulas simuladas 

articuladas com os materiais pedagógicos 

produzidos. 

- Maio/dezembro de 2014. 

 

tenham desenvolvido uma boa habilidade. Isto nos leva a 

continuar no próximo ano atividades desta natureza. 

6. - Aproximar os 

alunos da prática 

docente de 

Filosofia. 

- Os alunos acompanharam as atividades 

docentes em diversas classes de distintas séries, 

observando e auxiliando o professor. 

- setembro/dezembro de 2014. 

 

- Os alunos compreenderam e se aprofundaram na rotina 

docente, percebendo os problemas didático- 

metodológicos que desafiam os que ensinam filosofia em 

escolas públicas. 

7. - Ensinar as bases 

teóricas e 

metodológicas para 

a produção de 

materiais 

pedagógicos. 

- Foram constituídos três grupos de alunos que 

trabalharam em projetos de desenvolvimento de 

materiais pedagógicos: 1- Curta filosofia; 2- 

Filosofia em jogo; 3- Pintura e Filosofia. 

- Maio/dezembro de 2014. 

- houve avanços importantes na produção dessas três 

linhas de materiais e foram especialmente testados em 

aulas simuladas, os relacionados ao projeto pintura e 

filosofia e curta filosofia.  

8. - Auxiliar os alunos 

das escolas em suas 

dificuldades de 

aprendizagem na 

disciplina de 

filosofia 

- Não foram realizados plantões pedagógicos na 

escola.  

Não houve resultados. 

9. Inserir os alunos em 

efetivas práticas 

docentes 

Ação a ser executada em 2015 - Não houve resultados. 

10. Difundir e divulgar 

o projeto PIBID-

Filosofia. 

O projeto não foi apresentado na Semana de 

ensino, pesquisa e extensão da UFSC (SEPEX) 

- Não houve resultados. 

11. Difundir e divulgar 

o projeto PIBID-

Filosofia. 

O projeto não foi apresentado em evento regional 

ou nacional. 

- Houve discussão e decisão sobre a não participação no 

encontro nacional do PIBID, devido aos custos e a 

impossibilidade dos alunos estarem presentes. 

 

12. Sistematizar as 

atividades 

realizadas no 

projeto. 

Os relatórios das equipes de trabalho serão 

entregues em março de 2015. 

Resultado em espera e a ser avaliado. 



5. DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA 
 

5.1 PRODUÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS  

 

 

5.1.1. Tipo do produto: Jogo filosófico                             

 

 Descrição do produto gerado 

 

Desenvolvimento de um jogo filosófico intitulado Filosofia em Jogo. O projeto em andamento é 

constituído por três ordens de cartas denominadas cartas temáticas, cartas problemas e cartas 

conceituais, um tabuleiro e as regras do jogo. Voltado para classes do ensino médio, o jogo 

privilegia, no seu modo de operar, os exercícios  básicos da atividade filosófica, e os referidos  

componentes que o estruturam permitem, por outro lado, a organização e o desenvolvimento de 

diferentes modalidades de aulas temáticas. 

Quantidade total 01 

 

 

5.1.2. Tipo do produto: Curta filosofia 

  

 

Descrição do produto gerado 

 

Trata-se de um projeto que articula filmes curta-metragem, textos filosóficos e procedimentos 

metodológicos de  modo a gerar um kit pedagógico que permitirá aos professores do ensino médio o 

acesso a uma grande quantidade de temas filosóficos que seráo abordados através do confronto entre 

filme e texto filosófico. A metodologia proposta considera o filme como o dispositivo temático 

primeiro, gerador de problemas filosóficos e o texto filosófico o dispositivo conceitual que permitirá 

o tratamento dos problemas.  

Quantidade total 04 

 

 

5.1.3. Tipo do produto: Pintura e Filosofia                        

 

 

Descrição do produto gerado  

 

Pintura e filosofia é um projeto em que, partindo-se de temas filosóficos, são selecionados textos e 

pinturas que permitem o relacionamento entre ambos. A metodologia implicada na organização, 

ordenamento e proposta de ação pedagógica, semelhante ao procedimento adotado no projeto curta 

filosofia, considera a pintura o dispositivo temático primeiro que gera os problemas filosóficos e o 

texto filosófico o dispositivo conceitual que possibilitará o tratamento dos mesmos. 
 

Quantidade total 03 
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5.2 PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 
Não foram desenvolvidas atividades nesta modalidade.  

 

 

5.3 PRODUÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS 

 

Não foram desenvolvidas atividades nesta modalidade.  

 

 

5.4  PRODUÇÕES DESPORTIVAS E LÚDICAS 

 

Não foram desenvolvidas atividades nesta modalidade.  

 

 

5.5  PRODUÇÕES TÉCNICAS, MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E OUTRAS 

 

Não foram desenvolvidas atividades nesta modalidade.  

 

 

 

 

 

 

 

6. DESCRIÇÃO DE IMPACTOS DAS AÇÕES/ATIVIDADES DO PROJETO 

NA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES; LICENCIATURAS ENVOLVIDAS; 

EDUCAÇÃO BÁSICA; PÓS-GRADUAÇÃO e ESCOLAS PARTICIPANTES 
 

 

 

O impacto das atividades foi notável entre os pibidianos, os alunos ganharam desenvoltura nas 

ações didáticas, tornaram-se capazes de elaborar materiais pedagógicos e se entusiasmaram pela 

atividade docente. Há que se destacar que o envolvimento dos alunos com o Projeto PIBID-

Filosofia e a sua consequente difusão, tem atraído novos estudantes de Filosofia, gerando pedidos 

de participação e de incorporações voluntárias. Na educação Básica, particularmente na escola em 

que o projeto se desenvolve,  os resultados pedagógicos esperados ainda não se fazem notar 

fortemente, o que provavelmente ocorrerá com a inserção plena dos alunos em classe, no próximo 

ano letivo.  Entre os graduandos que atuam no projeto fica claro a maior compreensão da realidade 

educacional brasileira e em particular das condições de trabalho nas escolas públicas da região de 

Florianópolis, bem como o necessário aprimoramento profissional requerido para enfrentar os 



______________________________________Relatório de Atividades do Programa PIBID/UFSC 

 92 

desafios da vida docente.. 

 

 

 

7. CONTRIBUIÇÕES PARA AS LICENCIATURAS DA IES 

 

 

As contribuições para o aprimoramento dos cursos de licenciatura que não participam do programa 

são difíceis de serem constatadas. O que se pode afirmar é que a difusão do Pibid, entre as diversas 

licenciaturas da UFSC, tem gerado um interesse muito grande pela participação neste programa e a 

compreensão de há de fato uma melhora no processo formativo dos licenciandos que participam do 

Pibid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. BENS PATRIMONIÁVEIS ADQUIRIDOS 

  

Não foram adquiridos bens patrimoniais.  

 

 

9. DIFICULDADES ENCONTRADAS E JUSTIFICATIVAS DE ATIVIDADES 

PREVISTAS E NÃO REALIZADAS 
 
 

 

 

Houve uma série de dificuldades durante este ano, o primeiro deles diz respeito ao não interesse 

por parte do professor EEM Henrique Veras em participar do projeto. Trata-se de um professor 

jovem que recém havia assumido a disciplina na escola, substituindo o professor anterior. A sua 

justificativa foi a falta de experiência para supervisionar as atividades dos bolsistas e a falta de 

tempo para participar das reuniões de trabalho. Compreendemos a situação, porém, pela sua 

natureza e freqüência, identificamos um problema que pode prejudicar as ações de qualquer projeto 

Pibid, situação que escapa a qualquer esforço de previsão. Esta gerou a necessidade de um 
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replanejamento que definiu a atuação do projeto apenas na EEB. Leonor de Barros. 

Outra dificuldade que encontramos foi a desistência de bolsistas durante o andamento do projeto, 

justificada em parte por terem recebido ofertas de outros programas de bolsas, especialmente o 

PIBIC,  implicando em substituições e  repetições de atividades formativas. 

 

 

 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 
 

 

 

 

A formação de um professor de Filosofia é um desafio constante, não há fórmulas definitivas, 

podemos dizer apenas que há experiências, que na história das formações no âmbito desta 

disciplina, se mostraram mais exitosas. Nosso esforço tem sido o de tornar a formação do professor 

de filosofia uma experiência em que os alunos sejam levados a desenvolverem articuladamente a 

competência técnica, a capacidade de criação e habilidades no relacionamento intersubjetivo.   O 

Pibid tem se mostrado uma oportunidade para o desenvolvimento desta proposta, ganharia muito a 

licenciatura em Filosofia se o programa Pibid se tornasse permanente e estruturalmente implicado 

na sua grade curricular.   
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SUBPROJETO DE FÍSICA 

 

COORDENADOR:  PAULO JOSÉ SENA DOS SANTOS 

 

 

 

4  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS 

 
 

Indicador 

da 

atividade  

Objetivo da atividade Descrição sucinta da atividade 

(inserir início e período de 

realização) 

Resultados alcançados 

1. Evento de abertura do 

PIBID UFSC 2014 

Apresentar o projeto aprovado e os 

resultados das edições anteriores para os 

bolsistas de iniciação à docência, 

supervisores e diretores das escolas 

participantes. 

Realizado em 29 de março de 2014. 

Os participantes puderam conhecer o projeto aprovado, as 

principais atividades que serão desenvolvidas, assim como os 

resultados obtidos em edições anteriores. 

2. Reconhecimento das 

escolas 

Reconhecimento da estrutura física das 

escolas onde as atividades serão 

desenvolvidas e promoção do primeiro 

contato com os diversos profissionais 

que atuam nas escolas (diretores, 

orientadores, entre outros). 

Realizado na primeira semana de abril de 

2014. 

Os bolsistas conheceram o ambiente de atuação, e o que 

poderia ser feito para a promoção de um melhor ambiente 

para possibilitar o aprendizado. 

3. Acompanhamento das 

aulas ministradas pelo 

professor supervisor 

Acompanhar as aulas ministradas pelo 

professor supervisor.  

Auxiliar a condução de experimentos de 

demonstração, a resolução de problemas, 

a condução das atividades de laboratório 

e a esclarecer as dúvidas individuais dos 

alunos. 

Realizado de abril a dezembro de 2014. 

A participação ativa dos bolsistas de iniciação a docência 

através do acompanhamento permite a observação, a 

discussão, e a posterior análise das diversas situações que 

fazem parte do cotidiano escolar através de vículos com 

aspectos discutidos nas diversas disciplinas do curso, o que 

favorece uma maior integração entre a teoria e a prática. 

4. Reuniões semanais de Socializar as atividades desenvolvidas As reuniões realizadas contribuiram para a organização das 
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discussão pelos bolsistas. 

Analisar trabalhos relevantes para a área 

de ensino de Física (artigos, dissertações, 

entre outros). 

Avaliar o andamento das atividades. 

Realizado de abril a dezembro de 2014. 

atividades nas escolas; para a formação teórica dos bolsistas, 

uma vez que alguns dos enfoques discutidos (uso da 

modelização, da história da ciência, entre outros) foram 

utilizados nas intervenções propostas; e para a socialização 

das diversas atividades realizadas. 

 

Seminários realizados para análise de trabalhos relevantes: 

 

 Modelização no ensino de Física 

 Uso da História da Ciência aplicada à dinâmica 

 Possibilidade oferecidas pelas novas tecnologias 

 Uso do laser de diodo para experiências de óptica 

física 

 Microscópio de gota d’água 

 Uso da história da ciência na discussão do 

experimento de Young da dupla fenda 

 O estado da arte da inclusão nos trabalhos 

apresentados nos encontros de Ensino de Física 

 

5. Planejamento de 

atividades e aulas em 

conjunto com os 

professores supervisor e 

coordenador 

Oportunizar a articulação entre a teoria e 

a prática através da discussão e 

planejamento de aulas e atividades com 

uso de diferentes estratégias e enfoques 

discutidos nas Práticas Pedagógicas 

como Componente Curricular (PPCC) 

das diferentes disciplinas do curso. 

 

Atividades realizadas de abril a 

dezembro de 2014. 

Destacam-se entre as atividades e aulas planejadas e 

desenvolvidas: 

 O tratamento da queda dos corpos através de 

atividades experimentais e da modelização do 

fenômeno realizada em turmas do primeiro ano. 

 A discussão das forças gravitacional e normal. Nesta 

discussão foram estabelecidas relações entre a força 

normal e a interação eletromagnética. 

 O tratamento da conservação da energia através de 

atividades experimentais e de atividades com o uso 

da simulação disponível no endereço 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-

skate-park-basics. 

6. Reforço escolar Melhorar o rendimeno escolar dos 

estudantes. 

Realizado de abril a dezembro de 2014 

Os estudantes que participaram das atividades apresentaram 

melhora em seu rendimento. 

7. Elaboração de materiais Produção de materiais didáticos diversos. Destacam-se entre os materiais produzidos: 



______________________________________Relatório de Atividades do Programa PIBID/UFSC 

 97 

didáticos Aperfeiçoar o uso da lingua portuguesa e 

a capacidade de comunicação. 

 

Realizado de abril a dezembro de 2014. 

 Sequência didática sobre a queda dos corpos com o 

uso da modelização. 

 Sequência didática sobre as forças gravitacional e 

normal. 

 Sequência didática sobre conservação da energia 

com uso de atividades experimentais e simulação. 

 Montagem de um microscópio de gota d’água com 

respectivo roteiro. 

 Montagem de um disco de Newton (com motor) e 

roteiro do experimento. 

 Elaboração do roteiro do experimento de 

decomposição da luz através do prisma. 

 Elaboração do roteiro do experimento da 

interferência da luz por uma fenda dupla. 

 Montagem dos experimentos: pilha de Daniell, 

tratamento da água eletrofloculação, pilha de batatas, 

eletrólise da água e bateria de ar-alumínio com os 

respectivos roteiros. 

 Revisão do roteiro do experimento para o 

espalhamento da luz. 

 Revisão e ampliação do roteiro dos experimentos de 

formação de imagens reais e virtuais. 

 

Os planos de aula, atividades, roteiros de experimentos, entre 

outros serão futuramente disponibilizados na página de 

internet, a ser desenvolvida , do PIBID Física. 

8. Participação em reuniões 

pedagógicas e conselhos 

de classe. 

Inserir os futuros professores na cultura 

escolar. 

A participação dos bolsistas nestas reuniões permitiu uma 

maior reflexão sobre as práticas pedagógicas e o sistema de 

avaliação. 

9. Participação em feiras de 

ciências e culturais 

Abordar aspectos referentes ao ensino 

através da pesquisa. 

Contribuir para o aumento do interesse 

em ciências dos alunos. 

Promover o debate sobre questões 

socioambientais e éticas. 

Os bolsistas particiaram da Feira de Ciências da Escola 

Estadual Básica Getúlio Vargas através do auxílio na 

orientação dos alunos e montagem dos experimentos de 

óptica, e da Mostra de Química do Colégio de Aplicação, 

que neste ano promoveu a discussão do tema pilhas. Nesta 

mostra, os bolsistas discutiram, com base em cinco 

experimentos, os conceitos envolvidos. 
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O envolvimento dos bolsistas permitiu o alcance dos 

objetivos apontados, principalmente o aumento da motivação 

dos alunos, além de, no caso da Mostra de Química, uma 

aproximação entre as áreas da Física e da Química. 

10. Participação em eventos 

científicos e de extensão 

Socializar as discussões e atividades 

desenvolvidas. 

 

Os bolsistas participaram de três eventos no ano de 2014. 

 II Encontro Catarinense do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação a Docência – II ECPIBID – 21 e 

22 de julho de 2014: os bolsistas participaram de 

oficinas, palestras e mesas redondas. 

 XIII Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da 

UFSC – de 29 de outubro a 01 de novembro de 

2014: os bolsistas confeccionaram um stand e  um 

poster para a socialização das atividades 

desenvolvidas nas escolas para a comunidade e 

apresentaram uma mostra de experimentos de óptica 

e, em dois pôsteres, as possíveis interpretações dos 

resultados segundo os modelos ondulatório e 

corpuscular para a luz. 

 III Simpósio de Formação de Professores e Práticas 

Pedagógicas, 4ª Mostra Pedagógica do Colégio de 

Aplicação e I Mostra PIBID/UFSC – 27 e 28 de 

novembro de 2014: para a socialização das 

atividades entre os subprojetos e divulgação de 

alguns resultados foram apresentados três trabalhos 

em forma de poster: 

1) Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a 

Docência (PIBID) Física – Socialização de 

Experiências. 

2) As atividades experimentais em um projeto de 

iniciação a docência: interações entre a Física e a 

Química. 

3) Aplicação de uma sequência didática baseada na 

modelização em duas turmas de primeiro ano do 

ensino médio participante do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência 

(PIBID). 

11. Planejar atividades no Planejamento de atividades (visitas) no Os licenciandos através da organização e acompanhamento 
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LABIDEX e demais 

laboratórios da UFSC 

Laboratório de Instrumentação, 

Demonstração e Experimentação 

(LABIDEX) e no Museu de Ciências da 

PUC – RS. 

destas atividades propiciaram momentos para a 

aprendizagem através de atividades lúdicas e experimentais 

em espaços fora das escolas. 

12. Elaboração e aplicação de 

um questionário de 

avaliação. 

Identificar pontos fortes e fracos do 

projeto. 

Identificar, na opinão dos alunos, as 

principais atividades realizadas e as que 

mais contribuiram na formação. 

Identificar, na visão dos alunos, a 

contribuição dos bolsistas e das 

atividades na formação dos alunos 

(principalmente para os alunos que 

tiveram contato com o programa durante 

o 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio). 

O questionário foi aplicado nas duas últimas semanas de aula 

(de 24 de novembro a 5 de dezembro). Os dados serão 

analisados e apresentados na primeira reunião com os 

bolsistas no ano de 2015. 



5. DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA 
 

 

5.1 PRODUÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS  

 

 

5.1.1 Tipo do produto: pôsteres apresentados em eventos científicos            

Indicador atividade: 10 

 

Descrição do produto gerado  

 

Os pôsteres apresentados serviram para a socialização com a comunidade do projeto e de alguns de 

seus resultados. O desenvolvimento e a apresentação dos pôsteres contaram com o envolvimento de 

todos os participantes do subprojeto. Os eventos e títulos estão detalhados a seguir: 

 

XIII Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão (SEPEX) 

  Realização: 29 de outubro a 01 de novembro de 2014 

  Título do pôster apresentado: “Iniciação a docência na Licenciatura em Física da UFSC”. 
 

 

Descrição do produto gerado  

 

III Simpósio de Formação de Professores e Práticas Pedagógicas, 4ª Mostra Pedagógica do 

Colégio  de Aplicação e I Mostra PIBID/UFSC. 

  Realização: 27 e 28 de novembro de 2014 

  Título do pôster apresentado: “Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) 

Física: Socialização de Experiências”. 

Descrição do produto gerado  

 

III Simpósio de Formação de Professores e Práticas Pedagógicas, 4ª Mostra Pedagógica do 

Colégio   de Aplicação e I Mostra PIBID/UFSC 

  Realização: 27 e 28 de novembro de 2014 

  Título dos pôsteres apresentado: “As atividades experimentais em um projeto de iniciação a 

docência: interações entre a Física e a Química”. 

Descrição do produto gerado  
 

III Simpósio de Formação de Professores e Práticas Pedagógicas, 4ª Mostra Pedagógica do 

Colégio   de Aplicação e I Mostra PIBID/UFSC 

  Realização: 27 e 28 de novembro de 2014 

  Título do pôster apresentado: “Aplicação de uma sequência didática baseada na modelização em 

duas turmas de primeiro ano do ensino médio participante do Programa Institucional de Iniciação 

a Docência (PIBID)”.  
 

Quantidade total 04 

 

 

 



______________________________________Relatório de Atividades do Programa PIBID/UFSC 

 101 

5.1.2  Tipo do produto: Sequências Didáticas                                              

      Indicador atividade: 5 e 7  

 

Descrição do produto gerado  

 

As sequências didáticas elaboradas procuraram articular a teoria e a prática através da utilização de 

diferentes abordagens, como: a modelização, o uso de atividades experimentais e novas tecnologias. 

“O tratamento da queda dos corpos através da modelização e do uso de atividades experimentais” 
 

Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/123958. 

 

Descrição do produto gerado  

 

As sequências didáticas elaboradas procuraram articular a teoria e a prática através da utilização de 

diferentes abordagens, como: a modelização, o uso de atividades experimentais e novas tecnologias. 

“Discussão sobre as forças gravitacional e normal” 

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park-basics. 
 

Descrição do produto gerado  

 

As sequências didáticas elaboradas procuraram articular a teoria e a prática através da utilização de 

diferentes abordagens, como: a modelização, o uso de atividades experimentais e novas tecnologias. 

  “O princípio de conservação da energia através de atividades experimentais e de atividades 

propostas para o uso de simulação”.  

Disponível no endereço: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park-basics. 
 

Quantidade total 03 

 

 

 

5.1.3 Tipo do produto: atividades experimentais                                  

     Indicador atividade:  7 

 

Descrição do produto gerado  

 

As atividades experimentais elaboradas pelos bolsistas foram utilizadas nas intervenções, monitorias 

e mostras. 

“Experimento e roteiro do microscópio de gota d’água”.  
Roteiro em anexo 

Descrição do produto gerado  

 

As atividades experimentais elaboradas pelos bolsistas foram utilizadas nas intervenções, monitorias 

e mostras. 

           “Experimento e roteiro do disco de Newton”.  

 
Roteiro em anexo 

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/123958
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park-basics
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park-basics


______________________________________Relatório de Atividades do Programa PIBID/UFSC 

 102 

Descrição do produto gerado  

: 

As atividades experimentais elaboradas pelos bolsistas foram utilizadas nas intervenções, monitorias 

e mostras. 

“Experimento e roteiro da dispersão da luz com prismas” 
Roteiro em anexo 

Descrição do produto gerado  

 

As atividades experimentais elaboradas pelos bolsistas foram utilizadas nas intervenções, monitorias 

e mostras. 

“A pilha de Daniell (roteiro em elaboração)” 
Roteiro em anexo 

Descrição do produto gerado  

 

As atividades experimentais elaboradas pelos bolsistas foram utilizadas nas intervenções, monitorias 

e mostras. 

“A pilha de ar-alumínio (roteiro em elaboração)” 
Roteiro em anexo 

 

f) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

As atividades experimentais elaboradas pelos bolsistas foram utilizadas nas intervenções, monitorias 

e mostras. 

“A pilha de batatas (roteiro em elaboração)”. 
Roteiro em anexo 

Descrição do produto gerado  

 

As atividades experimentais elaboradas pelos bolsistas foram utilizadas nas intervenções, monitorias 

e mostras. 

“A eletrólise da água (roteiro em elaboração)”. 

 
Roteiro em anexo 

h) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

As atividades experimentais elaboradas pelos bolsistas foram utilizadas nas intervenções, monitorias 

e mostras. 

“O tratamento da água por eletrofloculação (roteiro em elaboração)” 

 

i) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

As atividades experimentais elaboradas pelos bolsistas foram utilizadas nas intervenções, monitorias 

e mostras. 

“Revisão do roteiro sobre o espalhamento da luz no céu”. 
Roteiro em anexo 

Descrição do produto gerado  

 

As atividades experimentais elaboradas pelos bolsistas foram utilizadas nas intervenções, monitorias 

e mostras. 

“Revisão e ampliação do roteiro sobre a formação de imagens reais e virtuais”. 
Roteiro em anexo 
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Descrição do produto gerado  

 

As atividades experimentais elaboradas pelos bolsistas foram utilizadas nas intervenções, monitorias 

e mostras. 

“Elaboração do roteiro sobre o experimento de interferência da luz em duas fendas”. 
Roteiro em anexo 

Quantidade total 11 

 

 

5.1.4 Tipo do produto: participação em eventos científicos e de extensão  
         Indicador atividade: 10 

 

Descrição do produto gerado  

 

Participação dos bolsistas nos seguintes eventos científicos e de extensão. 

 II Encontro Catarinense do Programa Institucional de Iniciação à Docência – II ECPIBID – 

21 e 22 de julho de 2014 

 

Descrição do produto gerado  

 

Participação dos bolsistas nos seguintes eventos científicos e de extensão. 

 XIII Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC, de 29 a 01 de novembro de 2014 

 

Descrição do produto gerado  

 

Participação dos bolsistas nos seguintes eventos científicos e de extensão. 

 

 III Simpósio de Formação de Professores e Práticas Pedagógicas, 4ª Mostra Pedagógica do 

Colégio de Aplicação e I Mostra PIBID / UFSC – 27 e 28 de novembro de 2014. 

Quantidade total 03 

 

 

5.2 PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

5.2.1 Tipo do produto: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (concluído)        

          Indicador atividade: 4, 5 e 10.  

 

Descrição do produto gerado  

 

 O trabalho de conclusão foi desenvolvido com base nas sequências didáticas elaboradas para o 

uso da modelização no ensino médio: 

“Uma proposta de uso de modelização no Ensino de Física com turmas de primeiro ano do Ensino 

Médio”. 

 Autor: Israel Müller dos Santos.  

Orientador: Prof. Dr. Paulo José Sena dos Santos. 
Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/123958 
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5.3  PRODUÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS 

Não foram desenvolvidas atividades nessa modalidade.  

 

 

 

5.4 PRODUÇÕES DESPORTIVAS E LÚDICAS 

Não foram desenvolvidas atividades nessa modalidade.  

 

 

5.5 PRODUÇÕES TÉCNICAS, MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E OUTRAS 

Não foram desenvolvidas atividades nessa modalidade.  

 

 

 

6. DESCRIÇÃO DE IMPACTOS DAS AÇÕES/ATIVIDADES DO PROJETO 

NA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES; LICENCIATURAS ENVOLVIDAS; 

EDUCAÇÃO BÁSICA; PÓS-GRADUAÇÃO e ESCOLAS PARTICIPANTES 
 

O impacto das atividades desenvolvidas no primeiro ano de execução do projeto é perceptível na 

formação dos alunos participantes. Ocorreram: mudanças na concepção sobre a realidade das 

escolas de Florianópolis, redução das resistências ao uso de novas abordagens e metodologias, e a 

percepção da necessidade de formação continuada.  

Com relação as escolas participantes percebe-se um interesse dos alunos no envolvimento com as 

atividades programadas e realizadas pelos bolsistas de iniciação à docência.  

No curso de Licenciatura em Física percebe-se o estabelecimento de relações entre as atividades 

desenvolvidas e as Práticas Pedagógicas como Componentes Curriculares das diversas disciplinas 

do curso. 

 

 

 

 

7. CONTRIBUIÇÕES PARA AS LICENCIATURAS DA IES 

 

 

Avaliação coletiva apresentada no item 3.1 deste Relatório. 
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8. BENS PATRIMONIÁVEIS ADQUIRIDOS 

Não houve a aquisição de bens patrimoniais.  

 

 

9. DIFICULDADES ENCONTRADAS E JUSTIFICATIVAS DE ATIVIDADES 

PREVISTAS E NÃO REALIZADAS 
 
 

 

Algumas das atividades previstas não puderam ser iniciadas em virtude do recebimento de metade 

dos recursos previstos para este ano. Deste modo, houve um pouco de dificuldade para o 

desenvolvimento/montagem de alguns experimentos; o oferecimento das oficinas em conjunto 

com o Laboratório de Instrumentação, Demonstração e Experimentação (LABIDEX); assim como 

não foi possível o início do desenvolvimento da página de internet. 

Uma outra dificuldade foi quanto a participação de todos os bolsistas no II Encontro Catarinense 

do Programa Institucional de Iniciação a Docência – II ECPIBID, nos dias do evento os estudantes 

e o professor coordenador estavam envolvidos com as avaliações do final do semestre. 

 

 

 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 
 

 

 

Espera-se, ao final do processo de formação, que o professor possua a capacidade de associar a 

teoria com a prática, tenha compreensão da realidade escolar, além de uma sólida formação e 

conhecimento das possibilidades de aprendizado criadas pelas novas tecnologias. Também é 

preciso que o profissional tenha sólidos princípios éticos, e a preocupação com a igualdade em seu 

local de trabalho. 

As diferentes ações desenvolvidas ao longo deste ano possibilitaram a formação plural necessária 

para que os bolsistas de iniciação à docência incorporem diversos dos aspectos acima elencados 

em sua prática docente, além de permitir a percepção da necessidade do investimento contínuo em 

sua formação (através de cursos de formação continuada e/ou pós-graduação). 

Dos professores supervisores espera-se que a participação na formação dos futuros professores 

permita a reflexão e a modificação de práticas, com a incorporação de novas estratégias e 

tecnologias. 
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Com base no exposto sugere-se a ampliação das bolsas de iniciação e supervisão para que mais 

escolas tornem-se parceiras do subprojeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUBPROJETO GEOGRAFIA 

 

COORDENADOR: ORLANDO EDNEI FERRETTI 
 

 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS 

 
Indicador 

da atividade  

Objetivo da atividade Descrição sucinta da atividade  Resultados alcançados 

 

 

1. 

Selecionar os bolsistas 

para o PIBID 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através do EDITAL Nº 02/PIBID-UFSC/2013 (em anexo 

no DVD) da Pró-reitoria de Graduação, foi aberta inscrição 

para os alunos da licenciatura em geografia. As inscrições 

foram realizadas no período 10/03/2014 a 21/03/2014 pelo 

professor coordenador do subprojeto de geografia.  

No dia 24 de março foram feitas as entrevistas com os 

acadêmicos, período matutino e vespertino,  na sala 402, 

CED, com o prof. coordenador do sub-projeto de geografia 

Orlando Ferretti, e o professor supervisor da escola 

Santiago Alves de Siqueira da Escola Básica Municipal 

Batista Pereira (rede pública municipal de Florianópolis). 

 

Seleção de 05 bolsistas para o PIBID em 

Geografia, contou com 12 inscrições. 

 

 

 

 

 

 

2. 

Preparar o subprojeto 

PIBID e reuniões da 

equipe com a coordenação 

do trabalho. 

Formatação final do sub-projeto PIBID Geografia. 

Planejamento das atividades do projeto e adequação da 

sala de Geografia (Sala Milton Santos na EMB Batista 

Pereira) que será utilizada durante as atividades do PIBID 

em 2014. 

 

Obs.: Trata-se de uma sala temática para a disciplina de 

Geografia. 

 

 

3. 

Apresentar o subprojeto 

PIBID à escola  

participante 

 

 

 

 

 

Reunião com apresentação do projeto PIBID para a escola 

participante, bem como envio da proposta para a Gerência 

de Formação Continuada da Secretaria Municipal de 

Educação de Florianópolis (etapa obrigatória para acesso a 

rede municipal de Florianópolis).  

Apresentação na escola (para direção, coordenadora 

pedagógica, e professor participante do projeto PIBID 

Geografia) 

Reconhecimento por parte da direção do 

funcionamento do subprojeto PIBID, 

primeiro contato com os alunos. 

A escola já está com o projeto PIBID de 

Geografia há dois anos. 
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4 

 

Reunião com todos os 

subprojetos com 

apresentação das 

atividades e apresentação 

institucional PIBID. 

 

Reuniões presidida com coordenador do Projeto 

Institucional, prof.  Adir Valdemar Garcia. 

Local:  Centro de Eventos da UFSC, dia 29 de março de 

2014, inicio 9horas. 

 

 

Apresentação do Projeto Institucional 

PIBID para as licenciaturas, indicação de 

procedimentos institucionais (bolsas, 

relatórios de atividades, participação em 

eventos, etc.), apresentação dos 

subprojetos. 

 

5. 

 

Iniciar a primeira etapa do 

sub-projeto PIBID 

 

 

 

 

 

 

Primeiro encontro com todos os participantes do Projeto 

PIBID Geografia que inclui bolsistas, professor supervisor 

e coordenador. 

Dia 31/03, na sala 109, bloco A CED.  

 

Alunos bolsistas iniciaram trabalhos na EBM Batista 

Pereira dia 07 de abril. 

 

 

Reconhecimento de todo o grupo de 

trabalho do Projeto: 

Professor coordenador Dr. Orlando 

Ferretti, professor supervisor Me. 

Santiago Alves de Siqueira; acadêmicos 

bolsistas de iniciação à docência Giovanni 

Regazzo, Priscila A. Naves, Rafael G. 

Chasles, Victor M. Motta e Vinicius R. 

Marques Lima. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

Oferecer oficinas de 

formação para os bolsistas 

– primeira etapa em 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme previsto no subprojeto PIBID de Geografia foi 

realizado um conjunto de oficinas para formação dos 

bolsistas, foram ministradas pelo professor coordenador e 

professores convidados 

 

Primeira Oficina: Produção textual e produção de texto 

técnico-científico; Dia 12/05 13horas, UFSC (04 horas de 

atividades). 

 

Segunda Oficina: Produção textual e produção de texto 

técnico-científico; Dia 16/06 13horas, UFSC (04 horas de 

atividades). - continuação.  

 

Terceira Oficina: Metodologia para construção da Rosa 

dos Ventos (Rosa dos Rumos), com a participação do 

físico Ricardo Gutierrez Garcés um dos coordenadores do 

projeto “Astronomia na Escola”. (04 horas de duração). 

 

Quarta Oficina: produção de materiais didáticos para o 

 

De forma geral a participação dos alunos 

nas oficinas de formação foi importante 

para o conhecimento dos passos do 

projeto PIBID Geografia  

Especificamente quanto às oficinas: 

a) A primeira oficina proporcionou o 

entendimento da produção de um texto 

acadêmico e cuidados com a escrita; 

b) A terceira oficina proporcionou o 

reconhecimento de metodologia para 

aplicação com crianças de 6º ano para 

entendimento da orientação e localização. 

c) A quarta oficina proporcionou o 

reconhecimento e aprendizagem de 

metodologia para a construção de curtas 

em stop motion para aplicação em escolas.  

 

http://lattes.cnpq.br/1572637662072060
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ensino de Geografia utilizando stop motion. Esta oficina 

foi realizada em cinco encontros com o prof. Henrique 

Luiz Pereira Oliveira do Laboratório de Pesquisa em 

Imagem e Som (LAPIS), da UFSC. Encontros realizados 

no dias 09, 10,  16 e 17 de outubro, no espaço do LAPIS. 

(cada encontro com 4horas de duração).  

 

 

7. 

 

Inserir os bolsistas na 

escola a fim de 

reconhecê-la e o trabalho 

dos profissionais da 

mesma. 

 

 

 

 

 

Inicio da observação do cotidiano escolar - atividades de 

planejamento, avaliação, conselhos de classe, reuniões 

com pais e reuniões pedagógicas. Os alunos 

permaneceram sempre dois dias por semana na escola, 

totalizando 08 horas semanais, período vespertino (nas 

segundas-feiras) e matutino (nas quartas-feiras), sob 

acompanhamento constante do professor supervisor da 

escola.  

Inicio dia 07/049/2014, encerramento em 08/12/2014. 

 

A observação do cotidiano escolar foi 

fundamental para o trabalho de 

reconhecimento das escolas, do 

funcionamento das mesmas, para 

compreender o trabalho dos professores e 

outros funcionários.  

Bem como foi fundamental a participação 

em reunião e conselhos de classes a fim 

de conhecer todas as atividades 

necessárias da profissão docente na 

escola. 

 

 

 

8 

 

 

 

Conhecer os documentos 

relacionados às 

instituições escolares. 

 

Reconhecimento com a leitura e discussão na Escola do 

Projeto Político Pedagógico, e dos Projetos desenvolvidos 

na instituição escolar, regimento, entre outros documentos. 

Atividade desenvolvida durante o período na escola. 

 

Os bolsistas foram recebidos pela direção da escola no dia 

14/04/2014. 

 

No dia 28/04/2014 acompanhados da direção percorreram 

todos os espaços da escola para conhecer suas funções e os 

funcionários.  

 

Na EBM Batista Pereira os alunos 

participaram de várias atividades 

especificas de discussão, preparadas 

especificamente para os pibidianos, sobre 

regimento e PPP, sempre com a 

participação da direção e/ou supervisora 

da escola. 

Como resultado os alunos passaram a 

conhecer os documentos básicos das 

escolas, seus avanços e dificuldades, 

sobretudo no que diz respeito a 

participação da comunidade escolar como 

um todo nos debates dos documentos. 

 

9. 

Participação na 

elaboração de atividades 

de planejamento das 

aulas. 

 

Participação dos alunos bolsistas na elaboração do 

planejamento com o professor (professores) de geografia. 

Coloca o aluno em contato com a criação da estrutura que 

embasará o ensino de geografia. Nesse sentido o papel do 
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professor orientador na escola é fundamental.  

Inicio dia 07/049/2014, encerramento em 08/12/2014. 

 

 

10. 

 

 

Observação e participação 

nas aulas de geografia. 

 

Os alunos bolsistas observaram aulas de geografia no 

período de abril a agosto de 2013. Nas disciplinas 

ministradas pelos professores Filipe Maciel e Santiago 

Siqueira (EBM Batista Pereira, supervisor do PIBID). Foi 

elaborado um Roteiro de Observação Participante para 

orientar a atividade. Ao assistir as aulas, os bolsistas 

fizeram anotações no Diário de Campo. Após as 

observações os bolsistas discutiam suas  reflexões com o 

professor supervisor. 

 

A participação nas aulas de geografia 

ocorreu ao mesmo momento quando os 

alunos bolsistas vinham tratando 

conhecimento da organização da escola e 

do trabalho docente, participando do 

cotidiano da instituição. O envolvimento 

com os professores propiciou a 

comparação de metodologias e ações. 

 

 

 

 

11. 

 

 

Desenvolver pesquisa 

sobre a ocupação e 

transformação do espaço 

circunvizinho às Escolas 

Básicas “Dilma Lúcia 

dos Santos” e “Batista 

Pereira” que estão 

localizadas no Sul da Ilha 

de Santa Catarina, na 

cidade de Florianópolis. 

 

 

Os alunos bolsistas e os professores bolsistas 

desenvolveram atividades de pesquisa sobre temas nas 

localidades da Armação, onde se localiza a Escola Dilma 

Lúcia dos Santos, e do Ribeirão da Ilha, onde se localiza a 

Escola Batista Pereira. 

O tema para a pesquisa foi escolhido pelos professores 

das escolas e os alunos bolsistas a partir das necessidades 

discutidas no ano passado (2012) nas escolas, com a 

seguinte problemática: 

- A dificuldade em encontrar documentos, referências e 

textos retratando diretamente o sul da Ilha de Santa 

Catarina e em especial, os bairros da Armação e do 

Ribeirão da Ilha.  

Metodologia: a partir desta problemática se buscou uma 

série de documentos iconográfico e bibliográficos, alem 

de material cartográfico a fim de fazer a caracterização 

geográfica das áreas do entorno das Escolas. 

O levantamento de informações geográficas gerou 

questões que foram investigadas nas duas escolas, na 

comunidade, em acervos documentais, prefeitura e outras 

fontes de dados.   

A pesquisa passou por várias etapas: pesquisa 

bibliográfica, cartográfica e documental; pesquisa de 

campo e debate sobre resultados. Os alunos foram 

 

Como resultados foram elaborados dois 

documentos chamados de “Caderno 

geográfico da escola básica municipal 

Dilma Lúcia dos Santos – Florianópolis / 

SC” e o “Caderno geográfico da escola 

municipal Batista Pereira, Florianópolis, 

Santa Catarina.” (no DVD em anexo). 
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orientados pelos supervisores e coordenadoras do PIBID, 

por meio de reuniões semanais (com três dias de 

atividades duas na escola e uma na universidade). Os 

resultados das pesquisas compõem documento que fará 

parte de acervo para os professores das escolas, e servirá 

como subsídio para elaboração de materiais didáticos.  

 

12 

 

Modificação, 

configuração e utilização 

da Sala Ambiente de 

Geografia (Geosala 

Milton Santos) 

 

A escola EBM Batista Pereira possui uma sala ambiente a 

geografia (Geosala Milton Santos) que pôde receber a 

atenção dos bolsistas para a sua adequação, tal sala 

passou a existir a partir da experiência de dois semestres 

com o PIBID, já em 2013. 

 

Como resultado dessa ação na Geosala 

Milton Santos foram adquiridos 

bússolas, mapas e livros, que foram 

ordenados pelos alunos.  

 

 

 

13 

 

 

 

Desenvolver e ministrar 

oficinas 

 

Os alunos bolsistas da EBM Batista Pereira, sob 

orientação do professor Santiago Siqueira desenvolveram 

um oficina para professoras pedagogas do 5º ano da 

escola, com o tema “Espaço Urbano e Espaço Rural”, 

ministrada na primeira semana de junho. 

Desenvolveram também uma oficina para alunos do 6º 

Ano, para orientação e localização, com desenho da rosa 

dos ventos (ou rosa dos rumos) no pátio da escola, com a 

participação de duas turmas de 6º ano (a atividade 

envolveu vários professores de outras disciplinas que 

acompanharam a oficina). Atividade realizada no dia 02 

de julho. 

Além das oficinas acima, os alunos também prepararam 

oficinas com os alunos de duas turmas do 6º ano, em sala 

de aula, uma Oficina sobre paisagens e o uso da água, e 

uma segunda sobre fusos-horários. 

 

Essas atividades de oficinas possibilitaram 

o envolvimento do PIBID com outros 

professores da escola, diretamente em 

uma ação docente (como oficina). 

 

As oficinas não foram indicadas como 

processos de docência, e sim de 

articulação de pedagógica com as aulas 

dos professores das disciplinas, sempre 

orientados pelo professor supervisor da 

escola. 

 

 

 

14 

 

Participação efetiva no 

grupo de formação 

permanente dos 

professores de geografia 

da RMEF (Rede 

Municipal de Ensino de 

Florianópolis). 

 

Os alunos participaram de encontros de formação 

continuada de professores de Geografia da PMF. Os 

encontros aconteceram nas segundas feiras, uma vez por 

mês,  no centro de formação da Secretaria de Educação de 

Florianópolis. A rede municipal de ensino de 

Florianópolis possui uma formação continuada dos 

professores das áreas. É fundamental os alunos bolsistas 

 

Essas atividades foram fundamentais para 

que os bolsistas pudessem conhecer a 

dinâmica de formação continuada da rede, 

ao mesmo tempo conhecer o grupo de 

professores de geografia, suas 

dificuldades, projetos, interesses etc.  
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participarem dessa formação, que hoje acontece com 

encontros mensais. O professor  Santiago, supervisor do 

sub-projeto PIBID é também professor responsável pela 

formação continuada dos professores de geografia da 

PMF, assim, foi possível a inclusão dos alunos do PIBID 

em todas essas atividades formativas. 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

Participar de eventos 

 

Apresentação do PIBID de Geografia no III SEMINÁRIO: 

Práticas de Estágio, Pesquisa e Extensão na Rede 

Municipal de Ensino de Florianópolis. 10 e 11 de 

setembro. 
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/index.php?cms=semi

nario+epex+2014 

 

2º Encontro de Prática de Ensino de Geografia da Região 

Sul (ENPEGSul.  Florianópolis 30 e 31 de outubro, UFSC. 

 

Apresentação de Poster no III Simpósio Formação de 

Professores e Práticas Pedagógicas, 4ª Mostra 

Pedagógica do Colégio de Aplicação, I Mostra 

PIBID/UFSC, realizado nos dias 27 e 28 de novembro. 
http://simposioformacaoufsc.paginas.ufsc.br/ 

 

Participação no V Encontro Nacional das Licenciaturas e 

IV Seminário Nacional do PIBID, de 08 a 12 de dezembro 

de 2014. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  
http://enalic2014.com.br/download/programacao_completa_EN

ALIC_04.12.2014.pdf 

 

  

 

 

 

 

A participação do PIBID de Geografia foi 

o primeiro evento em que os pibidianos 

em geografia puderam  apresentar os 

trabalhos desenvolvidos na escola. Foi 

fundamental para que os bolsistas 

iniciassem apresentação de trabalhos. 

 

A participação dos bolsistas (de todos) do 

PIBID do ENPEGSul foi na organização 

do evento, e participação  das palestras, 

mesas redonda, comunicações e oficinas. 

 

Além da apresentação de poster, os 

pibidianos também participaram como 

membros da comissão organizadora 

atuando na secretaria do evento.  

 

Poster apresentado: 

O PIBID de Geografia/UFSC e suas 

contribuições na comunidade escolar, 

Ribeirão da Ilha (Florianópolis/SC) na . 

Escola Básica Municipal Batista Pereira. 

Orlando Ferretti, Santiago Alves de 

Siqueira, Giovanni Regazzo, Priscila A. 

Naves, Rafael G. Chasles, Victor M. 

Motta e Vinicius R. Marques Lima. 

 

Três alunos do PIBID apresentaram 

trabalhos individuais produzidos a partir 

de pesquisas realizadas durante as 

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/index.php?cms=seminario+epex+2014
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/index.php?cms=seminario+epex+2014
http://simposioformacaoufsc.paginas.ufsc.br/
http://simposioformacaoufsc.paginas.ufsc.br/
http://simposioformacaoufsc.paginas.ufsc.br/
http://simposioformacaoufsc.paginas.ufsc.br/
http://simposioformacaoufsc.paginas.ufsc.br/
http://enalic2014.com.br/download/programacao_completa_ENALIC_04.12.2014.pdf
http://enalic2014.com.br/download/programacao_completa_ENALIC_04.12.2014.pdf
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atividades do PIBID são essas; 

Apresentação oral: 

A importância da sala temática para o 

ensino em Geografia: um estudo de caso 

Orlando Ednei Ferretti (UFSC) Priscila 

Andreia Naves (UFSC). 

 

As educações geográficas como 

caminham para compreender o espaço 

vivido: um estudo de caso a partir da 

vivência do PIBID em Geografia. 

Vinícius Ramalho Marques Lima (UFSC) 

 

A pesquisa na educação geográfica: um 

estudo de caso na rede pública municipal 

de Florianópolis, SC.  

Victor Marquez Motta (UFSC) 

 



 

5. DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA 
 

 

5.1  PRODUÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS  

 

 

5.1.1 Tipo do produto: Plataforma MOODLE   
 

Descrição do produto gerado 

 

Banco de dados com informações das atividades realizadas, com acesso a todos os estudantes e 

professores do Projeto PIBID Geografia Moodle Grupos UFSC.  

 (https://grupos.moodle.ufsc.br/my/)  

Quantidade total 01 

 

 

5.2 PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 

5.2.1 Tipo do produto: Pôster (banner) 

  

 

Descrição do produto gerado 

 

O PIBID de Geografia/UFSC e suas contribuições na comunidade escolar, Ribeirão da Ilha, 

Florianópolis/SC,  Escola Básica Municipal Batista Pereira.  

 

III Simpósio Formação de Professores e Práticas Pedagógicas, 4ª Mostra Pedagógica do Colégio 

de Aplicação, I Mostra PIBID/UFSC, realizado nos dias 27 e 28 de novembro. 

 

Autores: Orlando Ferretti, Santiago Alves de Siqueira, Giovanni Regazzo, Priscila A. Naves, 

Rafael G. Chasles, Victor M. Motta e Vinicius R. Marques Lima. 

 

 

O pôster apresenta breve histórico da EBM “Batista Pereira”, os objetivos do Projeto PIBID de 

Geografia e as atividades desenvolvidas nessa instituição escolar, além de fotografias da equipe do 

PIBID de Geografia durante as atividades realizadas nos diferentes espaços da Escola. 
(Anexo 1 em mídia digital). http://simposioformacaoufsc.paginas.ufsc.br/. 

https://grupos.moodle.ufsc.br/my/
http://simposioformacaoufsc.paginas.ufsc.br/
http://simposioformacaoufsc.paginas.ufsc.br/
http://simposioformacaoufsc.paginas.ufsc.br/
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Descrição do produto gerado 

 

A pesquisa na educação geográfica: um estudo de caso na rede pública municipal de 

Florianópolis, SC. 

Autor: Victor Marquez Motta (bolsista PIBID/UFSC) . 

V Encontro Nacional das Licenciaturas e IV Seminário Nacional do PIBID, de 08 a 12 de 

dezembro de 2014. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

O pôster apresenta atividade de pesquisa desenvolvida pelo bolsista do PIBID a partir de sua 

participação nos encontros de formação continuada dos professores de geografia da rede 

municipal de Florianópolis e experiências do PIBID na EBM Batista Pereira. 
(Anexo 2 em mídia digital e também no site; 

http://enalic2014.com.br/download/programacao_completa_ENALIC_04.12.2014.pdf 

Quantidade total 02 

 

 

5.2.2 Tipo do produto: resumo publicado em anais de evento                   

    Indicador atividade: 21 

 

Descrição do produto gerado 

 

A importância da sala temática para o ensino em Geografia: um estudo de caso. 

Apresentado no V Encontro Nacional das Licenciaturas e IV Seminário Nacional do PIBID, de 08 

a 12 de dezembro de 2014. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Autores:  Orlando Ednei Ferretti (UFSC) e Priscila Andreia Naves (UFSC). 

O resumo apresenta debate sobre a importância das salas temáticas no ensino, e em especial a 

Geosala Milton Santos da EBM Batista Pereira.   
(Anexo 3 em mídia digital e  http://enalic2014.com.br/download/programacao_completa_ENALIC_04.12.2014.pdf 

Descrição do produto gerado 

 

A educação geográfica como caminho para compreender o espaço vivido: um estudo de caso a 

partir da vivência do PIBID em Geografia.Apresentado no  V Encontro Nacional das 

Licenciaturas e IV Seminário Nacional do PIBID, de 08 a 12 de dezembro de 2014. Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte 

 Autor:  Vinícius Ramalho Marques Lima (UFSC). 

O resumo apresenta pesquisa realizada pelo bolsista do PIBID a partir de reflexões em leituras 

realizadas pelos alunos do PIBID de Geografia.  
(Anexo 4 em mídia digital e http://enalic2014.com.br/download/programacao_completa_ENALIC_04.12.2014.pdf 

Descrição do produto gerado 

 

A pesquisa na educação geográfica: um estudo de caso na rede pública municipal de 

Florianópolis, SC.  

Apresentado no V Encontro Nacional das Licenciaturas e IV Seminário Nacional do PIBID, de 08 

a 12 de dezembro de 2014. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Autor: Victor Marquez Motta (UFSC). 

O resumo apresenta pesquisa realizada pelo bolsista do PIBID a partir de reflexões em leituras 

realizadas pelos alunos do PIBID de Geografia.  

 

http://enalic2014.com.br/download/programacao_completa_ENALIC_04.12.2014.pdf
http://enalic2014.com.br/download/programacao_completa_ENALIC_04.12.2014.pdf
http://enalic2014.com.br/download/programacao_completa_ENALIC_04.12.2014.pdf
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(Anexo 5 em mídia digital com Caderno de Resumos do Enalic e  

http://enalic2014.com.br/download/programacao_completa_ENALIC_04.12.2014.pdf  

Descrição do produto gerado 

 

O PIBID de Geografia/UFSC e suas contribuições na comunidade escolar, Ribeirão da Ilha, 

Florianópolis/SC, Escola Básica Municipal Batista Pereira.  

Apresentando no III Simpósio Formação de Professores e Práticas Pedagógicas, realizado no 

Colégio de Aplicação da UFSC, nos dias a 27 e 28 de novembro de 2014, na Universidade Federal 

de Santa Catarina 

Autores: Orlando Ferretti, Santiago Alves de Siqueira, Giovanni Regazzo, Priscila A. Naves,   

Rafael G. Chasles, Victor M. Motta e Vinicius R. Marques Lima. 

 

O resumo apresenta o subprojeto PIBID Geografia na EBM “Batista Pereira”, destacando a 

construção das atividades e a inserção dos alunos na escola.  
(Anexo 6 em mídia digital e http://simposioformacaoufsc.paginas.ufsc.br/ 

Quantidade total 4 

 

5.2.3 Tipo do produto: comunicação em eventos.  

 Indicador atividade:  

 

Descrição do produto gerado 

 

A importância da sala temática para o ensino em Geografia: um estudo de caso. 

Apresentado no V Encontro Nacional das Licenciaturas e IV Seminário Nacional do PIBID, de 08 

a 12 de dezembro de 2014. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 Autores:  Orlando Ednei Ferretti (UFSC)                 Priscila Andreia Naves (UFSC). 

O resumo apresenta debate sobre a importância das salas temáticas no ensino, e em especial a 

Geosala Milton Santos da EBM Batista Pereira.   

 

(Anexo 7 em mídia digital e http://enalic2014.com.br/download/programacao_completa_ENALIC_04.12.2014.pdf 

Descrição do produto gerado 

 

A educação geográfica como caminho para compreender o espaço vivido: um estudo de caso a 

partir da vivência do PIBID em Geografia. 

Apresentado no V Encontro Nacional das Licenciaturas e IV Seminário Nacional do PIBID, de 08 

a 12 de dezembro de 2014. Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Autor: Vinícius Ramalho Marques Lima (UFSC). 

O resumo apresenta pesquisa realizada pelo bolsista do PIBID a partir de reflexões em leituras 

realizadas pelos alunos do PIBID de Geografia.  

 
Anexo 8 em mídia digital e http://enalic2014.com.br/download/programacao_completa_ENALIC_04.12.2014.pdf 

Quantidade total 2 

 

 

 

 

5.3 PRODUÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS 

http://enalic2014.com.br/download/programacao_completa_ENALIC_04.12.2014.pdf
http://simposioformacaoufsc.paginas.ufsc.br/
http://enalic2014.com.br/download/programacao_completa_ENALIC_04.12.2014.pdf
http://enalic2014.com.br/download/programacao_completa_ENALIC_04.12.2014.pdf
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Não houve desenvolvimento nessa modalidade de atividade.  

 

 

5.4  PRODUÇÕES DESPORTIVAS E LÚDICAS 

Não houve desenvolvimento nessa modalidade de atividade.  

 

 

 

5.5 PRODUÇÕES TÉCNICAS, MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E OUTRAS 

Não houve desenvolvimento nessa modalidade de atividade.  

 

 

 

6. DESCRIÇÃO DE IMPACTOS DAS AÇÕES/ATIVIDADES DO PROJETO 

NA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES; LICENCIATURAS ENVOLVIDAS; 

EDUCAÇÃO BÁSICA; PÓS-GRADUAÇÃO e ESCOLAS PARTICIPANTES 
 

 

O subprojeto do PIBID em Geografia da UFSC de 2014 ocorreu na EBM Batista Pereira, onde 

desde 2012 se faz presente. 

A continuidade dos trabalhos na escola tem impactado diretamente aos professores de geografia que 

vem procurando se capacitar no Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFSC. Um 

professor, o supervisor Santiago Alves de Siqueira é atualmente aluno do doutorado do PPGG da 

UFSC e outros dois professores da mesma escola (de geografia) vem fazendo disciplinas como 

alunos especiais, a fim de participar da seleção do mestrado em 2015. 

Na formação de professores, especificamente no caso da geografia, o impacto do trabalho do PIBID 

é gratificante.  

Houve a produção de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Geografia da academica 

Priscila Andréia Naves, com o título “A importância da sala ambiente para o ensino de Geografia, 

um estudo de caso”. Que levou para o bacharelado o debate apreendido na condição de bolsista do 

PIBID de Geografia.  

 Pelos relatos individuais feitos na avaliação final dos alunos e professores do PIBID de Geografia é 

possível notar que há uma valorização, por parte dos estudantes, da docência, um reconhecimento 

das atividades e das práticas pedagógicas, sobretudo em alunos que estão em fase inicial do 

curso.Também foi possível perceber através dos relatos que há alunos que assumiram projetos 
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individuais, a convite da coordenação do PIBID, e tiveram suas primeiras publicações.  

Apesar da constante divulgação do PIBID junto ao curso de Geografia da UFSC, bem como ao 

Programa de Pós-Graduação em Geografia, percebe-se que ainda há pouco interesse de ambos pelo 

que acontece no nível da licenciatura, isso demonstra o nível de envolvimento com a licenciatura na 

UFSC e em especial na Geografia. Só houve procura pelo PIBID quando o curso foi avaliado pelo 

MEC. 

Importante notar que o projeto foi construído em consonância com propostas da Escola Básica 

Municipal Batista Pereira, o que possibilitou que vislumbrássemos um caminho construído na prática 

pedagógica dessa instituição, sobretudo pelo trabalho já realizado desde outubro de 2012 na escola. 

 

 

 

 

7. CONTRIBUIÇÕES PARA AS LICENCIATURAS DA IES 

 

 

Avaliação coletiva conforme item 3.1 deste Relatório.  

 

 

8. BENS PATRIMONIÁVEIS ADQUIRIDOS 

Não foram adquiridos bens patrimoniais.  

 

 

9. DIFICULDADES ENCONTRADAS E JUSTIFICATIVAS DE ATIVIDADES 

PREVISTAS E NÃO REALIZADAS 
 
 

 

Todas as atividades previstas no cronograma inicial do subprojeto de Geografia foram desenvolvidas 

ou iniciadas (como no caso de um site que só ficará pronto em fevereiro de 2015).  

Em 2014 não houve problemas com o calendário e com o cronograma de atividades sendo cumpridas 

as etapas pensadas no sub-projeto original do PIBID de Geografia. 

As dificuldade foram aquelas financeiras pelo corte de 50% dos valores prometidos aos subprojetos. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 
 

 

 

 

A proposta do PIBID Geografia terá continuidade em  2015 buscando parcerias em outros PIBIDs 

da UFSC e com a disciplina de Estágio Curricular Supervisionado. 

Sob nossa orientação e do professore supervisor da EBM Batista Pereira, os alunos bolsistas 

desenvolveram atividades de observação, participação e pesquisas sobre a escola e sobre a prática 

docente.   

Quanto ao PIBID em si, acredito que alguns pequenos problemas continuam a incomodar aos 

coordenadores dos subprojetos. O principal deles é a não existência de possibilidade de pagamento 

de passagens para deslocamento dos alunos para as escolas, o que impede que muitos projetos sejam 

em escolas longe da universidade, sobretudo em um subprojeto como o nosso que acontece em 

escolas longe da universidade.  

No nosso caso da Escola desde subprojeto, está localizada no Sul da Ilha de Santa Catarina, 

continuamos pagando do nosso bolso, ou seja, de nossa bolsa, para cada aluno o valor 

correspondente às passagens para as escolas. 

Mesmo com esses apontamentos, o bom desempenho dos alunos e dos colegas professores da escola 

nas atividades, e os relatos positivos com o trabalho encaminham boas reflexões e descobertas para 

a continuidade do projeto em 2015 a partir de novo projeto.  

Esperamos que cada vez mais o PIBID seja valorizado pelos organismos financiadores e pela 

Instituição.  
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SUBPROJETO HISTÓRIA 

 

COORDENADORA MÔNICA MARTINS DA SILVA 

 
 

4.  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS 

    

Indicador 

da 

atividade  

Objetivo da atividade Descrição sucinta da atividade Resultados alcançados 

1. -Apresentar e divulgar as 

características e os objetivos do 

PIBID. 

-Apresentar os projetos das diferentes 

áreas do conhecimento que integram o 

PIBID da UFSC. 

- Possibilitar que os bolsistas 

conheçam as regras de funcionamento 

do Programa e a diversidade de 

atividades desenvolvidas nas 

diferentes áreas do conhecimento. 

29/03/2014- Apresentação das características e 

dos objetivos do PIBID para os diferentes 

sujeitos envolvidos. 

 

Apresentação dos projetos das diferentes áreas 

do conhecimento que integram o PIBID UFSC.   

-Os bolsistas “ID” conheceram diferentes 

projetos do PIBID e se socializaram com 

outros bolsistas e professores supervisores.  

 

-Os bolsistas acessaram informações 

sistematizadas acerca do programa e 

puderam compreender as suas 

características, objetivos e relevância para os 

cursos de licenciatura das diferentes áreas do 

conhecimento.  

2. Apresentar a equipe do PIBID História 

-Expor e discutir os eixos do Projeto 

PIBID História. 

-Divulgar as atividades previstas e as 

etapas do trabalho. 

07/04/2014- Reunião de apresentação do Projeto 

PIBID História e Cronograma de atividades. A 

coordenadora Mônica Martins da Silva 

apresentou, por meio de slides, o Projeto PIBID 

e as atividades previstas para o ano letivo. 

-Os bolsistas “ID” conheceram o Projeto do 

PIBID História, os supervisores e as 

atividades a serem desenvolvidas ao longo 

do ano letivo.  

3. -Apresentar os espaços da Escola, 

destacado os usos administrativos e 

pedagógicos. 

-Possibilitar o contato dos bolsistas 

“ID” com os profissionais que atuam 

na Escola. 

14/04/2014- Apresentação dos espaços da 

escola aos bolsistas “ID” pelos professores 

supervisores, diretora e funcionários da escola: 

sala dos professores, direção, secretaria, rádio 

escolar, reprografia, sala de multimeios, 

banheiro inclusivo, horta escolar, biblioteca, 

sala informatizada, laboratório ciências.  

Os alunos ID conheceram diferentes espaços 

da escola, seus usos e funções nos aspectos 

administrativos ou pedagógicos e 

compreenderam a dinâmica e a 

complexidade da organização do espaço 

escolar e a sua importância no processo 

ensino aprendizagem. Ressalta-se nessa 

dinâmica, a aproximação e interação entre 

professores supervisores e alunos ID. 

4. -Conhecer e debater sobre os 07 a 18/04/2014- EBM “Batista Pereira”: Os alunos ID conheceram e refletiram sobre 
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processos de construção de 

documentos que regem o cotidiano 

pedagógico e burocrático-

administrativo de uma escola. 

-Conhecer as regras de funcionamento 

da EBM “Batista Pereira”, situando o 

momento de sua criação e os seus 

objetivos. 

-Identificar a inserção de múltiplos 

sujeitos, atividades, obrigações e 

compromissos nos documentos da 

escola. 

Apresentação e discussão dos documentos da 

Escola: Regimento Interno e Projeto Político 

Pedagógico, com mediação da Orientadora de 

Ensino e dos Professores Supervisores.   

 

 

o processo de construção de documentos 

pedagógicos e analisaram os seus objetivos, 

impactos e limites no cotidiano da EBM 

“Batista Pereira”. 

5. - Observar a prática docente dos 

professores supervisores. 

-Conhecer os alunos das turmas em 

que o trabalho pedagógico foi 

desenvolvido. 

- Integrar os bolsistas “ID” com os 

professores supervisores e alunos das 

turmas envolvidas no projeto. 

15/04 a 31/05/2014. Observar a prática 

pedagógica dos professores de História e 

conhecer os alunos das turmas 71, 72, 83 e 84, 

de modo a se situarem no cotidiano das aulas e 

se prepararem para período posterior de inserção 

na prática pedagógica em que ocorreu o uso dos 

materiais didáticos relativos à História Local e 

Patrimônio Cultural do Ribeirão da Ilha. 

Os bolsistas puderam conhecer o cotidiano 

das aulas de História, compreendendo a 

dinâmica estabelecida entre professores e 

alunos, assim como puderam delinear o 

perfil das turmas, traçando estratégias para o 

planejamento das atividades que foram 

desenvolvidas posteriormente. 

6. -Planejar as atividades semanais do 

PIBID, por meio do diálogo entre 

professores supervisores, bolsistas ID e 

professora coordenadora. 

-Leitura e discussão de textos relativos 

às temáticas propostas para o trabalho 

pedagógico. 

-Discutir e avaliar as atividades 

desenvolvidas na escola comoa prática 

pedagógica nas aulas de história e 

atividades como o colegiado de classe 

e reuniões pedagógicas. 

-19/05/2014 a 27/10/2014- Planejamento das 

atividades a serem desenvolvidas no decorrer da 

semana por meio da discussão coletiva e 

preenchimento de fichas de planejamento. 

-Avaliação dos resultados das atividades 

desenvolvidas e preenchimento de fichas de 

resultados elaboradas a partir das reflexões 

produzidas individualmente e em grupo acerca 

da prática pedagógica e uso dos materiais 

didáticos.  

-Elaboração de análises acerca das produções 

escritas e orais dos estudantes. 

Os bolsistas desenvolveram habilidades de 

construção de planejamentos de aulas, por 

meio de diferentes estratégias de discussão 

coletiva entre os membros do grupo de 

trabalho.  

-Os bolsistas foram estimulados a refletir 

criticamente sobre as relações entre 

planejamento e currículo em ação.   

-Os bolsistas discutiram sobre as 

características do trabalho pedagógico no 

cotidiano da sala de aula, refletindo sobre a 

importância da gestão do tempo e da classe, 

o agenciamento dos conteúdos dialogando 

com as os saberes prévios e práticas sociais 

de referência dos estudantes.  

- Os bolsistas debateram e avaliaram as 

questões observadas no decorrer dos 
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Colegiados de Classe e reunião pedagógica e 

esclareceram suas dúvidas. 

7. -Inserir os bolsistas ID na prática 

pedagógica de História, por meio de 

estratégias didáticas variadas. 

-Desenvolver diferentes estratégias 

didáticas para o uso dos materiais 

didáticos produzidos pelo PIBID 

História. 

-Introduzir o uso de materiais didáticos 

relacionados às temáticas da Pesca 

Artesanal e a Festa do Divino Espírito 

Santo no Ribeirão da Ilha. 

03/06/2014 a 31/10/2014- Os bolsistas ID, sob a 

orientação e acompanhamento dos professores 

supervisores e professora coordenadora, 

desenvolveram diversas práticas pedagógicas 

para a abordagem de contéudos da História 

Local e Patrimônio Cultural do Ribeirão da Ilha, 

por meio do uso de materiais didáticos diversos: 

(textos, atividades, propostas de pesquisa etc)  

Os bolsistas tiveram a experiência de atuar 

na prática pedagógica de História por meio 

de algumas atividades planejadas 

previamente, com o objetivo de introduzir 

nas aulas conteúdos diversos da História 

Local e Patrimônio Cultural do Ribeirão da 

Ilha, por meio do uso de diferentes materiais 

didáticos produzidos em etapas anteriores do 

projeto.  

8. -Observar e participar dos Colegiados 

de Classe das turmas 71, 72, 83 e 84 

da EBM “Batista Pereira”. 

-Compreender a dinâmica da avaliação 

do processo de ensino e aprendizagem, 

por meio do Colegiado de Classe. 

 

O Colegiado de Classe ocorre ao final de cada 

bimestre letivo e sua dinâmica consiste no 

debate entre professores, alunos e equipe 

pedagógica sobre o processo ensino 

aprendizagem por meio de dados coletados 

previamente, de cada uma das disciplinas. 

 

Os bolsistas ID acompanharam e 

participaram do Colegiado de Classe e 

compreenderam como os professores 

discutem o processo de avaliação de suas 

disciplinas, como os alunos interagem com 

esses discursos e as diferentes interações 

resultantes desse diálogo.  

Em alguns momentos, participaram 

apresentando os seus pontos de vista acerca 

do processo ensino-aprendizagem, refletindo 

sobre o trabalho do PIBID História em sala 

de aula. 

 

9. -Participar de evento acadêmico cujo 

objetivo foi discutir as atividades do 

PIBID. 

-Apresentar e discutir o projeto PIBID 

História por meio de oficina temática. 

-Compartilhar as experiências do 

processo formativo e resultados do 

PIDIB com  bolsistas de outras 

instituições de Santa Catarina. 

-21 e 22/07/2014- Participação dos bolsistas ID, 

supervisores e coordenadora no II Encontro 

Catarinense do PIBID, realizado na 

Universidade do Vale do Itajai (Univali) com 

desenvolvimento da oficina: Patrimônio 

Cultural e História Local: pesquisa e produção 

de materiais didáticos sobre o Sul da Ilha de 

Santa Catarina. 

 

Os bolsistas participaram de evento 

acadêmico cujo objetivo foi discutir as 

atividades do PIBID, apresentando e 

discutindo o projeto PIBID História por 

meio de oficina, compartilhando as 

experiências do processo formativo e 

resultados com  bolsistas de outras 

instituições de Santa Catarina. 

10. -Participar de evento internacional na 

área de História 

Participação da professora coordenadora no II 

Simpósio Internacional de História Pública: 

A professora coordenadora do projeto pôde 

divulgar as experiências do projeto, 
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-Divulgar e compartilhar as 

experiências do trabalho do PIBID 

com professores e pesquisadores de 

outras instituições, por meio de 

apresentação de comunicação. 

Perspectivas da História Pública no Brasil, 

realizado na Universidade Federal Fluminense 

nos dias 10 a 12 de setembro de 2014. 

compartilhar os resultados parciais, 

debatendo com publico de professores e 

pesquisadores os desafios e avanços na 

abordagem da História Local e Patrimônio 

Cultural nas aulas de História. 

11. -Participar de atividade acadêmica com 

relevância para a formação dos 

estudantes. 

 

 

Participação na aula inaugural do História 

proferida pela profa Dra Circe Bittencourt 

(PUC/SP) realizada na Universidade do Estado 

de Santa Catarina 

Os bolsistas puderam assistir a conferência 

que teve como tema o campo do  Ensino de 

História na atualidade. Assim, puderam 

acessar discussões importantes para a sua 

formação acadêmica. 

12. -Participar de evento científico de 

grande relevância regional. 

-Expor as atividades do projeto PIBID 

que promoveram a interação com o 

público acadêmico e comunidade geral. 

Participação da 13ª Semana de Ensino, Pesquisa 

e Extensão da UFSC (SEPEX), realizada na 

instituição promotora nos dias 29/10/2014 a 

01/11/2014.  

O projeto apresentou suas atividades em 

Estande com os resultados das atividades do 

Projeto PIBID História, desenvolvido entre os 

anos de 2012-2 a 2014-2. Desse conjunto, 

destacam-se os banners que foram produzidos 

no decorrer do processo de divulgação do 

projeto, com a trajetória da pesquisa, suas 

diferentes etapas, assim como os dados e 

históricos das escolas participantes do projeto. 

Foram expostos diferentes objetos da cultura 

material do Ribeirão da Ilha relacionados à 

temáticas desenvolvidas especificamente nessa 

localidade: 1- Pesca e Maricultura: Saber Fazer, 

Cultura Material e Turismo no Ribeirão da Ilha; 

2- Festas, Tradições e Patrimônio Cultural: A 

Festa do Divino Espírito Santo no Ribeirão da 

Ilha. Também foram divulgados alguns dos 

materiais didáticos que compõe a Caixa de 

História “Educação Patrimonial e História 

Local” e que congrega um conjunto 

diversificado de documentos históricos e textos 

didáticos, elaborados pelos bolsistas PIBID. Por 

fim, serão apresentados alguns resultados da 

Os bolsistas participaram de evento 

acadêmico de grande relevância científica e 

puderam divulgar as atividades do projeto e 

compartilhar suas experiências com público 

variado. 
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recepção desse projeto, por meio das atividades 

produzidas pelos alunos da Escola Básica 

Municipal “Batista Pereira”. 

 

13. -Participar de evento nacional na área 

de História 

-Divulgar e compartilhar as 

experiências do trabalho do PIBID 

com professores e pesquisadores de 

outras instituições, por meio de 

apresentação de comunicação. 

Participação da professora coordenadora no VII  

Simpósio Nacional de História Cultural: 

Escritas, Circulação, Leituras e Recepção, 

realizado na Universidade de São Paulo nos dias 

10 a 14 de novembro de 2014. 

A professora coordenadora do projeto pôde 

divulgar as experiências do projeto, 

compartilhar os resultados parciais, 

debatendo com publico de professores e 

pesquisadores os desafios e avanços na 

abordagem do Trabalho com o Patrimônio  

Cultural nas aulas de História. 

14. -Participar de evento local com ênfase 

para a reflexão sobre a formação de 

professores, por meio da apresentação 

de banners. 

-Participação dos bolsistas ID e coordenadora 

do III Simpósio Formação de Professores e 

Práticas Pedagógicas e I Mostra Geral do 

PIBID UFSC realizado no Colégio de Aplicação  

da UFSC nos dias 27 e 28 de novembro de 

2014.  

Os bolsistas foram divididos em grupos de 

trabalho, conforme as atividades previamente 

desenvolvidas, e apresentaram banners com 

resultados acerca do trabalho pedagógico com 

as turmas que participaram do projeto. 

 

Os bolsistas participaram de evento 

acadêmico centrado na reflexão sobre a 

formação de professores e puderam divulgar 

as atividades do projeto e compartilhar suas 

experiências com público variado. 

15. -Participar de evento com ênfase na 

formação de professores de História. 

-Divulgar as atividades do projeto 

PIBID História e compartilhar 

experiências formativas. 

-Participação das bolsistas Larissa do 

Livramento Pereira e Valéria Gontarczyk no V 

Seminário de Estágios em História e I Encontro 

de Práticas Pedagógicas em História da UFSC 

com apresentação de comunicação intitulada: 

Iniciação à docência em História e Experiências 

no PIBID: Pesquisa e produção de materiais 

didáticos sobre o Sul da Ilha de Santa Catarina. 

O evento ocorreu na UFSC nos dias 01, 02 e 03 

de Dezembro de 2014. 

As bolsistas participaram de evento 

acadêmico centrado na reflexão sobre a 

formação de professores de História e 

puderam divulgar as atividades do projeto e 

compartilhar suas experiências com público 

de professores e alunos do curso de História 

e escolas de Educação Básica. 

16. -Divulgar os resultados do projeto 

PIBID História para o público escolar 

da EBM “Batista Pereira” 

-11/12/2014-Mostra dos resultados do Projeto 

Pibid História por meio de exposição de banners 

desenvolvidos a partir do trabalho pedagógico 

com os alunos das turmas 71, 72, 83 e 84. 

As bolsistas apresentaram os resultados do 

projeto, compartilhando-os com os alunos 

que participaram das atividades, com os 

professores supervisores, assim como com 
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toda a comunidade escolar.  

17. -Produção de capítulo de livro a ser 

publicado na coletânea Reflexões sobre 

formação de professores e o PIBID 

UFSC. 

Produção do texto “PIBID História/UFSC: 

experiências de iniciação à docência nas Escolas 

Básicas “Dilma Lúcia dos Santos” e “Batista 

Pereira”- Andréa Ferreira Delgado e Mônica 

Martins da Silva, a ser publicado na coletânea: 

Reflexões sobre Formação de Professores e o 

PIBID UFSC (no prelo) 

Produção de capítulo de livro a ser publicado 

na coletânea Reflexões sobre formação de 

professores e o PIBID UFSC. 



 

5. DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA 
 

 

5.1 PRODUÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS  

 

 

5.1.1 Tipo do produto:  BANNERS 

 Indicador atividade: 12, 14 e 16 

 

Descrição do produto gerado 

 

Banner apresentados na 13ª Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC (SEPEX), realizada 

na instituição promotora nos dias 29/10/2014 a 01/11/2014. 
(Anexo 1 em mídia digital ) 

Descrição do produto gerado 

 

Banner apresentados na 13ª Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC (SEPEX), realizada 

na instituição promotora nos dias 29/10/2014 a 01/11/2014. 
(Anexo 1 em mídia digital ) 

Descrição do produto gerado 
 

Banner apresentados na 13ª Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC (SEPEX), realizada 

na instituição promotora nos dias 29/10/2014 a 01/11/2014 

Anexo 1 em mídia digital ) 

Descrição do produto gerado 
 

Banner apresentado no III Simpósio Formação de Professores e Práticas Pedagógicas e I Mostra 

Geral do PIBID UFSC realizado no Colégio de Aplicação  da UFSC nos dias 27 e 28 de novembro 

de 2014.   

Anexo 2 em mídia digital ) 

Descrição do produto gerado 

 

Banner apresentado no III Simpósio Formação de Professores e Práticas Pedagógicas e I Mostra 

Geral do PIBID UFSC realizado no Colégio de Aplicação  da UFSC nos dias 27 e 28 de novembro 

de 2014. 
Anexo 2 em mídia digital ) 

Descrição do produto gerado 
 

Banner apresentado no III Simpósio Formação de Professores e Práticas Pedagógicas e I Mostra 

Geral do PIBID UFSC realizado no Colégio de Aplicação  da UFSC nos dias 27 e 28 de novembro 

de 2014. 
Anexo 1 em mídia digital ) 

Descrição do produto gerado 
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Banner apresentado no III Simpósio Formação de Professores e Práticas Pedagógicas e I Mostra 

Geral do PIBID UFSC realizado no Colégio de Aplicação  da UFSC nos dias 27 e 28 de novembro 

de 2014. 
Anexo 2 em mídia digital ) 

Descrição do produto gerado 

 

Banners com os resultados do Projeto Pibid História desenvolvidos a partir do trabalho pedagógico 

com os alunos das turmas 71, 72, 83 e 84. 
(Anexo 3  em mídia digital) 

i) Banners com os resultados do Projeto Pibid História desenvolvidos a partir do trabalho 

pedagógico com os alunos das turmas 71, 72, 83 e 84. 
(Anexo 3  em mídia digital) 

Descrição do produto gerado 

 

Banners com os resultados do Projeto Pibid História desenvolvidos a partir do trabalho pedagógico 

com os alunos das turmas 71, 72, 83 e 84. 
(Anexo 3  em mídia digital) 

Descrição do produto gerado 

 

Banners com os resultados do Projeto Pibid História desenvolvidos a partir do trabalho pedagógico 

com os alunos das turmas 71, 72, 83 e 84. 
(Anexo 3  em mídia digital) 

Descrição do produto gerado 

 

Banners com os resultados do Projeto Pibid História desenvolvidos a partir do trabalho pedagógico 

com os alunos das turmas 71, 72, 83 e 84. 
(Anexo 3  em mídia digital) 

Descrição do produto gerado 

 

Banners com os resultados do Projeto Pibid História desenvolvidos a partir do trabalho pedagógico 

com os alunos das turmas 71, 72, 83 e 84. 
(Anexo 3  em mídia digital) 

o) Banners com os resultados do Projeto Pibid História desenvolvidos a partir do trabalho 

pedagógico com os alunos das turmas 71, 72, 83 e 84. 
(Anexo 3  em mídia digital) 

 

p) Banners com os resultados do Projeto Pibid História desenvolvidos a partir do trabalho 

pedagógico com os alunos das turmas 71, 72, 83 e 84. 
(Anexo 3  em mídia digital) 

 

Descrição do produto gerado 

 

Banners com os resultados do Projeto Pibid História desenvolvidos a partir do trabalho pedagógico 

com os alunos das turmas 71, 72, 83 e 84. 
(Anexo 3  em mídia digital) 
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Descrição do produto gerado 

 

Banners com os resultados do Projeto Pibid História desenvolvidos a partir do trabalho pedagógico 

com os alunos das turmas 71, 72, 83 e 84. 
(Anexo 3  em mídia digital) 

Quantidade total 16 

 

5.2  PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 

5.2.1 Tipo do produto: resumo e comunicações 

Indicador atividade: 9, 10, 12, 13 e 14 

 

Descrição do produto gerado 

 

Resumo da Oficina Patrimônio Cultural e História Local: pesquisa e produção de materiais didáticos 

sobre o Sul da Ilha de Santa Catarina desenvolvida por bolsistas ID e professores supervisores e 

coordenadora no II Encontro Catarinense do PIBID, realizado na Universidade do Vale do Itajai 

(Univali) nos dias 21 e 22/07/2014. 
(Anexo 4 em mídia digital) 

Descrição do produto gerado 

 

Resumo da comunicação A Formação de Professores em diálogo com diferentes públicos: 

História Local e Patrimônio Cultural no Sul da Ilha de Santa Catarina apresentada pela 

professora Mônica Martins da Silva no II Simpósio Internacional de História Pública: Perspectivas 

da História Pública no Brasil, realizado na Universidade Federal Fluminense nos dias 10 a 12 de 

setembro. 
(Anexo 5 em mídia digital)  

Descrição do produto gerado 

 

Resumo da apresentação no Stande do PIBID História Educação Patrimonial e Formação de 

Professores: pesquisa e produção de material didático sobre o Patrimônio Cultural no Sul da 

Ilha de Santa Catarina apresentado na 13ª Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC 

(SEPEX), realizada na instituição promotora nos dias 29/10/2014 a 01/11/2014.  
(Anexo 6 em mídia digital) 

Descrição do produto gerado 

 

Resumo da comunicação Educação Patrimonial e Patrimônio Imaterial: Percursos formativos 

para a docência em História apresentada pela professora Mônica Martins da Silva no VII  Simpósio 

Nacional de História Cultural: Escritas, Circulação, Leituras e Recepção, realizado na 

Universidade de São Paulo nos dias 10 a 14 de novembro de 2014. 
(Anexo 7 em mídia digital) 
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Descrição do produto gerado 
 

Resumo do banner e comunicação apresentados no III Simpósio Formação de Professores e 

Práticas Pedagógicas e I Mostra Geral do PIBID UFSC realizado no Colégio de Aplicação  da 

UFSC nos dias 27 e 28 de novembro de 2014.  

Título: PIBID História e Prática Pedagógica: Reflexões acerca da docência  com alunos 

possuidores de necessidade especiais 

Autores:  Raphael Tarso e Rosana Ceni  (banner) 

(Anexo 8 em mídia digital) 

Descrição do produto gerado 

 

Resumo do banner e comunicação apresentados no III Simpósio Formação de Professores e 

Práticas Pedagógicas e I Mostra Geral do PIBID UFSC realizado no Colégio de Aplicação  da 

UFSC nos dias 27 e 28 de novembro de 2014. 

Título: PIBID História e Iniciação à Docência: Experiências com materiais didáticos sobre a 

Festa do Divino Espírito Santo no Ribeirão da Ilha. 

Autores:   Osmar Neneve e Diego de Souza Limas (banner) 

(Anexo 8 em mídia digital) 

Descrição do produto gerado 

 

Resumo do banner e comunicação apresentados no III Simpósio Formação de Professores e 

Práticas Pedagógicas e I Mostra Geral do PIBID UFSC realizado no Colégio de Aplicação  da 

UFSC nos dias 27 e 28 de novembro de 2014. 

Título: PIBID História – a experiência do uso de materiais didáticos sobre a pesca artesanal no 

ribeirão da ilha. 

Autoras: Gabriela Lira Dos Santos e Andreia Silvana da Rosa (banner) 
(Anexo 8 em mídia digital) 

Descrição do produto gerado 

 

Resumo do banner e comunicação apresentados no III Simpósio Formação de Professores e 

Práticas Pedagógicas e I Mostra Geral do PIBID UFSC realizado no Colégio de Aplicação  da 

UFSC nos dias 27 e 28 de novembro de 2014. 

Título: Experiências docentes no PIBID HISTÓRIA: O uso de materiais didáticos sobre História 

Local e Patrimônio Cultural na Escola Básica Municipal “Batista Pereira” 

Autoras:  Larissa do Livramento Pereira,  Valéria Gontarczyk e Aline Cherini (Comunicação) 
(Anexo 8 em mídia digital)  

Descrição do produto gerado 

 

Resumo do banner e comunicação apresentados no III Simpósio Formação de Professores e 

Práticas Pedagógicas e I Mostra Geral do PIBID UFSC realizado no Colégio de Aplicação  da 

UFSC nos dias 27 e 28 de novembro de 2014. 

Título: Reflexões acerca da prática docente em História sobre prisma da Educação Patrimonial- 

Autores: Raphael Tarso, Rosana Ceni e Tiago Valério (Comunicação) 
(Anexo 8 em mídia digital) 
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Descrição do produto gerado 

 

Resumo da comunicação Educação Patrimonial e Patrimônio Imaterial: Percursos formativos 

para a docência em História apresentado no VII  Simpósio Nacional de História Cultural: 

Escritas, Circulação, Leituras e Recepção, realizado na Universidade de São Paulo nos dias 10 a 

14 de novembro de 2014. 

Autora: professora  Mônica Martins da Silva 
(Anexo 9 em mídia digital) 

Quantidade total 10 

 

 

 

5.2.2 Tipo do produto: capítulo de livro 

 Indicador atividade: 17 

 

Descrição do produto gerado 

 

Produção do texto “PIBID História/UFSC: experiências de iniciação à docência nas Escolas Básicas 

“Dilma Lúcia dos Santos” e “Batista Pereira”- Andréa Ferreira Delgado e Mônica Martins da Silva, 

a ser publicado na coletânea: Reflexões sobre Formação de Professores e o PIBID UFSC (no prelo) 
 

(Anexo10 em mídia digital e ou hiperlink) 

Quantidade total 01 

 

 

 

5.3 PRODUÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS 

Não foram desenvolvidas atividades nessa modalidade. 

 

 

5.4  PRODUÇÕES DESPORTIVAS E LÚDICAS 

Não foram desenvolvidas atividades nessa modalidade. 

 

 

5.5 PRODUÇÕES TÉCNICAS, MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E OUTRAS 

Não foram desenvolvidas atividades nessa modalidade. 

 

 

6. DESCRIÇÃO DE IMPACTOS DAS AÇÕES/ATIVIDADES DO PROJETO 

NA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES; LICENCIATURAS ENVOLVIDAS; 

EDUCAÇÃO BÁSICA; PÓS-GRADUAÇÃO e ESCOLAS PARTICIPANTES 
 

 

O PIBID História na Escola Básica Municipal “Batista Pereira” foi coordenado no ano de 2014 

pela professora Mônica Martins da Silva, tal como descrito no item 4 desse Relatório, promovendo  
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diversas atividades, das quais se destacam  a prática pedagógica, por meio do uso de diferentes 

materiais didáticos, produzidos em etapas anteriores do projeto, com foco no trabalho com fontes 

históricas e a abordagem da História Local e do Patrimônio Cultural, com quatro turmas do Ensino 

Fundamental da Escola Municipal “Batista Pereira”, sendo elas, duas turmas de sétimo ano do turno 

matutino (Turmas 71 e 72) e duas turmas do oitavo ano (Turmas 81e 82) do turno vespertino.  

Na Formação dos Professores, ou seja, dos bolsistas de iniciação à docência do curso de 

História, as atividades desenvolvidas contribuíram de diversas formas: no estímulo à sistematização 

e socialização de resultados dos trabalhos desenvolvidos por meio de participação em eventos, a 

maioria com apresentação de trabalhos; publicações acerca das experiências desenvolvidas; 

aprimoramento teórico-conceitual do campo disciplinar da História articulado à prática pedagógica, 

desenvolvida por meio do planejamento e desenvolvimento de um conjunto de atividades que 

ocorreram entre o mês de maio a outubro de 2014. Essas atividades tiveram como objetivo agenciar 

estratégias metodológicas variadas para o uso de materiais didáticos que foram produzidos em etapas 

anteriores do projeto, por meio de pesquisa Histórica e que resultaram em um conjunto de textos, 

atividades, propostas de análise de fontes históricas e atividades de pesquisa, das quais se destaca 

uma investigação a ser produzida pelos alunos das turmas envolvidas.  Além disso, os materiais 

didáticos propuseram a abordagem de temáticas da História Local, identificadas previamente como 

muito importantes para a cultura local: 1- Pesca e Maricultura: Saber Fazer, Cultura Material e 

Turismo no Ribeirão da Ilha: Essa temática se caracterizou pela discussão da pesca por meio do 

saber fazer dos pescadores e da cultural material que constitui essa atividade, assim como da 

maricultura, identificando alguns sujeitos envolvidos com esses ofícios na localidade, as 

características desse trabalho e os sentidos atribuídos por eles no decorrer de um processo histórico 

demarcado entre os anos de 1950 e os dias atuais; 2- Festas, Tradições e Patrimônio Cultural: A 

Festa do Divino Espírito Santo no Ribeirão da Ilha. Essa temática foi abordada como uma prática 

social dos moradores constituída de diversos aspectos simbólicos elaborados a partir de uma tradição 

popular católica e composta de diferentes elementos materiais e imateriais que constituem formas 

particulares de culto ao Divino Espírito Santo na localidade.  

 A partir da compreensão de materiais didáticos como “mediadores do processo de aquisição 

de conhecimento, bem como facilitadores da apreensão de conceitos, do domínio de informações e 

de uma linguagem específica da área de cada disciplina – no nosso caso – da História” 

(BITTENCOURT, 2004, p. 296), a produção de textos e atividades para trabalhar a educação 
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patrimonial no ensino de história fundamentou-se tanto na pesquisa histórica realizada quanto na 

investigação do processo de ensino-aprendizagem da História escolar. Essa produção de materiais 

didáticos baseou-se em uma metodologia de ensino de História construída na nossa prática enquanto 

professoras da Educação Básica no diálogo com um conjunto de autoras(es) do campo de pesquisa 

acerca da história ensinada. A partir desse objetivo pudemos aliar, no uso desses materiais, a análise 

de diferentes interpretações dos fatos e processos em estudo ao trabalho com documentos históricos 

em sala de aula. Essas estratégias metodológicas são consideradas fundamentais no ensino de 

História porque permitem, de um lado, a discussão das evidências históricas utilizadas pelos 

historiadores na produção de diferentes possibilidades de interpretação e, por outro lado, a 

incorporação de procedimentos próprios do fazer histórico por meio de atividades de interpretação de 

um conjunto diversificado de documentos históricos visuais, escritos, materiais e orais.  

Assim, buscou-se manter a metodologia do Projeto PIBID História, iniciada desde o ano de 

2012, de incorporar a dimensão da Pesquisa na Formação de Professores, desenvolvendo uma 

proposta de formação sistematizada por meio de diferentes estratégias, das quais se destacam:  

1)  Reuniões semanais para o planejamento das atividades a serem desenvolvidas, discussões 

coletivas a cerca do trabalho realizado e reflexões sobre os limites e possibilidades da prática 

pedagógica.  

2)    Elaboração de Relatórios semestrais, pelos bolsistas ID e supervisores,   como o objetivo 

de organizar e sistematizar a produção resultante das atividades PIBID realizadas ao longo do ano de 

2014, promovendo a prática de escrita associada à compreensão da formação docente como um 

processo de autoformação A produção dos relatórios também representou uma prática de escrita 

reflexiva que estimulou o sentido de autoria, ou seja, estimulou que os bolsistas se sentissem autores 

das diferentes práticas formativas que constituem o PIBID.  

3) Prática Pedagógica desenvolvidas por meio de atividades variadas que promoveram 

diferentes formas de inserção dos bolsistas no cotidiano das aulas e desenvolveram habilidades para a 

“gestão do tempo” e da “classe”, estratégias diversas para o trabalho com textos didáticos e as fontes 

históricas e para o trabalho com a pesquisa como atividade central para o desenvolvimento de uma 

proposta de Educação Patrimonial por meio da abordagem da História local.  

Na relação com as escolas, o trabalho do PIBID contribuiu para a integração dos alunos 

bolsistas em atividades rotineiras, como reuniões, colegiados de classe, formação continuada dos 

professores e, sobretudo, na prática pedagógica de História, desenvolvida por meio de atividades de 
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observação sistemáticas, assim como da incorporação de materiais didáticos diversos acerca da 

História local, atividades que possibilitaram o exercício de diversas funções do trabalho do 

professor: como elaborar planejamentos, acompanhar e orientar a produção dos alunos, corrigir 

atividades etc. 

Para a EBM “Batista Pereira”, que abrigou o projeto em diferentes fases, as atividades do 

PIBID História contribuíram para a inserção de temáticas da História Local no currículo dos anos 

finais do Ensino Fundamental, contemplando assuntos relacionados às práticas sociais de referência 

de muitos dos alunos que frequentam a escola, colaborando para a ampliação da compreensão de 

temas locais, por meio de sua historicidade.  Por outro lado, o projeto possibilitou diversificar a 

prática pedagógica dos professores, por meio do uso de materiais didáticos inovadores elaborados 

com o objetivo de desenvolver diferentes habilidades cognitivas e procedimentais. 

Para o professor Ricardo Pinho, supervisor do projeto, até o mês de julho, as atividades 

do PIBID foram relevantes para os estudantes bolsistas. “Enquanto professores em formação, esses 

estudantes tiveram a oportunidade de conhecer com razoável profundidade a rotina da escola e do 

professor. Visitaram os espaços que compõem a escola, foram informados das dinâmicas envolvidas 

nesses espaços, conheceram o regimento interno e o projeto político pedagógico da escola, assistiram 

aulas com diferentes dinâmicas, participaram do planejamento e da aplicação de aulas e materiais 

didáticos, enfim, tiveram acesso a experiências múltiplas relacionadas diretamente à sua formação. 

Neste sentido, consideramos que esses estudantes tiveram a oportunidade de se apropriar de 

referências que certamente contribuirão, em futuro próximo, para que a sua experiência profissional 

como professores seja mais segura e eficiente.”. Além disso, acredita que “Toda a experiência de que 

participaram (...) há de lhes proporcionar maior clareza sobre a complexidade da profissão, fornecerá 

novas informações, conhecimentos teóricos e práticos, além de boas referências para pensar o 

processo educativo e pedagógico. Estamos convictos de que essa experiência possibilitará que os 

futuros professores de História que passaram pelo PIBID em nossa escola poderão começar suas 

carreiras profissionais com maior segurança e confiança em si mesmos e nos seus trabalhos, podendo 

contribuir para que o ensino de História possa se desenvolver e atingir patamares mais elevados e 

sofisticados”. Para este professor, supervisor deste subprojeto PIBID desde o ano de 2012  o impacto 

do projeto na tua trajetória, pode ser assim apresentadas: “Tenho a declarar que esta foi uma 

experiência marcante e decisiva tanto na minha vida como na minha carreira profissional. O PIBID 

me trouxe muitas experiências importantes e significativas. Foi em primeiro lugar um passo que me 
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levou a retomar os vínculos com a universidade, justamente a universidade que me formou professor 

em História e à qual, portanto, tenho já uma ligação histórica e existencial significativa. Trouxe-me a 

oportunidade de trabalhar diretamente com jovens estudantes de História interessados em seguir 

carreira docente. Este contato com os estudantes proporciona ao profissional algum elemento 

impalpável, difícil de expressar concretamente, mas se trata de algo como uma energia nova, que 

mistura uma certa dose de utopia com outra de irreverência, irresponsabilidade e entusiasmo, e acaba 

por quebrar um pouco daquela previsibilidade um tanto monótona que invade muitas vezes a rotina e 

as perspectivas de um trabalhador. Sou muito grato ao PIBID por ter-me proporcionado um trabalho 

em parceria com esses estudantes. E fico feliz também por ter tido a oportunidade de poder lhes 

transmitir um pouco das minhas vivências e experiências enquanto professor. Creio não seja falta de 

modéstia entender que esse pouco poderá ser de alguma forma importante para que eles possam 

iniciar e progredir em suas profissões com maior segurança, certeza e eficiência e, assim, não apenas 

serem professores mais satisfeitos com os seus trabalhos mas também protagonistas de uma escola 

melhor para as futuras gerações. 

Para o professor Bruno Ziliotto, supervisor que atuou oficialmente até julho de 2014,  os 

bolsistas “puderam perceber a dinâmica não só de sala de aula, mas a preparação e avaliação do 

trabalho, propondo ações como docentes. Creio que fez parte desse processo de se perceber docente, 

participar do grupo de professores de uma escola, o trânsito nos espaços escolares, como sala dos 

professores, refeitório, a participação no colegiado de classe, a aproximação com os diversos 

profissionais da educação na escola. Muitos citaram como o olhar foi rico, mesmo os que já haviam 

cursado o estágio curricular, no sentido de compreender a ação profissional do professor na 

atualidade, na rede pública municipal. Creio que o compartilhamento de um olhar otimista – e nem 

por isso acrítico – da educação, mesmo com seus limites, foi marca importante em nosso convívio. 

Quando da entrevista inicial de seleção, todos citaram o interesse na carreira e puderam perceber que 

há sim boas perspectivas, que há bons caminhos e exemplos, que um trabalho sistemático pode ser 

coroado de êxito e que a relação humana em sala é muito rica. Os bolsistas destacaram que muito do 

que esperavam encontrar foi diferente, principalmente na questão da apatia das turmas. Notaram 

como há participação e debate, opinião – matéria-prima valiosa em sua futura atuação. “  

Em relação ao impacto do projeto para a escola, o professor Ricardo Pinho considera 

que: “A avaliação da aplicação desses materiais nas duas turmas que acompanho é positiva, bastante 

positiva. No entanto, a visibilidade do projeto acabou por ficar limitado a essa atividade específica 
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nessas turmas específicas”. Para o supervisor, Bruno Ziliotto, o principal foi “O ganho com 

experiências inovadoras, com um pensar sobre a educação com um paralelo fundamentalmente 

participativo e com a produção de materiais didáticos que poderão ser utilizados como ferramenta ou 

metodologia e exemplo permanente são alguns dos benefícios percebidos (...) já que a qualidade da 

educação básica se eleva com a formação inicial do docente que participou do PIBID. A escola 

participante foi beneficiada principalmente na relação direta com as turmas que puderam ter contato 

maior com os bolsistas”, o que de certa forma ampliou as suas relações e possibilitaram o acesso a 

outras formas de mediação didática. 

 

 

 

 

7. CONTRIBUIÇÕES PARA AS LICENCIATURAS DA IES 

 

Conforme avaliação coletiva constante no item 3.1 

 

 

8. BENS PATRIMONIÁVEIS ADQUIRIDOS 

 Não foram adquiridos bens patrimoniais.  

 

 

9. DIFICULDADES ENCONTRADAS E JUSTIFICATIVAS DE ATIVIDADES 

PREVISTAS E NÃO REALIZADAS 
 
 

 

 

Ao longo do ano, diferentes dificuldades foram encontradas. Delineio algumas delas.   

 

- A instituição escolar onde foram realizadas as atividades do PIBID História está localizada distante 

da UFSC e a ausência do pagamento das passagens para o deslocamento dos bolsistas constitui um 

problema para a execução do Projeto. Como alternativa, a professora coordenadora resolveu custear 

o pagamento das passagens utilizando os recursos da sua própria bolsa.   

- A não disponibilização da segunda parcela da verba do projeto, limitou várias atividades do projeto 

e resultou no cancelamento de várias atividades por falta de recursos.  

-Os professores supervisores apontaram como principal dificuldade a elevada carga horária de suas 

jornadas de trabalho, dificultando o planejamento e a preparação das atividades executadas no PIBID 
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- problema apontado como característico do magistério na educação básica.  

 -Também foi apontado como dificuldade a limitação ao acesso a computadores e uso da internet na 

escola, questão que dificultou e impossibilitou várias atividades do projeto.  

-Outro problema importante enfrentado diz respeito às aulas previstas que acabaram não acontecendo 

em função dos jogos da Copa do Mundo ou de outros eventos que levaram à suspensão total ou 

parcial das aulas em determinados dias. O que se pode constatar como maior prejuízo, de fato, foi a 

impossibilidade de avançar um pouco mais na aplicação dos materiais didático. O grupo, no entanto, 

preferiu sacrificar tanto quanto foi possível a quantidade a fim de manter a qualidade do trabalho 

planejado. 

- Em função das razões acima, o cronograma não foi cumprido em sua totalidade, apesar do trabalho 

intenso realizado pelos grupos. A dinâmica própria das salas acabava muitas vezes extrapolando a 

gestão de tempo combinada em conjunto. A proposta de executar as atividades a partir de um 

planejamento em conjunto com os bolsistas e, de outro lado, a execução em si, se revelaram 

interessantes pontos de análise do tempo, no entanto,  essa execução muitas vezes foi mais demorada 

ou com outras demandas de atenção por parte dos alunos, que acabavam questionando aspectos dos 

temas que não havíamos pensado que necessitariam de tanto tempo. 

- O afastamento dos dois supervisores no mês de julho, em função de terem sido aprovados no 

Profhistória (Mestrado Profissional em Ensino de História) promovido pela  UFSC e UDESC em 

conjunto com outras instituições do país em rede nacional, resultou em relativo prejuízo para a 

continuidade das atividades do projeto, a despeito da relevância do motivo do afastamento dos 

professores que terão oportunidade de formação qualificada em Programa de Pós Graduação com 

grande incentivo governamental.  

Como estavam envolvidos desde o inicio do ano letivo (O professor Ricardo Pinho participava do 

projeto desde o ano de 2012), esses professores proporcionavam grande estabilidade para o trabalho, 

seja na mediação das relações dos bolsistas ID, com os demais profissionais da escola, seja na 

mediação da relação pedagógica como os alunos das turmas. Além disso, a experiência de muitos 

anos de docência, agregavam  referências positivas que davam segurança aos bolsistas ID. Como foi 

possível substituir apenas um dos professores (Ricardo Pinho), o professor Bruno Ziliotto atuou 

como voluntário no acompanhamento dos bolsistas até o final das atividades.  

A entrada de nova professora em meio às atividades em curso, além da extensão do cronograma para 

muito além do período previsto, provocou certo desgaste junto aos alunos da turma que explicitaram 
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certo cansaço e insatisfação com as últimas atividades do projeto.  Apesar disso, avaliou-se que o 

conjunto das atividades foi desenvolvido com grande êxito, atingindo os objetivos formativos do 

PIBID, tanto para os alunos das escolas, como para os bolsistas ID, assim como para os bolsistas de 

supervisão. 

 

 

 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 
 

 

 

 

Consideramos que o PIBID é um programa de suma importância para o incentivo e valorização das 

licenciaturas. No entanto, dada a sua relevância e o seu desafio de fortalecimento da docência, 

deveria se distinguir dos demais Projetos e Programas vigentes (como PET, PIBIC etc.), de formas 

diversas: com a valorização do Programa no interior das universidades, com o pagamento de uma 

bolsa com valor mais substancial de modo a incentivar novos alunos a aderirem ao PIBID, 

considerando que, atualmente, o valor da bolsa concorre com o de outros projetos de menor 

complexidade e com menor necessidade de adesão e deslocamentos.  
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SUBPROJETO INGLÊS 

 

COORDENADORA:  ROSELY PEREZ XAVIER 
 

 

4.  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Indicador 

da 

atividade 

Objetivo da atividade Descrição sucinta da atividade Resultados alcançados 

1. Compreender e 

aprofundar-se em 

conceitos teóricos 

 

 

Os bolsistas leram textos sobre noções de 

autenticidade no ensino de língua estrangeira 

(Abril - início dos trabalhos na UFSC) 

 

 

Discussões de textos com a professora coordenadora 

2.  Analisar e adaptar uma 

ficha de avaliação 

 

Os bolsistas, juntamente com a professora 

coordenadora, analisaram e adaptaram uma 

ficha para avaliar atividades de ensino-

aprendizagem, considerando noções de 

autenticidade. 

(Abril) 

 

 

Ficha de avaliação de atividades de ensino-aprendizagem  

3.  Analisar atividades de 

ensino-aprendizagem e 

apresentar propostas de 

modificação/ 

adaptação 

 

Os bolsistas analisaram atividades de livros 

didáticos com base na ficha de avaliação 

previamente discutida e adaptada. 

(Abril) 

 

Os bolsistas também avaliaram as atividades 

presentes em unidades temáticas elaboradas 

por pibidianos de anos anteriores e por 

estagiários de Letras-Inglês. As unidades 

temáticas foram: Bullying, Internet, 

Prejudice, Relationship e Music.  Cada dupla 

ficou responsável por analisar uma unidade 

temática com base na ficha de avaliação 

previamente discutida e adaptada.  

(Maio, junho e julho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentações orais das análises realizadas 
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4. 

 

 

 

 

 

Socializar experiências 

do Pibid em eventos 

 

●Comunicações orais na VIII Semana 

Acadêmica de Letras na UFSC.  As 

apresentações foram realizadas no GT 

intitulado: “Percepções e crenças de alunas do 

PIBID Inglês na sua relação com alunos e 

professora em trabalhos práticos na escola 

básica”  

(28 de maio de 2014)  

 

 Comunicação oral no III Simpósio Formação 

de Professores e Práticas Pedagógicas, 4ª 

Mostra Pedagógica do Colégio de Aplicação, 

I Mostra PIBID/UFSC, com o trabalho 

intitulado: “Uma experiência pedagógica com 

jingles no PIBID - Inglês: analisando o 

desempenho de duas turmas - 8
o
 ano do EF e 

1
o
 ano do EM - na realização de uma mesma 

tarefa”  

(28 de novembro) 

 

 

(a) Seis apresentações orais e seis resumos, disponíveis 

no seguinte endereço, páginas 40-41: 
http://www.semanadeletras.cce.ufsc.br/wp-

content/uploads/2012/04/LIVRETO-

programa%C3%A7%C3%A3o-VERSAO-21-05-

versaoFINAL.pdf 

 

(b) Matéria no endereço: pibidinglesufsc.blogspot.com.br 

 

(c) Apresentações em PowerPoint 

 

5.  

Observar e assessorar a 

professora supervisora 

da escola parceira 

(Instituto Estadual de 

Educação) 

 

 

Os bolsistas assessoraram a professora 

supervisora em atividades de sala de aula. 

Cada dupla frequentou a escola uma vez por 

semana para trabalharem com turmas 

diversificadas. 

(Maio, junho) 

  

Diários individuais na forma de relatos descritivos e 

avaliativos das atividades realizadas no dia de 

assessoramento, explicitando (1) todas as atividades que 

o bolsista realizou nas turmas assessoradas, (2) seu 

relacionamento com os alunos, (3) as dúvidas e 

dificuldades dos estudantes nas aulas e a forma como o 

bolsista os ajudou, (4) o que o bolsista faria diferente do 

que foi feito pela professora, e (5) o que o bolsista 

aprendeu com a experiência do dia. 

 

6. Avaliar as atividades e 

as vivências realizadas 

ao final de cada 

semestre. 

 

Os bolsistas avaliaram os trabalhos realizados 

e as vivências na escola junto à coordenadora 

do subprojeto. 

(Julho e dezembro) 

 

 

Apresentações orais e discussão. 

http://www.semanadeletras.cce.ufsc.br/wp-content/uploads/2012/04/LIVRETO-programa%C3%A7%C3%A3o-VERSAO-21-05-versaoFINAL.pdf
http://www.semanadeletras.cce.ufsc.br/wp-content/uploads/2012/04/LIVRETO-programa%C3%A7%C3%A3o-VERSAO-21-05-versaoFINAL.pdf
http://www.semanadeletras.cce.ufsc.br/wp-content/uploads/2012/04/LIVRETO-programa%C3%A7%C3%A3o-VERSAO-21-05-versaoFINAL.pdf
http://www.semanadeletras.cce.ufsc.br/wp-content/uploads/2012/04/LIVRETO-programa%C3%A7%C3%A3o-VERSAO-21-05-versaoFINAL.pdf
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7.  Revisar unidades 

temáticas de ensino para 

publicação de um livro 

de atividades 

 

 

Revisão das unidades temáticas Bullying, 

Internet, Prejudice, Relationship e Music. 

Cada dupla ficou responsável por revisar uma 

unidade de ensino (gabarito das atividades, 

procedimentos metodológicos, erros de inglês 

e português, fonte dos textos, etc). 

(Julho e agosto) 

 

Livro: Themes for Teaching English 

 

8. 

Observar e assessorar o 

professor supervisor da 

escola parceira 

(EEB Simão Hess) 

Os bolsistas assessoraram o professor 

supervisor em atividades de sala de aula. Cada 

dupla trabalhou com uma única turma, 

comparecendo à escola uma a três vezes por 

semana. 

(setembro) 

 

Relatos de análise das atividades propostas pelo professor 

da turma, com base em aspectos definidos pela professora 

coordenadora, como o foco da atividade, a habilidade 

linguística enfatizada, objetivo de aprendizagem 

subjacente, etc.   

9.  

 

 

Corrigir atividades de 

produção escrita em 

inglês de estudantes da 

escola básica 

 

 

Os bolsistas se reuniram semanalmente com a 

professora coordenadora para (1) corrigirem 

atividades de produção escrita aplicadas em 

turmas do ensino fundamental e médio por 

estagiários de Letras-Inglês e (2) discutirem 

critérios de avaliação.  

(outubro) 

 

Correção, discussão e definição de critérios de avaliação 

para as respostas dos estudantes a determinadas tarefas de 

produção escrita. 

10.  Planejar aulas a partir de 

um conjunto de 

atividades sobre o tema 

Música. 

 

 

Os bolsistas e a professora coordenadora 

discutiram sobre o papel do plano de aula e 

como fazê-lo. Cada dupla escolheu um 

conjunto de atividades da Unidade temática 

Music, já avaliada pelos bolsistas no primeiro 

semestre de 2014, para a elaboração de planos 

de aula. 

(outubro) 

 

Planos de aula 

11. Observar e assessorar a 

professora supervisora 

da escola parceira 

(EEB Padre Anchieta) 

Os bolsistas assessoraram a professora 

supervisora em atividades de sala de aula. 

Cada dupla escolheu trabalhar com uma ou 

duas turmas, comparecendo à escola de uma a 

Notas pessoais de campo para discussão no grande grupo 

em reunião com a professora coordenadora em dezembro. 
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duas vezes por semana. 

(novembro) 

 

12. Conduzir atividades de 

ensino e aprendizagem 

para avaliar o seu 

desempenho 

Cada dupla de bolsistas aplicou seus planos de 

aulas e as atividades correspondentes sobre o 

tema Música em uma ou duas turmas. Após 

terem conduzido as atividades, aplicaram um 

questionário para os estudantes avaliarem as 

atividades aplicadas, as aulas e a 

aprendizagem.   

(novembro e dezembro) 

 

Vivência docente, reflexões sobre o seu fazer e análise 

sobre o desempenho dos alunos. 

 

 

 

13.  Produzir um 

questionário de 

avaliação 

 

Os bolsistas, sob a orientação da professora  

coordenadora, elaboraram um questionário 

para os estudantes avaliarem as atividades, as 

aulas dos bolsistas e a aprendizagem. 

(outubro e novembro) 

 

Questionário de avaliação  

14. Familiarizar-se com os 

assuntos tratados no 

conselho de classe 

 

Os bolsistas participaram do conselho de 

classe, ouvindo e aprendendo sobre a sua 

dinâmica.  

(dezembro) 

Notas pessoais de campo para discussão no grande grupo 

em reunião com a professora coordenadora em dezembro. 

15. Sistematizar os dados do 

questionário aplicado 

 

Os bolsistas organizaram os dados que 

coletaram com o questionário de avaliação. 

(dezembro) 

 

Sistematização dos dados dos questionários em arquivo 

.docx 

16. Atualizar o blog do 

grupo 

Manutenção e atualização do blog. (Abril a 

dezembro) 

 

pibidinglesufsc.blogspot.com.br 

17. Redigir e publicar artigo A professora coordenadora redigiu e publicou 

capítulo de livro sobre o aprendizado docente 

no PIBID Inglês. (novembro) 

Artigo científico 



 

5. DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA 
 

5.1 PRODUÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS . 

 

5.1.1 Tipo do produto: ficha de avaliação de atividades de ensino-aprendizagem         

Indicador atividade: 2 

 

Descrição do produto gerado  

 

Ficha para avaliar atividades de ensino-aprendizagem de inglês, considerando noções de 

autenticidade. 

 

(Anexo 1 em mídia digital) 

Quantidade total 01 

 

5.1.2  Tipo do produto: apresentações em PowerPoint    

Indicador atividade: 4 

 

Descrição do produto gerado  

 

“Percepções e crenças de alunas do PIBID Inglês na sua relação com alunos e professora em 

trabalhos práticos na escola básica”,  na  VIII Semana de Letras da UFSC, em 28 de maio de 2014.  

 
(Anexo 2 em mídia digital) 

Descrição do produto gerado  

 

“Uma experiência pedagógica com jingles no PIBID - Inglês: analisando o desempenho de duas 

turmas - 8
o
 ano do EF e 1

o
 ano do EM - na realização de uma mesma tarefa”, no III Simpósio 

Formação de Professores e Práticas Pedagógicas, 4ª Mostra Pedagógica do Colégio de Aplicação, 

I Mostra PIBID/UFSC, em 28/11/2014. 

 
(Anexo 3 em mídia digital) 

Quantidade total 2 

 

5.1.3  Tipo do produto:  diários de aula              

Indicador atividade: 5 

 

Descrição do produto gerado  

 

Diários de aula contendo relatos descritivos e avaliativos das atividades realizadas em cada dia de 

assessoramento à professora supervisora – Bolsista Ana Claudia Comin. 
(Anexo 4 em mídia digital) 
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Descrição do produto gerado  

 

Diários de aula contendo relatos descritivos e avaliativos das atividades realizadas em cada dia de 

assessoramento à professora supervisora – Bolsista Ana Maria Noronha. 
(Anexo 5 em mídia digital) 

Descrição do produto gerado  

 

Diários de aula contendo relatos descritivos e avaliativos das atividades realizadas em cada dia de 

assessoramento à professora supervisora – Bolsista Bruna Moser Quadros. 
(Anexo 6 em mídia digital) 

Descrição do produto gerado  

 

Diários de aula contendo relatos descritivos e avaliativos das atividades realizadas em cada dia de 

assessoramento à professora supervisora – Bolsista Felipe Frazão Gevieski. 
(Anexo 7 em mídia digital) 

Descrição do produto gerado  

 

Diários de aula contendo relatos descritivos e avaliativos das atividades realizadas em cada dia de 

assessoramento à professora supervisora – Bolsista Geani Vieira João Pereira. 

 
(Anexo 8 em mídia digital) 

Descrição do produto gerado  

 

Diários de aula contendo relatos descritivos e avaliativos das atividades realizadas em cada dia de 

assessoramento à professora supervisora – Bolsista Julia Yumi Franz. 
(Anexo 9 em mídia digital) 

Descrição do produto gerado  

 

Diários de aula contendo relatos descritivos e avaliativos das atividades realizadas em cada dia de 

assessoramento à professora supervisora – Bolsista Jéssica Ana Milan. 
(Anexo 10 em mídia digital) 

Descrição do produto gerado  

 

Diários de aula contendo relatos descritivos e avaliativos das atividades realizadas em cada dia de 

assessoramento à professora supervisora – Bolsista Luana Garbin. 

 
(Anexo 11 em mídia digital) 

Descrição do produto gerado  

 

Diários de aula contendo relatos descritivos e avaliativos das atividades realizadas em cada dia de 

assessoramento à professora supervisora – Bolsista Patrícia Regina Vieira. 
(Anexo 12 em mídia digital) 

Quantidade total 9 
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5.1.4 Tipo do produto: relatos de análise de atividades de ensino-aprendizagem.  

 Indicador atividade: 8 

 

 

Descrição do produto gerado  

 

Relatos de análise das atividades propostas pelo professor da turma, com base em aspectos como: 

foco da atividade, habilidade linguística enfatizada, objetivo de aprendizagem subjacente, etc. 

Bolsistas: Ana Flávia Boeing Marcelino e Ana Maria Noronha. 

 

(Anexo 13 em mídia digital) 

Descrição do produto gerado  

  

Relatos de análise das atividades propostas pelo professor da turma, com base em aspectos como: 

foco da atividade, habilidade linguística enfatizada, objetivo de aprendizagem subjacente, etc. 

Bolsistas: Bruna Moser Quadros, Jéssica Ana Milan e Narjane Roberta Kist. 

 
(Anexo 14 em mídia digital) 

Descrição do produto gerado  

 

Relatos de análise das atividades propostas pelo professor da turma, com base em aspectos como: 

foco da atividade, habilidade linguística enfatizada, objetivo de aprendizagem subjacente, etc. 

Bolsistas: Djonatan Nascimento Bento e Patrícia Regina Vieira. 

 
(Anexo 15 em mídia digital) 

Descrição do produto gerado  

 

Relatos de análise das atividades propostas pelo professor da turma, com base em aspectos como: 

foco da atividade, habilidade linguística enfatizada, objetivo de aprendizagem subjacente, etc. 

Bolsistas: Julia Yumi Franz e Luana Garbin. 

 
(Anexo 16 em mídia digital) 

Quantidade total 4 

 

 

 

5.1.5  Tipo do produto: planos de aulas    

 Indicador atividade: 10 

 

 

Descrição do produto gerado  

 

Planos de aula elaborados para um conjunto de atividades articuladas sobre o tema Música. Esses 

planos corresponderam às Atividades 1, 2A e 2B da Unidade Temática MUSIC, as quais 

acompanham os planos de aula.   
(Anexo 17 em mídia digital) 
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Descrição do produto gerado  

 

Planos de aula elaborados para um conjunto de atividades articuladas sobre o tema Música. Esses 

planos corresponderam às Atividades 3A e 3B da Unidade Temática MUSIC, as quais acompanham 

os planos de aula.   
(Anexo 18 em mídia digital) 

Descrição do produto gerado  

 

Planos de aula elaborados para um conjunto de atividades articuladas sobre o tema Música. Esses 

planos corresponderam às Atividades 4A, 4B, 4C, 4D e 4E da Unidade Temática MUSIC, as quais 

acompanham os planos de aula.   
(Anexo 19 em mídia digital) 

Descrição do produto gerado  

 

Planos de aula elaborados para um conjunto de atividades articuladas sobre o tema Música. Esses 

planos corresponderam às Atividades 5A e 5B da Unidade Temática MUSIC, as quais acompanham 

os planos de aula.   
(Anexo 20 em mídia digital) 

Descrição do produto gerado  

 

Planos de aula elaborados para um conjunto de atividades articuladas sobre o tema Música. Esses 

planos corresponderam às Atividades 7A, 7B, 7C, 7D e 7E da Unidade Temática MUSIC, as quais 

acompanham os planos de aula.   
(Anexo 21 em mídia digital) 

Quantidade total 5 

 

 

 

 

5.1.6  Tipo do produto: questionário de avaliação             

Indicador atividade: 13 

 

 

Descrição do produto gerado  

 

Questionário destinado aos estudantes para conhecer a sua opinião sobre as atividades aplicadas, as 

aulas conduzidas pelos bolsistas e a aprendizagem do inglês. 
(Anexo 22 em mídia digital) 

Quantidade total 1 
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5.1.7 Tipo do produto: organização de dados dos questionários aplicados 

  Indicador atividade: 15 

 

Descrição do produto gerado  

 

Dados sistematizados da Turma 102 – Ana Maria Noronha e Djonatan Nascimento Bento 
(Anexo 23 em mídia digital) 

Descrição do produto gerado  

 

Dados sistematizados da Turma 101 – Déborah Yvanna Bertelhe dos Santos e Ana Flávia Boeing 

Marcelino 
(Anexo 24 em mídia digital) 

Descrição do produto gerado  

 

Dados sistematizados da Turma 61 – Jéssica Ana Milan e Bruna Moser Quadros 

(Anexo 25 em mídia digital) 

Descrição do produto gerado  

 

Dados sistematizados da Turma 71 – Julia Yumi Franz e Luana Garbin 

(Anexo 26 em mídia digital) 

Descrição do produto gerado  

 

Dados sistematizados da Turma 62 – Narjane Roberta Kist e Patrícia Regina Vieira 

(Anexo 27 em mídia digital) 

Quantidade total 5 

 

 

 

5.1.7  Tipo do produto:  BLOG                   

  Indicador atividade: 16 

 

Descrição do produto gerado  

 

Manutenção e atualização do Blog do grupo: http://ufscpibidingles.blogspot.com.br/ 

 

Quantidade total 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ufscpibidingles.blogspot.com.br/
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5.2  PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

5.2.1 Tipo do produto: publicação de resumos em anais         

          Indicador atividade: 4 

 

 

Descrição do produto gerado  

  

 

● XAVIER, R. P. Percepções e crenças de alunas do Pibid Inglês na sua relação com alunos e 

professora em trabalhos práticos na escola básica. In: Caderno de Programação e Resumos da 

VIII Semana Acadêmica de Letras - 90 Anos: Osman Lins, 2014, p.40 
http://www.semanadeletras.cce.ufsc.br/wp-content/uploads/2014/05/LIVRETO-programa%C3%A7%C3%A3o-

VERSAO-21-05-versaoFINAL.pdf 

 

● COMIN, Ana Claudia. Contextualizando percepções e crenças. In: Caderno de Programação e 

Resumos da VIII Semana Acadêmica de Letras - 90 Anos: Osman Lins, 2014, p.40 
http://www.semanadeletras.cce.ufsc.br/wp-content/uploads/2014/05/LIVRETO-programa%C3%A7%C3%A3o-

VERSAO-21-05-versaoFINAL.pdf 

 

● GARBIN, Luana. Como a visão das bolsistas do PIBID Inglês foi reconstruída pela 

vivência na escola básica? In: Caderno de Programação e Resumos da VIII Semana Acadêmica 

de Letras - 90 Anos: Osman Lins, 2014, p.40-41 
http://www.semanadeletras.cce.ufsc.br/wp-content/uploads/2014/05/LIVRETO-programa%C3%A7%C3%A3o-

VERSAO-21-05-versaoFINAL.pdf 

 

● VIEIRA, Patrícia Regina. Como a professora do EMI responde à presença das bolsistas 

do PIBID Inglês em sala de aula? In: Caderno de Programação e Resumos da VIII Semana 

Acadêmica de Letras - 90 Anos: Osman Lins, 2014, p. 41 
http://www.semanadeletras.cce.ufsc.br/wp-content/uploads/2014/05/LIVRETO-programa%C3%A7%C3%A3o-

VERSAO-21-05-versaoFINAL.pdf 

 

● NORONHA, Ana Maria. Como os alunos do EMI respondem à presença das bolsistas do 

PIBID Inglês em sala de aula? In: Caderno de Programação e Resumos da VIII Semana 

Acadêmica de Letras - 90 Anos: Osman Lins, 2014, p. 41 
http://www.semanadeletras.cce.ufsc.br/wp-content/uploads/2014/05/LIVRETO-programa%C3%A7%C3%A3o-

VERSAO-21-05-versaoFINAL.pdf 

 

● MILAN, Jéssica Ana. Considerações sobre as experiências vividas no PIBID I. In: Caderno de 

Programação e Resumos da VIII Semana Acadêmica de Letras - 90 Anos: Osman Lins, 2014, p. 

41 
http://www.semanadeletras.cce.ufsc.br/wp-content/uploads/2014/05/LIVRETO-programa%C3%A7%C3%A3o-

VERSAO-21-05-versaoFINAL.pdf 

  

Quantidade total 6 

 

 

 

http://www.semanadeletras.cce.ufsc.br/wp-content/uploads/2014/05/LIVRETO-programa%C3%A7%C3%A3o-VERSAO-21-05-versaoFINAL.pdf
http://www.semanadeletras.cce.ufsc.br/wp-content/uploads/2014/05/LIVRETO-programa%C3%A7%C3%A3o-VERSAO-21-05-versaoFINAL.pdf
http://www.semanadeletras.cce.ufsc.br/wp-content/uploads/2014/05/LIVRETO-programa%C3%A7%C3%A3o-VERSAO-21-05-versaoFINAL.pdf
http://www.semanadeletras.cce.ufsc.br/wp-content/uploads/2014/05/LIVRETO-programa%C3%A7%C3%A3o-VERSAO-21-05-versaoFINAL.pdf
http://www.semanadeletras.cce.ufsc.br/wp-content/uploads/2014/05/LIVRETO-programa%C3%A7%C3%A3o-VERSAO-21-05-versaoFINAL.pdf
http://www.semanadeletras.cce.ufsc.br/wp-content/uploads/2014/05/LIVRETO-programa%C3%A7%C3%A3o-VERSAO-21-05-versaoFINAL.pdf
http://www.semanadeletras.cce.ufsc.br/wp-content/uploads/2014/05/LIVRETO-programa%C3%A7%C3%A3o-VERSAO-21-05-versaoFINAL.pdf
http://www.semanadeletras.cce.ufsc.br/wp-content/uploads/2014/05/LIVRETO-programa%C3%A7%C3%A3o-VERSAO-21-05-versaoFINAL.pdf
http://www.semanadeletras.cce.ufsc.br/wp-content/uploads/2014/05/LIVRETO-programa%C3%A7%C3%A3o-VERSAO-21-05-versaoFINAL.pdf
http://www.semanadeletras.cce.ufsc.br/wp-content/uploads/2014/05/LIVRETO-programa%C3%A7%C3%A3o-VERSAO-21-05-versaoFINAL.pdf
http://www.semanadeletras.cce.ufsc.br/wp-content/uploads/2014/05/LIVRETO-programa%C3%A7%C3%A3o-VERSAO-21-05-versaoFINAL.pdf
http://www.semanadeletras.cce.ufsc.br/wp-content/uploads/2014/05/LIVRETO-programa%C3%A7%C3%A3o-VERSAO-21-05-versaoFINAL.pdf
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5.2.2 Tipo do produto:  livro  

Indicador atividade: 7 

 

Descrição do produto gerado  

 

 Livro com 4 unidades temáticas de ensino: Bullying, Internet, Prejudice e Relationship, intitulado 

Themes for Teaching English – Volume 1, sendo cada unidade revisada pelos bolsistas Pibid. O 

livro traz atividades de ensino e aprendizagem de inglês com autoria dos bolsistas. O livro está no 

prelo (ISBN 978-85-87103-79-6). Serão 310 exemplares a serem distribuídos gratuitamente para 

os professores da rede estadual de ensino de Santa Catarina.  

 

(Anexo - em mídia digital) 

Quantidade total 1 

 

 

 

5.2.2 Tipo do produto:  publicação de capítulo de livro     

         Indicador atividade: 17 

 

Descrição do produto gerado  

 

XAVIER, R. P. O aprendizado docente no Pibid Inglês In: GARCIA, A. V.; D’AGOSTINI, A. 

(Orgs.) Reflexões sobre a formação de professores e o Pibid-UFSC, Tubarão: Editora Copiart, 

2014, p. 91-109. (No prelo) 

  
(Anexo - em mídia digital) 

Quantidade total 1 

 

 

 

5.3 PRODUÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS 

Não foram desenvolvidas atividades nessa modalidade.  

 

 

 

5. 4 PRODUÇÕES DESPORTIVAS E LÚDICAS 

Não foram desenvolvidas atividades nessa modalidade.  

 

 

 

5.5 PRODUÇÕES TÉCNICAS, MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E OUTRAS 

Não foram desenvolvidas atividades nessa modalidade.  

 

 

 



______________________________________Relatório de Atividades do Programa PIBID/UFSC 

 151 

6. DESCRIÇÃO DE IMPACTOS DAS AÇÕES/ATIVIDADES DO PROJETO 

NA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES; LICENCIATURAS ENVOLVIDAS; 

EDUCAÇÃO BÁSICA; PÓS-GRADUAÇÃO e ESCOLAS PARTICIPANTES 
 

 

Impactos na formação de professores: As atividades desenvolvidas mostraram ter impacto positivo 

na forma como os bolsistas veem os alunos e a prática docente na escola básica. Eles acreditam e 

querem melhorar a qualidade da interação professor-alunos, dos conteúdos, da metodologia e das 

competências necessárias para o desenvolvimento linguístico-comunicativo dos estudantes na língua 

inglesa. Por outro lado, percebem os muitos desafios a serem enfrentados na escola pública. 

 

Impactos na Licenciatura em Letras-Inglês: Alunos mais analíticos, críticos e amadurecidos em 

relação ao que acontece em sala de aula e na escola como um todo. 

  

Impactos na Educação básica: Conteúdos e metodologias diferenciadas. O professor da escola pode 

contar com a ajuda dos bolsistas para desenvolverem tarefas / projetos com os estudantes.  

 

Impactos na pós-graduação: Interesses em temáticas como material instrucional, metodologia de 

ensino e formação de professores. 

 

Impactos na escola participante: Materiais de ensino diferenciados e o desenvolvimento de 

processos interativos capazes de revitalizar o interesse e o engajamento dos estudantes na língua 

estrangeira. Professor supervisor mais motivado. 

 

 

 

 

 

7. CONTRIBUIÇÕES PARA AS LICENCIATURAS DA IES 

 

As experiências dos bolsistas do PIBID Inglês têm suscitado uma revisão no seu sistema de crenças. 

A princípio, os bolsistas acreditam que, na escola pública, os alunos são desmotivados e pouco sabem 

a língua inglesa. Quando vivenciam a escola, percebem que essas crenças não têm fundamento, e que 

é preciso aprofundar-se em conhecimentos teóricos, pedagógicos e metodológicos para 

desenvolverem um ensino de qualidade. Essa consciência, desenvolvida pelos bolsistas, tem 

proporcionado vantagens em comparação aos acadêmicos que não participam do Programa.  
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8. BENS PATRIMONIÁVEIS ADQUIRIDOS 

Não foram adquiridos bens patrimoniais.  

 

 

 

 

9. DIFICULDADES ENCONTRADAS E JUSTIFICATIVAS DE ATIVIDADES 

PREVISTAS E NÃO REALIZADAS 
 
 

 

Como já mencionado em relatórios anteriores, a evasão frequente dos bolsistas do PIBID é uma 

questão problemática, pois compromete a sequência ou o ciclo de atividades articuladas na escola e o 

aprendizado docente. A evasão deveria ser um tema a ser pesquisado neste programa. 

 

Este ano, o Pibid Inglês teve muita dificuldade em manter, por muito tempo, a permanência do 

professor supervisor no programa. Passamos por três escolas. Na primeira (Instituto Estadual de 

Educação), a professora efetiva que, até então, vinha desenvolvendo trabalho exemplar com os 

alunos, afastou-se da escola para assumir cargo administrativo na Secretaria da Educação de SC. Um 

professor substituto assumiu, mas, devido à sua pouca experiência profissional, foi necessário 

migrarmos para outra escola (EEB Simão José Hess). Os bolsistas, ao terem contato com a prática 

pedagógica do novo professor supervisor, mostraram-se inconformados com o seu despreparo, 

observado na interação desse professor com os alunos da escola básica e na precariedade do seu 

conhecimento linguístico-comunicativo na língua inglesa, comprometendo o trabalho dos bolsistas. 

Diante da reação contrária dos IDs em permanecerem com esse professor e, consequentemente, nessa 

escola, foi preciso fazer um novo edital para supervisor. Os bolsistas foram, então, para outra escola 

(EEB Padre Anchieta). Nela, eles foram supervisionados por uma professora substituta, que deverá 

finalizar suas atividades na escola em dezembro/2014, descontinuando o trabalho do Pibid, uma vez 

que, no próximo ano, uma nova professora deverá, possivelmente, assumir as aulas. 

    

Esse breve arrazoado sinaliza (1) a falta de professores melhor qualificados para a docência na língua 

inglesa que possam receber os bolsistas, os quais estão em processo de formação (2) a falta de 

concurso público que possa efetivar bons professores e (3) a falta de uma política salarial e de 

melhores condições de trabalho docente para tornar essa profissão atraente e para criar raízes no 

trabalho, numa única escola. Todas essas questões se refletem no PIBID.  

 

O valor da bolsa ID não é suficiente para os bolsistas que necessitam se locomover até a escola. É 

necessário redimensionar esse valor para evitar evasão. Muitos pegam 2 ou 3 ônibus para chegarem 

até a escola e, depois, para a universidade. Embora o PIBID seja considerado um programa de 

extrema importância para a formação docente, é também necessário que o governo cumpra com os 

compromissos de liberação das verbas para os projetos, que, para este ano, o valor prometido veio 

pela metade. A ideia que se passa é que a retórica é soberana aos investimentos efetivos que se 

prometem para o programa, e que a educação se faz com pouco dinheiro. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 
 

 

 

Os objetivos foram alcançados graças ao empenho dos alunos e da professora coordenadora diante 

das problemáticas mencionadas no Item 9. Avalio o desempenho dos bolsistas como muito bom, pois 

foram capazes de se engajar satisfatoriamente nas atividades propostas. Mostraram seriedade e 

dedicação ao longo dos trabalhos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUBPROJETO MATEMÁTICA 

 

COORDENADOR: NEREU ESTANISLAU BURIN 
 

 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS 
 

 

Indicador 

da 

atividade  

Objetivo da atividade Descrição sucinta da atividade (inserir início e 

período de realização) 

Resultados alcançados 

1. Tirar dúvidas, explorar 

formas diversas de 

abordagens. 

As monitorias são a base de trabalho do PIBID/MTM. 

Nelas são estudados diversos conteúdos do ensino 

básico de acordo com a necessidade de cada aluno.  

De acordo com os alunos suas notas em 

provas aumentaram, bem como o 

entendimento do conteúdo. 

2. Auxílio na preparação 

para as provas da 

OBMEP 

No contraturno os alunos são recebidos pelo professor 

e o bolsista para resolver exercícios de preparação 

para a olimpíada 

Houve bom aproveitamento do 

treinamento por parte dos alunos. Na 

discussão das questões os alunos iam se 

envolvendo e mostrando interesse pelo 

assunto. Tornou-se um momento para 

relembrar e obter novos 

conhecimentos. 

3. Auxílio na preparação 

para o ENEM 

No contraturno os alunos são recebidos pelo bolsista 

para resolver provas anteriores ou mesmo questões 

isoladas. 

  

Os alunos se sentiram motivados para 

realizar os exercícios de preparação 

junto com os bolsistas. 

4. Revisão para o 

vestibular da UFSC 

No contraturno os alunos são recebidos pelo bolsista 

para revisar assuntos relacionados ao vestibular, assim 

como para fazer exercícios de provas anteriores. 

Os bolsistas revisaram os conteúdos 

com os alunos do 3º ano. Eles 

participaram e se sentiram mais 

motivados e confiantes  para fazer o 

vestibular. 

5. Divulgar o trabalho 

feito pelos bolsistas do 

PIBID MTM. 

A participação nos mais diversos eventos levaram em 

conta a produção em conjunto de artigos e banners, 

bem como a interação dos bolsistas nas mostras de 

materiais didáticos. 

Publicação de artigos em anais de 

eventos. Exposição de banners e 

materiais didáticos. 
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6. Promover espaços 

lúdicos de 

aprendizagem 

matemática. 

As oficinas desenvolvidas a partir de jogos de 

raciocínio lógico e do uso de materiais auxiliares 

como o tangram, por exemplo, chamaram a atenção 

dos alunos, que passaram a aprender conceitos 

matemáticos através de atividades diferenciadas. 

Participaçao efetiva dos alunos na 

confecção e na resolução de enigmas 

matemáticos. 

7. Catalogação e 

organização dos jogos 

Laboratório de 

Matemática 

O bolsista se empenhou a organizar e catalogar os 

jogos que haviam no Laboratório de Matemática, para 

que assim os alunos pudessem ter acesso de forma 

adequada. 

Possibilitou a realização de atividades 

envolvendo os jogos, que atraem a 

atenção do aluno. 

8. Acompanhamento no 

planejamento das aulas 

O bolsista acompanha o professor no planejamento de 

suas aulas, auxiliando com seu ponto de vista e 

possibilitanto aulas mais diversificadas despertando o 

interesse dos alunos. 

Foram realizadas aulas mais dinâmicas 

e atraentes aos alunos, os alunos se 

interessaram mais pela Matemática. 



 

 

5. DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA 
 

 

5.1 PRODUÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS  

 

 

5.1.1 Tipo do produto: oficinas                     

 

Descrição do produto gerado  

 

A oficina intitulada Resolução de Problemas Curiosos foi apresentada no II Encontro Catarinense 

do PIBID, realizado em julho de 2014 na Universidade do Vale do Itajaí. A oficina consiste em 

trabalhar os conhecimentos dos alunos com de problemas de matemática. 
(Anexo 1) 

Descrição do produto gerado  

 

A oficina intitulada O uso do GeoGebra para resolução de problemas foi apresentada no II 

Encontro Catarinense do PIBID, realizado em julho de 2014 na Universidade do Vale do Itajaí. A 

oficina aborda o uso do programa GeoGebra como elemento pedagógico. Aborda também o uso de 

tecnologias como recurso pedagógico.  
(Anexo 2) 

Quantidade total 02 

 

 

     5.1.2 Tipo do produto: produção de banners para participação em eventos   

 Indicador atividade: 

 

Descrição do produto gerado  

 

O banner intitulado A utilização de quebra cabeças na aprendizagem de geometria foi 

apresentado no 1º Simpósio da Formação do Professor de Matemática da Região Nordeste, 

realizado na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus-BA, em setembro de 2014. O banner 

apresenta a utilização do quebra cabeça no ensino da geometria, com o objetivo de estudar figuras 

planas e suas características. 
(Anexo 3) 

Descrição do produto gerado  

 

O banner intitulado A utilização de quebra cabeças na aprendizagem de geometria foi 

apresentado no 1º Simpósio da Formação do Professor de Matemática da Região Nordeste, 

realizado na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus-BA, em setembro de 2014. O banner 

apresenta a utilização do quebra cabeça no ensino da geometria, com o objetivo de estudar figuras 

planas e suas características. 
(Anexo 4) 
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 Descrição do produto gerado  

O banner intitulado Laboratório de Matemática foi apresentado na 13ª SEPEX, realizado na 

Universidade Federal de Santa Catarina, em outubro de 2014. O banner apresenta as atividades 

realizadas pelo PIBID Matemática na Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Brito localizada 

no Pantanal em Florianópolis – SC no Laboratório de Matemática. 
(Anexo 5) 

Descrição do produto gerado  

 

O banner intitulado O PIBID na formação de professores de Matemática foi apresentado no 3º 

Colóquio de Matemática da Região Sul, realizado na Universidade Federal de Santa Catarina, em 

maio de 2014. O banner trata do PIBID - o que é, o que faz, onde atua, seus objetivos, entre 

outros. 
(Anexo 6 ) 

Descrição do produto gerado  

 

O banner intitulado O uso do Tangram no ensino geometria foi apresentado na 1ª Mostra 

PIBID/UFSC, realizado na Universidade Federal de Santa Catarina, em novembro de 2014. O 

banner fala sobre o uso do tangram como objeto de ensino, e como recurso no ensino da 

geometria. 
(Anexo7) 

Descrição do produto gerado  

 

O banner intitulado O uso do Geoplano no ensino geometria foi apresentado na 1ª Mostra 

PIBID/UFSC, realizado na Universidade Federal de Santa Catarina, em novembro de 2014. O 

banner fala sobre o uso do Geoplano como objeto de ensino, e como recurso no ensino da 

geometria. 
(Anexo8) 

Descrição do produto gerado  

 

O banner intitulado O JOGO DOS NÚMEROS INTEIROS foi apresentado na 1ª Mostra 

PIBID/UFSC, realizado na Universidade Federal de Santa Catarina, em novembro de 2014. O 

banner apresenta detalhes de um jogo que explora as operações básicas com os números inteiros. 
(Anexo 9) 

Descrição do produto gerado  

 

O banner intitulado A ESTRELA NINJA E A GEOMETRIA foi apresentado na 1ª Mostra 

PIBID/UFSC, realizado na Universidade Federal de Santa Catarina, em novembro de 2014. O 

banner apresenta a construção de figuras através de pedaços de papéis recortados e dobrados, com 

formato de figuras geométricas. 
(Anexo 10) 

Descrição do produto gerado  

 

O banner intitulado Treinamento para OBMEP Resolução de Problemas foi apresentado na 1ª  

Mostra PIBID/UFSC, realizado na Universidade Federal de Santa Catarina, em novembro de 

2014. O banner apresenta detalhes do minicurso realizado na Escola de Educação Básica Simão 

José Hess, sobre resolução de problemas. 
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(Anexo 11) 

 Descrição do produto gerado  

 

O banner intitulado Ações do PIBID de Matemática na  E.E.B. Leonor de Barros foi apresentado 

na 1ª Mostra PIBID/UFSC, realizado na Universidade Federal de Santa Catarina, em novembro de 

2014. O banner apresenta o funcionamento do PIBID de Matemática na E.E.B. Leonor de Barros. 
(Anexo 12) 

Descrição do produto gerado  

 

O banner intitulado O ensino da matemática para três alunos com deficiência intelectual foi 

apresentado na 1ª Mostra PIBID/UFSC, realizado na Universidade Federal de Santa Catarina, em 

novembro de 2014. O banner relata a experiência de alguns bolsistas na E.E.B. Padre Anchieta com 

o ensino da matemática para alunos com DI. 
(Anexo 13) 

Quantidade total 13 

 

 

5.2 PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 

Não foram desenvolvidas atividades nesta modalidade 

 

5.3  PRODUÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS 

Não foram desenvolvidas atividades nesta modalidade 

 

 

5.4 PRODUÇÕES DESPORTIVAS E LÚDICAS 

Não foram desenvolvidas atividades nesta modalidade 

 

5.5 PRODUÇÕES TÉCNICAS, MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E OUTRAS 

Não foram desenvolvidas atividades nesta modalidade 

 

 

6. DESCRIÇÃO DE IMPACTOS DAS AÇÕES/ATIVIDADES DO PROJETO 

NA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES; LICENCIATURAS ENVOLVIDAS; 

EDUCAÇÃO BÁSICA; PÓS-GRADUAÇÃO e ESCOLAS PARTICIPANTES 
 

Como todo aluno tem seu tempo e método de aprendizagem, nem todos os alunos conseguem obter o 

conhecimento de forma satisfatória na sala de aula no seu período escolar. Assim, o PIBID permite 

que esses alunos caso não consigam acompanhar, possuam dúvidas ou queiram ampliar seus 

conhecimentos, encontrem apoio dentro da escola. O PIBID possui horário flexível, tornando-se 

agradável para o graduando e para os alunos. Por ser uma forma alternativa, e diferente das aulas que 

estão habituados, os alunos tendem a participar e se interessar mais pelos conteúdos. Assim, há 

resultados satisfatórios para a escola e para o professor, há melhoria nas notas e no envolvimento do 
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aluno com a disciplina. Para os graduandos permite o contato entre o ensino superior e a realidade 

escolar. Possibilita que o graduando crie, modifique e experimente sua metodologia escolar e a 

aprimore.  

. 

 

 

 

7. CONTRIBUIÇÕES PARA AS LICENCIATURAS DA IES 

 Avaliação coletiva conforme o item 3.1 deste Relatório.  

 

 

8. BENS PATRIMONIÁVEIS ADQUIRIDOS 

Não foram adquiridos bens patrimoniais.  

 

 

9. DIFICULDADES ENCONTRADAS E JUSTIFICATIVAS DE ATIVIDADES 

PREVISTAS E NÃO REALIZADAS 
 
 

 

Ainda há um pouco de dificuldades no relacionamento com alguns supervisores, mas em 

comparação com anos anteriores está melhorando. Alguns bolsistas ainda estão descomprometidos 

com o PIBID, há casos de faltas não justificadas, índices baixos no desempenho acadêmico, entre 

outros. Os casos de faltas injustificadas estão associados às escolas que ficam mais distantes da 

UFSC. Temos escolas que não possuem estrutura escolar para que seja realizado o PIBID, falta de 

espaço adequado, desinteresse da direção e de professores. 

 

 

 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 
 

 

 

Acreditamos que a OBMEP, a ORM, a OBM, dentre outros, são bons mecanismos para despertar e 

promover o estudo de Matemática. Entretanto, é preciso que os alunos se sintam motivados a 

participarem e é necessário que tenham condições para isto. O PIBID tem auxiliado nesse trabalho 

tentando dar uma “cara” diferente ao estudo da Matemática tornando-a mais apreciável pelos 

alunos. Além disso, é necessário que os alunos tenham uma aprendizagem de Matemática 

qualificada. O PIBID permite que o aluno desenvolva raciocínio lógico, interpretação, 
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autoconfiança, intensifique seu conhecimento, melhore sua concentração, aprenda a relacionar 

conteúdos, entre outros aspectos. É necessário que o projeto continue para que possa envolver cada 

vez mais os alunos, a escola e a Universidade, garantindo um bom ensino da Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUBPROJETO PEDAGOGIA 

 

COORDENADORA Maria Isabel B. Serrão 
 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Indicador 

da atividade  

Objetivo da atividade Descrição sucinta da atividade  Resultados alcançados 

1.  Criação de um coletivo 

pedagógico 

A atividade pedagógica se constitui na 

unidade entre ensino e aprendizagem 

vinculados à apropriação de diferentes 

objetos de cultura. Os sujeitos da 

atividade de ensino e de aprendizagem 

só podem agir por meio desses objetos 

e da relação de uns com os outros. 

Aprender a agir intencional e 

coletivamente é uma necessidade 

humana. A criação de um coletivo 

possibilitará que as ações de cada 

participante possam estar 

organicamente relacionadas às 

necessidades identificadas e aos 

objetivos propostos. 

- Realização de reuniões periódicas para planejamento e 

avaliação das ações realizadas no decorrer do ano de 2014 com a 

participação de todos os sujeitos envolvidos no projeto e em 

alguns momentos com a participação da equipe diretiva da 

escola e demais trabalhadores; 

 

- Fortalecimento do vínculo institucional e de relações de 

respeito e entre a Educação Básica e o Ensino Universitário. 

2.  Participação em reuniões 

pedagógicas 

A participação em reuniões 

pedagógicas possibilitará a 

aproximação aos temas, problemas, 

encaminhamentos coletivos 

relacionados à organização coletiva do 

ensino e demais ações educativas 

realizadas dentro e fora da escola. 

Além disso, proporcionará a 

apropriação do conhecimento da 

cultura escolar e dos instrumentos 

pedagógicos para o atendimento das 

demandas educativas identificadas, o 

que pode criar situações sociais 

promotoras do desenvolvimento 

- Conhecimento dos temas pedagógicos, problemas e 

participação na busca de suas soluções, ao menos no âmbito da 

educação escolar, particularmente no que se refere à organização 

do ensino e criação de tempos e espaços pedagógicos; 

 

- Aprendizagem dos instrumentos metodológicos do trabalho 

docente: observação, registro, reflexão, avaliação e 

planejamento. 
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humano em suas máximas 

possibilidades. 

3. Estudo e reflexão sobre os 

elementos teórico-

metodológicos 

relacionados à atividade 

pedagógica, 

particularmente à 

apropriação da linguagem 

escrita. 

 

A linguagem escrita é uma das 

qualidades humanas mais complexas. 

O processo de apropriação da 

linguagem escrita abrange inúmeras e 

multifacetadas ações e operações, o 

que exige que seus elementos teórico-

metodológicos sejam conhecidos, 

principalmente por quem é 

responsável para organização de 

situações de ensino e de aprendizagem 

voltadas a essa finalidade. Assim 

sendo, leituras, debates e produções 

textuais contribuirão para orientar e 

esclarecer a intencionalidade das 

atividades pedagógicas. 

 

- Realização de momentos de reflexão e estudo em reuniões 

periódicas semanais com estudantes e professores bolsistas; 

 

- Realização da Atividade de Formação de Professores Coletiva: 

A formação humana, leitura e escrita: um encontro entre o 

ensino fundamental e a universidade.  

Tal atividade ocorreu entre 30 de maio e 06 de junho de 2014 na 

escola, com a participação de professores da escola e estudantes 

universitários contou com a contribuição do Prof. Dr. Guillermo 

Arias Beatón, presidente da Cátedra Vygostsky, da Universidade 

de La Habana, Cuba; 

 

-  Manifestação crescente dos estudantes em conhecer mais o 

processo de ensino e de aprendizagem, particularmente os 

elementos do movimento de apropriação da linguagem escrita; 

 

 

4. Avaliação e análise dos 

processos de ensino e 

aprendizagem 

Diante da necessidade de atender às 

necessidades formativas das crianças 

referentes à apropriação da linguagem 

escrita, buscou - se articular as 

contribuições dos  Programa 

Instituicionais oferecidos pelo 

Governo Federal e Estadual:  

PIBID, Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa -PNAIC 

e Programa Estadual Novas 

Oportunidade de Aprendizagem - 

PENOA, particularmente no que se 

refere aos uso dos instrumentos de 

avaliação e os espaços de atuação 

junto às crianças e professoras. 

 

- Realização de ação conjunta entre os sujeitos envolvidos nos 

Programas Instituicionais oferecidos pelo Governo Federal e 

Estadual:  

PIBID, PNAIC e PENOA. 

 

- Avaliação, planejamento e realização das ações dos professores 

e dos estudantes bolsistas em sala de aula e na aula do apoio 

pedagógico da Escola, junto às crianças, com supervisão dos 

professores da escola e da coordenadora do subprojeto Pedagogia 

- UFSC; 

 

- Acompanhamento das atividades de aprendizagem das crianças 

pelos estudantes bolsistas, professores e demais sujeitos 

envolvidos. 

 

- Elaboração de pequenos pareceres sobre as manifestações de 

aprendizagem das crianças; 
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- Convite para a participação em reuniões de Conselho de Classe, 

fortalecendo o vínculo entre as instituições escola de educação 

básica e universidade. 

 

5. Reflexões a partir de 

temas transversais 

Dos temas transversais, destacamos os 

relativos às questões etnico-raciais e 

às difrentes formas de violências. 

- Criação de espaços difrenciados de sociabilidade no recreio 

escolar; 

 

- Realização de estudos e debates sobre os temas, culminando em 

propostas de ação: 

 

1. Realização de um abraço pela Paz, envolvendo todos os 

estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

estudantes bolsistas, professores e demais trabalhadores 

da escola;  

2. Elaboração de propostas didáticas conjuntas com as 

professoras e crianças, cujos produtos foram 

apresentados na IV Semana da Consciência Negra da 

Escola de Educação Básica Padre Anchieta. As 

propostas que envolveram: 

 Estudo sobre Zumbi dos Palmares; 

 Leitura de Literatura Africana; 

 Exposições das produções artísticas e textuais das crianças; 

 Confecção de um livro expressando os elementos do 

Continente Africano; 

 Apresentação de danças. 

 

 

6. Criação de estratégias 

pedagógicas e materiais 

didáticos 

Criação de tempos e espaços para a 

brincadeira na escola, como direito da 

criança e forma de produzir outra 

sociabilidade. 

 

Ampliação do conhecimento do 

acervo literário presente na escola e 

- Seleção e organização de sugestões de proposições de ensino 

para crianças com base na Teoria Histórico Cultural, na 

brincadeira e jogos coletivos e cooperativos; 

 

- Produção de  jogos de mesa para apropriação do sistema de 

escrita alfabética, produção textual e leitura; 
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das ações referentes ao Apoio 

Pedagógico, ao PENOA e PNAIC. 

 

Participação dos bolsistas no 

planejamento e organização da Festa 

Junina da EEB Padre Anchieta por 

meio da realização de brincadeiras e 

danças típicas apresentadas pelas 

crianças das turmas em que atuaram. 

 

Participação dos bolsistas no 

planejamento e organização da Mostra 

de Ciências  da EEB Padre Anchieta 

por meio de atividades de produção 

textual e artísticas. 

 

 

Participação dos bolsistas no 

planejamento e organização da 

Semana da Criança da EEB Padre 

Anchieta por meio de atividades 

lúdicas e artísticas. 

 

- Manifestação de maior interesse pela leitura e escrita, bem 

como do desejo de aprender a ler pelas crianças que ainda não 

dominavam o código escrito; 

 

- Aprendizagem da leitura e da escrita pelas crianças e  de modos 

diferenciados de organização do ensino pelas estudantes bolsistas 

e professoras; 

 

- Aprendizagem de que a criança é sujeito de direitos e capaz de 

aprender, se expressar por meio de diferentes linguagens e de 

auxiliar a aprendizagem do ensino; 

 

- Contribuição para a aprendizagem das crianças e, 

consequentemente,  dimunuição do índice de reprovação escolar. 

 

 

 

7. Participação de atividades 

de formação e ampliação 

de repertório cultural 

Realizar ações relacionadas a 

diferentes espaços sociais de produção 

cultural para as crianças e difusão de 

conhecimentos científicos permite a 

ampliação de conhecimentos gerais e 

específicos relacionados à formação 

humana e, particularmente, à 

docência. Sem repertório é inviável a 

proposição de qualquer tipo de criação 

de materiais e estratégias didáticas, em 

especial aquelas capazes de efetivar a 

aprendizagem tanto das crianças e 

professores da educação básica como 

dos aprendizes do ensino.  

- Ampliação do repertório cultural das crianças, professores e 

estudantes bolsistas; 

 

- Produções textuais e plásticas com as crianças e dos estudantes 

bolsistas; 

- Apresentação dos materiais produzidos e realização de 

brincadeiras a partir dos mesmo com as crianças e demais 

visitantes da SEPEX; 

 

- Leitura de livros de literatura para as crianças e demais 

visitantes da SEPEX; 

 

- Produção de banner para I Mostra PIBID/UFSC; 
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Assim, realizou-se as seguintes 

viagens de estudo para: 

a) o Parque Ecológico do Rio 

Vermelho; 

b) o Parque Ecológico do Córrego 

Grande; 

c) o Museu do Brinquedo da 

Universidade Federal de Santa 

Catarina; 

d) o Laboratório de Brinquedos do 

Colégio de Aplicação -LABRINCA - 

UFSC; 

e) a 13ª Mostra de Cinema Infantil no 

Teatro Pedro Ivo, Florianópolis. 

 

 Participação na atividade extensão 

universitária intitulada: 

 A Atualidade da Revolução Cubana e 

a Educação, palestra proferida pelo 

Prof. Dr. Guillermo Arias Beaton, 

seguida de debate, realizada em 03 de 

junho de 2014 na EEB Padre 

Anchieta. A atividade foi iniciada com 

uma apresentaçao cultural apresentada 

pelo professor que compoe o quadro 

docente da escola, em seguida o 

professor Guilhermo Árias Beatón 

proferiu a palestra e depois foi aberto 

ao público presente a oportunidade de 

realizar perguntas, apontamentos e 

sugestões. 

 

 

Participação no Curso de Formação 

de Professores promovido pelos 

professoras da EEB Padre Anchieta 

em colaboração com professores da 

- Exposição oral sobre o trabalho realizado na I Mostra 

PIBID/UFSC; 

 

- Produção de resumo do pôster apresentado na I Mostra 

PIBID/UFSC; 

 

- Manifestação do interesse dos participantes pelo o assistiram e 

realizaram; 

 

- Manifestação de desejo por parte de professores e estudantes 

em continuar estudando, atuando e produzindo; 

 

- Criação situações de debate e discussão buscando compreender 

o Regimento como instrumento de atuação política na 

universidade.  Durante as reuniões foi realizada a explicação no 

que se refere aos pontos que compõe o Regimento, assim como 

também sua finalidade para o PIBID. O mesmo foi enviado por 

e-mail com o objetivo de que os bolsistas realizassem a leitura e 

enviassem sugestões, dúvidas e apontamentos para que fossem 

discutidos na reunião e incorporados à proposta para o 

Regimento para ser apresentada em Assembleia Geral dos 

Bolsistas realizada no dia 27 de setembro. Nas reuniões e 

assembleia foram explicados todos os pontos enviados pelos 

bolsistas e os limites e possibilidades de incorporar os 

questionamentos. 
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UFSC, ocorrido  nos dias 23 e 24 de 

julho na EEB Padre Anchieta;  

 

 

 

Participação na XIII Semana de 

Ensino, Pesquisa e Extensão 

Universitária -SEPEX, em outubro de 

2014, na Universidade Federal de 

Santa Catarina - UFSC; 

 

- Participação no III Simpósio 

Formação de Professores e Práticas 

Pedagógicas, 4ª Mostra Pedagógica 

do Colégio de Aplicação, I Mostra 

PIBID/UFSC, realizado no Colégio 

de Aplicação da em 27 e 28 de 

novembro de 2014. 

8. Realização e ou 

participação em reuniões e 

demais eventos que 

envolvam os estudantes 

dos anos iniciais de ensino 

fundamental e ou seus 

respectivos responsáveis.   

A realização de ações e ou 

participação em atividades diversas 

envolvendo crianças e seus 

respectivos responsáveis poderá se 

converter em um espaço pedagógico 

para conhecimento da realidade social 

e educacional dos sujeitos vinculados 

ao projeto.  A partir desse 

conhecimento mútuo inicial atividades 

coletivas poderão se concretizar no 

sentido de formação e 

desenvolvimento humano. 

- Participação em reuniões com os responsáveis nos momentos 

planejados pelos trabalhadores da escola para a entrega dos 

boletins esudantis e reunião de Conselho Escolar. Nestas 

reuniões esclareceu-se os objetivos e as atividades relacionadas 

ao PIBID, bem como foi solicitada a autorização para a atuação 

conjunta com os professores e crianças. Aceitação das ações do 

PIBID - Pedagogia na escola. 



5. DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA 
 

 

5.1 PRODUÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS  

 

 

5.1.1 Tipo do produto: jogo para produção textual                                        

 Indicador atividade: 6 

 

 

Descrição do produto gerado 

 

Jogo de mesa contendo cartas, com diferentes enunciados, agrupadas pelas categorias: quem era; 

onde estava; o que fazia; o que disse; o que disseram; como acabou. A partir de cartas 

aleatoriamente escolhidas pelos jogadores em cada uma das rodadas do jogo, cada participante lerá  

enunciados, produzirá textos narrativos e apresentará oralmente a produção.  Orientadas pelos 

estudantes bolsistas e professores, as crianças puderam brincar em sala de aula durante as atividades 

relacionadas ao Apoio Pedagógico, ao PENOA e à SEPEX (XIII Semana de Ensino, Pesquisa e 

Extensão Universitária -SEPEX, em outubro de 2014, na Universidade Federal de Santa Catarina – 

UFSC). 

  O objetivo desse material é ampliar o conjunto de práticas sociais mediadas pela linguagem escrita 

e promover a aprendizagem.     

Foram produzidos seis jogos diferentes.   
 (Anexo 01 - Fotos em mídia digital)  

Quantidade total  06 

 

 

 

5.1.2  Tipo do produto: jogo de percurso: sistemas metabólicos do corpo humano                                    

     Indicador atividade: 6 

 

 

Descrição do produto gerado 

 

Esse jogo que abrange os conhecimentos relacionados aos Sistemas Metabólicos do Corpo Humano. 

É estruturado por cartas com perguntas referentes às características de cada sistema, que devem ser 

respondidas. No caso de acerto, o jogador lança um dado que indicava o número de “casas que pode 

avançar” no tabuleiro. Caso contrário, passa a vez da jogada a outro participante. O objetivo do jogo 

é criar situações de leitura e necessidade de registros vinculados aos assuntos estudados como meio 

para apropriação do conhecimento. No ano de 2014 foi produzido um outro exemplar deste mesmo 

jogo.                                     
(Anexo 02 - Foto em mídia digital)  

Quantidade total 01 

 

 

5.1.3  Tipo do produto: reprodução de jogos relacionados à alfabetização - PNAIC                                             

 Indicador atividade: 6 
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Descrição do produto gerado 

 

Tais jogos formam um conjunto de materiais didáticos relacionados ao processo inicial de 

apropriação da linguagem escrita. Como não havia número suficiente para que vários grupos de 

crianças pudessem brincar simultaneamente, decidimos por reproduzi alguns deles.                       
 

(Anexo 03 - Fotos em mídia digital)  

Quantidade total 01 

 

 

 

5.2 PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

5.2.1 Tipo do produto: Resumo para apresentação em evento.      
            Indicador atividade: 7 

 

Descrição do produto gerado  

 

Resumo do Trabalho intitulado A APRENDIZAGEM DO ENSINO: CONTRIBUIÇÕES DO PROGRAMA 

INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA - PIBID - PEDAGOGIA produzido a partir 

das análises e reflexões sobre as atividades realizadas ao longo do ano, particularmente ao 

processo de aprendizagem sobre o ensino, organização do ensino, relações entre a aprendizagem 

das crianças, educação escolar e formação humana, com ênfase na apropriação da linguagem 

escrita e ampliação do repertório cultural das e para as crianças e estudantes bolsistas. 

 

XIII Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária (SEPEX),  em outubro de 2014, na 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.                  
 

(Anexo 04 em mídia digital)  

Quantidade total 01 

 

 

5.2.2 Tipo do produto: apresentação oral de trabalho.  

Indicador atividade: 7 

 

Descrição do produto gerado  

 

Trabalho intitulado A APRENDIZAGEM DO ENSINO: CONTRIBUIÇÕES DO PROGRAMA 

INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA - PIBID - PEDAGOGIA apresentado na I 

Mostra PIBID-UFSC,  realizada no dia 27 de novembro de 2014 no Colégio de Aplicação e teve o 

mesmo teor indicado acima, qual seja: análises e reflexões sobre as atividades realizadas ao longo 

do ano, particularmente ao processo de aprendizagem sobre o ensino, organização do ensino, 

relações entre a aprendizagem das crianças, educação escolar e formação humana, com ênfase na 

apropriação da linguagem escrita e ampliação do repertório cultural das e para as crianças e 

estudantes bolsistas. 
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Quantidade total 01 

 

 

5.2.3  Tipo do produto:   banner  de trabalho apresentado               

          Indicador atividade: 7 

 

Descrição do produto gerado  

 

Banner referente ao trabalho intitulado A APRENDIZAGEM DO ENSINO: CONTRIBUIÇÕES DO 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA - PIBID - PEDAGOGIA 

apresentado no dia 27 de novembro de 2014 no Colégio de Aplicação e teve o mesmo teor 

indicado acima, qual seja: análises e reflexões sobre as atividades realizadas ao longo do ano, 

particularmente ao processo de aprendizagem sobre o ensino, organização do ensino, relações 

entre a aprendizagem das crianças, educação escolar e formação humana, com ênfase na 

apropriação da linguagem escrita e ampliação do repertório cultural das e para as crianças e 

estudantes bolsistas. 
 

(Anexo 05 em mídia digital) 

Quantidade total 01 

 

 

 

5.2.4 Tipo do produto:  Cartas Pedagógicas          
         Indicador atividade: 7 

 

Descrição do produto gerado  

 

Esta produção textual refere-se à criação, por parte dos estudantes bolsistas, sobre o processo de 

aprendizagem da docência durante a realização das atividades relacionadas ao PIBID junto às 

crianças e professoras na escola e na UFSC. Seguem em anexo alguns exemplos. 
(Anexo 06 - Exemplos em mídia digital) 

Quantidade total 10 

 

 

 

5.3 PRODUÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS 

 

5.3.1 Tipo do produto: coreografia     

Indicador atividade: 5, 6 e 7 

 

Descrição do produto gerado  

 

Coreografia concebida e elaborada pelas crianças, estudantes-bolsistas e professoras da escola e 

apresentada pelas crianças na FESTA JUNINA DA EEB PADRE ANCHIETA. 
 



______________________________________Relatório de Atividades do Programa PIBID/UFSC 

 170 

Descrição do produto gerado  

 

Coreografia concebida e elaborada pelas crianças, estudantes bolsistas e professoras da escola e 

apresentada pelas crianças na IV SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA DA EEB PADRE 

ANCHIETA. 

Quantidade total 02 

 

 

5.3.2 Tipo do produto: Exposição de Trabalhos Artísticos e Científicos na MOSTRA DE   

CIÊNCIAS DA EEB PADRE ANCHIETA   

            Indicador atividade:  6 e 7 

 

Descrição do produto gerado  

 

Exposição de criações artísticas das crianças dos anos iniciais do ensino fundamental da EEB Padre 

Anchieta em julho de 2014.  

Quantidade total 01 

 

5.3.4 Tipo do produto: exposição de trabalhos artísticos e científicos na IV SEMANA DA 

CONSCIÊNCIA NEGRA DA EEB PADRE ANCHIETA   

       Indicador atividade: 5, 6 e  7 

 

Descrição do produto gerado  

A partir de estudos sobre Zumbi dos Palmares, textos sobre a condição do Negro no Brasil e textos 

de Literatura Africana foram produzidos diferentes materiais de expressão plástica e produções 

textuais com as crianças. 

Quantidade total 01 

 

 

 

5.4 PRODUÇÕES DESPORTIVAS E LÚDICAS 

 

 

5.4.1  Tipo do produto: gincanas       

     Indicador atividade: 6 e 7 

 

 

Descrição do produto gerado  

  

Realização de gincanas com a participação de todas as crianças e professoras dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental da EEB Padre Anchieta na Semana da Criança  de 2014. 
 

Descrição do produto gerado  

Realização de gincanas com a participação de todas as crianças e professoras dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental da EEB Padre Anchieta  na Atividade de Encerramento do Ano de 2014. 

Quantidade total 02 
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5.4.2 Tipo do produto:  recreio com brinquedos e brincadeiras    

          Indicador atividade: 6 e 7 

 

 

Descrição do produto gerado  

 

Realização de atividades no recreio durante todo a ano letivo com o objetivo de ampliar o repertório 

cultural das e para as crianças, bem como criar outra referência de sociabilidade na escola. 
 

Quantidade total 01 

 

 

 

5.4.3 Tipo do produto:  ABRAÇO PELA PAZ                                                         

     Indicador atividade: 5, 6 e 7 

 

 

Descrição do produto gerado  

 

Escolha de uma música que representasse o desejo de que a Cultura da Paz fosse cultivada na EEB 

Padre Anchieta; ensaio e coreografia coletiva apresentada na área de recreação e Educação Física da 

escola. 

Quantidade total 01 

 

 

 

 

5.5 PRODUÇÕES TÉCNICAS, MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E OUTRAS 

 

 

5.5.1  Tipo do produto: criação de um Espaço para Leitura                           

           Indicador atividade: 6 e 7 

 

 

Descrição do produto gerado  

 

Criação de um espaço para fruição e leitura na sala do 2º ano dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental da EEB Padre Anchieta 
 

Quantidade total 01 
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6. DESCRIÇÃO DE IMPACTOS DAS AÇÕES/ATIVIDADES DO PROJETO 

NA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES; LICENCIATURAS ENVOLVIDAS; 

EDUCAÇÃO BÁSICA; PÓS-GRADUAÇÃO e ESCOLAS PARTICIPANTES 
 

 

Diante das necessidades formativas dos estudantes bolsistas e das crianças, estudantes dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, foram realizadas atividades relacionadas à apropriação da 

linguagem escrita e à ampliação do repertório cultural para e das crianças e estudantes 

universitários.  Semanalmente professores da escola, estudantes e professora universitária reuniam-

se para avaliação e planejamento de atividades pedagógicas a serem realizadas na sala de aula e no 

horário do recreio escolar. Também se buscou a articulação entre os Programas Governamentais já 

mencionados: PENOA e PNAIC. Em tais atividades a participação ativa da criança se constituiu 

como uma forma de organizar o ensino e a aprendizagem de modo a garantir o “direito à infância na 

escola”. A finalidade pedagógica da formação humana foi traduzida em ações de orientação e 

acompanhamento das produções textuais, de leitura e de criação de brincadeiras no recreio escolar. 

Não houve reprovação escolar de nenhuma das crianças dos três primeiros anos que estavam 

envolvidas diretamente nas atividades propostas. A equipe diretiva constatou a diminuição da 

ocorrência de quedas e ferimentos em crianças após o horário do recreio escolar. Também foi  

avaliado pela direção que as atividades promovidas pelo PIBID já fazem parte do cotidiano da 

escola e em suas palavras: “Não vemos mais a escola sem o PIBID”; “Logo no início do próximo 

ano os professores serão convidados a participarem do PIBID, já que é um Projeto da Escola.”   No 

que se refere ao desempenho dos estudantes bolsistas se tornou evidente o interesse por conhecer 

mais os processos de organização do ensino e os elementos constitutivos da apropriação da 

linguagem escrita. Além disso, os professores da escola constataram o quanto foi importante a 

atuação dos estudantes para a aprendizagem das crianças e o quanto eles aprenderam nessa relação.  

 

Os trabalhadores da EEB Padre Anchieta permitiram a participação dos estudantes bolsistas em 

reuniões pedagógicas gerais, previstas no calendário escolar, Conselho de Classe e em momentos de 

Formação de Professores, organizado pelos próprios professores da escola com a contribuição de 

professores da Universidade Federal de santa Catarina. 

 

Cabe ressaltar três dos principais pressupostos teórico-metodológicos do processo de aprendizagem 

da docência pelos estudantes bolsistas: a) Todo ser humano precisa aprender para se tornar como 

tal, portanto, toda criança é capaz de aprender. Assim deve-se confiar na capacidade de cada um em 

aprender o que for e oferecer condições para a aprendizagem. Se o ser humano for valorizado na 
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escola aprenderá efetivamente; b) Faz-se necessário o exercício dos instrumentos metodológicos do 

trabalho docente: observação, registro, reflexão, avaliação e planejamento; c) A brincadeira é 

constitutiva do ser criança e essencial para a aprendizagem da leitura e da escrita. Assim, necessita 

ser organizada intencionalmente para a promoção do desenvolvimento humano; d) Há inúmeras 

relações entre o conhecimento matemático e a organização do ensino para crianças. 

 

Quanto à Pós-Graduação, a estudante Graziela Regina Santos, do Programa de Pós-Graduação em 

Educação acompanhou as ações pedagógicas realizadas e estabelecerá relações com a pesquisa no 

nível de mestrado em desenvolvimento e com o que aprenderá com Prof. Dr. Guillermo Arias 

Beatón, em uma atividade científico- acadêmica da qual participará em fevereiro de 2015, em Cuba, 

sob sua supervisão. 

 

Por fim, como já mencionado em relatório anterior: 

 

“Também se tornaram evidentes as lacunas do que se ensina na universidade e aspectos da realidade 

escolar, especialmente no que se referem ao processo inicial de apropriação da linguagem escrita, as 

especificidades do diagnóstico das necessidades formativas e suas relações com o ensino, e ao 

mesmo tempo a urgência de supera-las. O exercício de se perceberem no lugar social da docência 

também deixou evidente que algumas atitudes e valores, que ainda estão em processo de 

apropriação pelas estudantes, são imprescindíveis à docência, tais como: compromisso com um 

coletivo e com o conhecimento, responsabilidade de educar crianças para o máximo 

desenvolvimento humano, respeito, solidariedade, companheirismo, pontualidade, generosidade.  

O vínculo entre a universidade e a escola se fortaleceu na medida em que houve a percepção e o 

desejo de produzir a formação universitária de professores e o cotidiano escolar como ações de 

responsabilidade compartilhada.” 

 

 

 

7. CONTRIBUIÇÕES PARA AS LICENCIATURAS DA IES 

Avaliação coletiva conforme consta no item 3.1 deste Relatório.  

 

 

 

8. BENS PATRIMONIÁVEIS ADQUIRIDOS 

Não houve aquisição de bens patrimoniáveis.  
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9. DIFICULDADES ENCONTRADAS E JUSTIFICATIVAS DE ATIVIDADES 

PREVISTAS E NÃO REALIZADAS 
 
 

O corte no orçamento dificultou a realização de várias atividades, especialmente aquelas referentes 

à criação de estratégias pedagógicas e materiais didáticos e ampliação do repertório cultural.  

 

Conforme já mencionado em relatórios anteriores, estivemos atuando em meio à realidade peculiar 

das redes públicas de ensino: 

 

“Como a maioria das escolas públicas, os trabalhadores da escola estão submetidos a precárias 

condições de trabalho. A organização de momentos de encontro pedagógico com a presença de 

todos os professores se configurou um desafio. Foi necessário recorrer aos horários de aula de 

Educação Física e de Artes para avaliação e planejamento coletivo das atividades.  

A violência urbana submete a todos a situações de desumanização. Houve momentos de tensão 

provocados por situações de violência aos arredores da escola, envolvendo estudantes da própria 

escola, que geraram insegurança. A solução encontrada foi buscar ações coletivas junto às 

instâncias governamentais e de segurança pública da cidade, bem como junto ao corpo docente e 

discente. 

As estudantes bolsistas manifestaram limitado conhecimento do repertório de produção cultural em 

geral, e, em particular, de produções culturais para as crianças. Avaliamos que é uma decorrência de 

processos históricos, mas o desafio está posto: como ampliar esse repertório? Como criar situações 

sociais de desenvolvimento humano para essa nova geração de futuros docentes?” 

 

 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 
 

 

 

 

Participar do PIBID tem evidenciado que a formação de professores é um desafio! 

Durante o ano de 2014 foi possível criar situações de formação humana em diferentes níveis e 

âmbitos. Como já mencionado houve articulação pedagógica com o Projeto Político Pedagógico da 

EEB Padre Anchieta, com o Projeto de Apoio Pedagógico e os Programas Governamentais: PNAIC 

e PENOA. 

A atuação educativa dos estudantes bolsistas com professoras e crianças em diferentes espaços e 

tempos pedagógicos, na escola e em viagens de estudo, possibilitou conhecer aspectos da 

organização do ensino relacionada às especificidades da aprendizagem da criança na escola. Esta 
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instituição para muitos é o único lugar para a apropriação sistematizada do legado cultural. A partir 

da constatação das necessidades formativas viu-se a importância da atuação pedagógica coletiva de 

todos os sujeitos envolvidos no PIBID e demais trabalhadores da escola.   

 

A participação do Prof. Dr. Guillermo Arias Beatón, presidente da Cátedra Vigostki, da 

Universidad de La Habana também contribuiu para a reflexão sobre formas de avaliação 

educacional e organização do ensino que promovam a aprendizagem e o desenvolvimento humano 

das crianças. Também a participação e 

 

Foi consenso na avaliação geral realizada que as ações relacionadas ao PIBID devem ter 

prosseguimento em 2015, fortalecendo, assim, o vínculo institucional e formativo entre a Escola de 

Ensino Fundamental e a Universidade, bem como possibilitando a formação humana de adultos e 

crianças. 

 

Por fim, os limites já mencionados em relatórios anteriores permanecem: 

 

“A impossibilidade de compra de materiais como brinquedos e livros, no caso específico do PIBID 

Pedagogia, de literatura infantil inclusive, é um limite grave para a produção do que é necessário à 

organização de ensino que atenda às necessidades da criança, como um ser humano em formação.  

Nesse mesmo sentido, o valor atribuído para os materiais de consumo não é suficiente para a 

criação de materiais didáticos com o elevado nível qualidade que a educação básica pública merece. 

Além disso, a quantia destinada às passagens e diárias também limita a participação dos sujeitos 

envolvidos em eventos acadêmicos, como se deseja e se preconiza. 

Outro limite é o valor da bolsa dos estudantes, que não é suficiente para exigir que se desloquem de 

seus lares para a escola com a frequência que as ações necessárias à formação junto à realidade 

escolar demandam.” 

 

A abrangência da atuação do PIBID, sua importância para a formação universitária e continuada de 

professores e para a elevação da qualidade do ensino fundamental vem demonstrando que se fazem 

necessárias ações efetivas entre as diferentes instâncias governamentais. Tempos e espaços para 

estudo, planejamento, avaliação, registros dos processos de ensino e de aprendizagem precisam ser 

construídos coletiva e institucionalmente. A legitimidade das ações se faz no respeito às condições 

de trabalho da melhor qualidade. 
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SUBPROJETO DE PORTUGUÊS 

 

COORDENADOR: RODRIGO ACOSTA PEREIRA 

 
 

 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Indicador 

da 

atividade 

Objetivo da atividade Descrição sucinta da atividade  Resultados alcançados 

1. Orientações semanais de 

discussão teórico-

metodológica. 

Fevereiro a dezembro de 2014. Mediação/orientação com os alunos de referenciais teóricos que 

subsidiam a ação didático-pedagógica na escola. 

2. Orientações individuais 

de planejamento de 

material didático-

pedagógico. 

Fevereiro a novembro de 2014. Planejamento de atividades didático-pedagógicas a serem 

realizadas/mediadas na escola. 

3. Construção do blog Rádio 

Escolar do 

Pibid/Português. 

Fevereiro a julho de 2014. Planejamento e realização/mediação de atividades de construção 

da rádio escolar da escola participante do subprojeto. 

Link: http://portuguespibid.blogspot.com.br/  

4. Encontro de discussão 

das ações do semestre: 

avaliação e 

ressignificação. 

Julho de 2014. Encontro de avaliação e de ressignificação das ações mediadas 

no 1º semestre de 2014 na escola coerentes com os objetivos do 

subprojeto. 

 

5. Construção do blog da 

revista escolar Ligado na 

escol@. 

Agosto a novembro de 2014. Planejamento e realização/mediação de atividades de construção 

da revista escolar da escola participante do subprojeto. 

Link: http://portuguespibid.wix.com/ligadonaescola 

6. Encontro de formação 

dos pibidianos do 

subprojeto 

PIBID/Português. 

Novembro de 2014. 

 

 

 

 

Encontro de formação dos alunos integrantes/participantes do 

subprojeto PIBID/Português. 

http://portuguespibid.blogspot.com.br/
http://portuguespibid.wix.com/ligadonaescola
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7. Participação em evento – 

SEPEX 2014. 

Outubro de 2014. Participação do grupo PIBID/Português na SEPEX 2014. 

8. Participação em evento – 

XI CELSUL – 2014. 

Novembro de 2014. Participação do professor coordenador do subprojeto 

PIBID/Português no XI CELSUL na UFFS, em Chapecó-SC 

para socialização das principais ações realizados no âmbito do 

referido subprojeto. 

9. Participação do II Ciclo 

de Palestras do NELA-

UFSC 

Novembro de 2014. Participação do professor coordenador do subprojeto 

PIBID/Português no II Ciclo de Palestras do NELA/UFSC para 

socialização das principais ações realizados no âmbito do 

referido subprojeto. 

10. Participação do Simpósio 

de Formação de 

Professores. 

Novembro de 2014. Participação dos pibidianos no III Simpósio de Formação de 

Professores e Práticas Pedagógicas promovido pela 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

11.  Construção do blog 

PIBID/Português da 

UFSC 

Novembro e dezembro de 

2014. 

Construção do blog PIBID/Português da UFSC com o objetivo 

de socializar as ações do grupo. Link: 

http://pibidportuguesufsc.blogspot.com.br/  

12. Encontro de formação 

dos pibidianos do 

subprojeto 

PIBID/Português. 

Dezembro de 2014. Encontro de formação dos alunos integrantes/participantes do 

subprojeto PIBID/Português para avaliação das ações mediadas 

na escola durante o ano de 2014. 

13.  Encontro de 

planejamento para 2015-

01 

Dezembro de 2014. Encontro dos pibidianos para planejamento das atividades para 

2015-01. 

http://pibidportuguesufsc.blogspot.com.br/


5. DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA 
 

 

5.1 PRODUÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS  

 

 

5.1.1 Tipo do produto: Blog da Rádio Escolar da Escola Getúlio Vargas   

Indicador atividade:  

 

Descrição do produto gerado  

 

Construção do blog da rádio escolar da escola participante do subprojeto a fim de socializar as 

produções dos alunos da escola. 
 

 http://portuguespibid.blogspot.com.br/  

Quantidade total 01 

 

 

5.1.2 Tipo do produto: Blog da Revista Escolar ligado na escol@   

Indicador atividade:  

 

Descrição do produto gerado  

  

Construção do blog da revista escolar da escola participante do subprojeto a fim de socializar as 

produções textuais dos alunos da escola. 
 

 http://portuguespibid.wix.com/ligadonaescola  

Quantidade total 01 

 

 

5.1.3  Tipo do produto: planos de aulas das atividades didático-pedagógicas mediadas na escola       

Indicador atividade:  

 

Descrição do produto gerado  

 

Planos de aula de todos os encontros mediados na escola.  

Quantidade total  

 

5.1 4  Tipo do produto: Blog do Pibid/Português da UFSC. 

Indicador atividade: 

 

Descrição do produto gerado  

 

Construção do blog PIBID/Português da UFSC a fim de socializar as ações do subprojeto na escola. 
http://pibidportuguesufsc.blogspot.com.br/  

Quantidade total 01 

 

http://portuguespibid.blogspot.com.br/
http://portuguespibid.wix.com/ligadonaescola
http://pibidportuguesufsc.blogspot.com.br/
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5.2 PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

5.2.1 Tipo do produto: Banner do subprojeto PIBID/Português apresentados em eventos     

    Indicador atividade: 

 

Descrição do produto gerado  

 

Apresentação dos resultados parciais das ações mediadas na escola participante do subprojeto PIBID 

/Português XIII Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária -SEPEX, em outubro de 2014, 

na Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. 

http://anais.sepex.ufsc.br/anais_12/estandes.html 

Descrição do produto gerado  

 

Banner do subprojeto PIBID/Português no III Simpósio de Formação de Professores e Práticas 

Pedagógicas, com apresentação dos resultados parciais das ações mediadas na escola participante do 

subprojeto. 
http://simposioformacaoufsc.paginas.ufsc.br/poster 

 

Quantidade total 02 

 

 

5.2.3  Tipo do produto: Resenha dos referenciais do subprojeto 

     Indicador atividade: 

 

Descrição do produto gerado  

 

Produção escrita de resenhas dos referenciais do subprojeto. Resenhas a serem submetidas a 

periódicos nacionais para publicação.  
 

Quantidade total  

 

 

5.2.4 Tipo do produto: Comunicação em mesa-redonda  

Indicador da atividade: 

 

Descrição do produto gerado  

 

Apresentação, em mesa-redonda intitulada  “PIBID: a universidade na escola”, do PIBID/Português 

no II Ciclo de Debates do NELA (Núcleo de Estudos em Linguística Aplicada), na UFSC, em 

25/11/2014, no CCE/UFSC. 
http://nela.cce.ufsc.br/files/2014/11/II-Ciclo-de-Debates-do-NELA.pdf 

 

Quantidade total 01 

 

http://anais.sepex.ufsc.br/anais_12/estandes.html
http://simposioformacaoufsc.paginas.ufsc.br/poster
http://nela.cce.ufsc.br/files/2014/11/II-Ciclo-de-Debates-do-NELA.pdf
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5.3 PRODUÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS 

Não foram desenvolvidas atividades nesta modalidade.  

 

5.4  PRODUÇÕES DESPORTIVAS E LÚDICAS 

Não foram desenvolvidas atividades nesta modalidade.  

 

5.5 PRODUÇÕES TÉCNICAS, MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E OUTRAS 

 

Não foram desenvolvidas atividades nesta modalidade.  

 

 

 

6. DESCRIÇÃO DE IMPACTOS DAS AÇÕES/ATIVIDADES DO PROJETO 

NA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES; LICENCIATURAS ENVOLVIDAS; 

EDUCAÇÃO BÁSICA; PÓS-GRADUAÇÃO e ESCOLAS PARTICIPANTES 
 

 

Haja vista os objetivos do Programa de Iniciação à Docência e dos objetivos específicos do 

subprojeto PIBID/Português, abaixo descrevemos os impactos das ações/atividades em âmbitos 

específicos a: 

 

(i) formação de professores: as ações mediadas/realizadas ao longo desse ano no 

contexto da escola participante do subprojeto PIBID/Português não apenas colaboraram para a 

ressignificação em torno das concepções acerca das práticas de ensino e aprendizagem da 

língua na escola, como também ratificaram a importância de se repensar o papel do professor 

de línguas, especificamente língua portuguesa, como agente de letramento.  

 

(ii) licenciatura envolvida: as ações mediadas/realizadas ao longo desse ano no contexto 

da escola participante do subprojeto PIBID/Português possibilitaram, no âmbito do curso de 

Letras-Português – diversas discussões sobre a formação didático-pedagógica dos nossos 

acadêmicos, seja em função de uma possível reforma curricular a fim de contemplar novas 

disciplinas mais voltadas à formação docente, seja nas convicções e crenças de nossos alunos 

acerca da profissionalização do professor da Educação Básica. 

 

(iii) educação Básica/Escola participante: as ações mediadas/realizadas ao longo desse 

ano no contexto da escola      participante do subprojeto PIBID/Português possibilitaram 

encontros de discussão na escola sobre a disciplina de Língua Portuguesa, assim como 

reflexões em torno das práticas de ensino e aprendizagem de línguas, especificamente língua 

portuguesa, na escola 
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7. CONTRIBUIÇÕES PARA AS LICENCIATURAS DA IES 

 Conforme avaliação coletiva constante no item 3.1 deste Relatório.  

 

 

8. BENS PATRIMONIÁVEIS ADQUIRIDOS 

 Não houve aquisição de bens patrimoniáveis.  

 

 

9. DIFICULDADES ENCONTRADAS E JUSTIFICATIVAS DE ATIVIDADES 

PREVISTAS E NÃO REALIZADAS 
 
 

 

O subprojeto PIBID/Português, sob o escopo de suas ações na escola e na universidade, elenca as 

seguintes dificuldades encontradas: 

 

(i)      a ausência de um espaço físico específico na UFSC, no departamento, para orientações 

do grupo; 

(ii)      a ausência de um suporte mais específico em relação aos deslocamentos dos alunos do 

PIBID para a escola; 

(iii) a ausência de espaço físico nas escolas para a mediação das ações do PIBID; 

(iv)       a ausência de encontros/ grupos de discussão entre os subprojetos PIBID UFSC para 

avaliação e ressignificar as ações na escola e as parcerias com a universidade. 

 

 

 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 
 

Conforme avaliação coletiva constante no item 3.1 deste Relatório.  
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SUBPROJETO PSICOLOGIA 

 

COORDENADORA: DIANA CARVALHO DE CARVALHO 
 

 

4.  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Indicador 

da 

atividade 

Objetivo da 

atividade 

Descrição sucinta da atividade  

 

Resultados alcançados 

1. Reuniões 

semanais 

Discussões sobre temas pertinentes às áreas 

de Educação e Psicologia, às escolas 

integrantes do projeto e ao trabalho 

desenvolvido. 

- Março a dezembro de 2014. 

- Compreensão comum sobre conceitos relacionados à relação 

Psicologia e Educação e à formação de professores; 

- Compreensão sobre a realidade das escolas envolvidas no projeto; 

2. Levantamento 

de dados 

Levantamento de dados sobre a realidade 

das duas escolas integrantes do projeto (uma 

escola estadual de ensino médio e uma 

escola municipal de educação básica), por 

meio de observação e elaboração de 

instrumentos de pesquisa (questionários e 

entrevistas) 

- Março a dezembro de 2014 

- Compreensão da realidade das duas escolas, especialmente quanto à 

situação dos estudantes do curso de Magistério e dos estudantes dos 

anos iniciais que frequentam o projeto de educação integral, bem 

como dos professores que atuam nesses cursos  

3. Criação de 

grupo de e-

mails 

Criação de um grupo de e-mails da equipe 

do PIBID Psicologia e Compartilhamento de 

documentos on-line 

- Março e Abril de 2014 

- Melhoria na comunicação do grupo 

- Familiarização dos componentes da equipe com o 

compartilhamento de documentos on-line 

4. Manutenção de 

Blog 

Manutenção do Blog do subprojeto de 

Psicologia 

http://psicoedocencia.blogspot.com.br/ 

- Março a dezembro de 2014 

- Desenvolvimento de um canal de divulgação do subprojeto para a 

comunidade 

5. Leitura de 

artigos e textos 

teóricos 

 

Elaboração e apresentação  de resenha 

crítica sobre texto escolhido pelos alunos, 

visando fundamentar os projetos de pesquisa  

- Abril e Maio de 2014 

- Discussão e compreensão sobre a temática apresentada nos textos  

6. Desenvolvimen

to de projeto de 

Elaboração e desenvolvimento de projetos 

de pesquisa sobre temas escolhidos pelas 

- Compreensão e aprofundamento dos diferentes temas de pesquisa 

escolhidos pelos estudantes:  

http://psicoedocencia.blogspot.com.br/
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pesquisa duplas, visando elucidar questões 

relacionadas às práticas educativas nas duas 

escolas  

- Abril a Novembro de 2014 

a) identificar as concepções dos professores do curso de Magistério 

sobre a Psicologia e suas contribuições à formação de professores, 

visando ao desenvolvimento futuro de projetos multi ou 

interdisciplinares; 

b) identificar o perfil dos estudantes de Magistério e suas 

expectativas com relação à disciplina, visando fundamentar as 

discussões e atividades de planejamento do ensino; 

c) investigar como a apropriação da linguagem escrita é concebida e 

realizada pelas professoras da escola e como o lúdico e a brincadeira 

se incluem no currículo e nas práticas pedagógicas; 

d) identificar as preferências e o lugar que a brincadeira ocupa nas 

rotinas dos estudantes dos anos iniciais de escolarização que 

participam do projeto de educação integral 

7. Elaboração e 

execução de 

Plano de aula 

 Apresentação e discussão dos planos de 

aula no grupo, visando elaboração de 

objetivos, procedimentos metodológicos e 

avaliação que abordassem os conteúdos, 

não só do ponto de vista dos aspectos 

conceituais, mas também procedimentais e 

atitudinais. Essa atividade foi realizada em 

pareceria com a professora Daniela Karine 

Ramos, responsável pela disciplina de 

Didática ofertada para o curso de 

Licenciatura em Psicologia.  

- Abril a dezembro de 2014 

- Experiência de elaborar um planejamento de ensino, ministrar 

aulas, avaliar o ocorrido e re-planejar quando necessário 

8. Participação 

em encontro 

científico 

Participação no “II Encontro Catarinense do 

PIBID - ECPIBID”.  

Dias 21 22 de julho de 2014, no Campus da 

UNIVALI, em Itajaí. 

- Experiência de participação em eventos acadêmicos 

9. Participação na  

organização de 

evento 

Participação na organização e planejamento 

da Semana do Magistério, evento tradicional 

promovido pela E.E. Anibal Nunes Pires 

- Maio a setembro de 2014 

- Experiência de planejamento e organização de evento dirigido à 

formação de professores 

 

10. Docência em 

oficina 

- Oferta de oficina na Semana do Magistério 

(03 horas/aula) da E.E. Anibal Nunes Pires, 

com o tema: 

 “Resgatando o sentido da brincadeira na 

A oficina propôs uma vivência de grupo, com técnicas 

psicodramáticas, com o objetivo de promover um encontro dos 

participantes com as vivências de sua infância, a fim de resgatar o(s) 

sentido(s) da brincadeira na sua própria vida. 



______________________________________Relatório de Atividades do Programa PIBID/UFSC 

 186 

educação: uma vivência de grupo”  

 

- Dia 09 de setembro de 2014 

11. Docência em 

oficina 

- Oferta de oficina na Semana do Magistério 

(03 horas/aula) da E.E. Anibal Nunes Pires, 

com o tema: 

 “A educação brasileira e as relações étnico-

raciais” 

- Dia 10 de setembro de 2014 

 A oficina teve como objetivo a construção de saberes e práticas 

atentas ao racismo em sala de aula, apresentando a Lei nº 10.639/03 

que alterou a LDB e inseriu nos currículos escolares o Ensino das 

Relações Étnico-raciais e o ensino da história e cultura africana e 

afro-brasileira, visando proporcionar reflexões acerca do preconceito 

e da discriminação em relação à educação. 

12. Participação 

em mesa-

redonda 

Participação na mesa de abertura da 

Semana do Magistério da E.E. Anibal 

Nunes Pires, com o tema:  

 “O brinquedo e a brincadeira na prática 

pedagógica” 

- Dia 08 de setembro de 2014 

Discussão sobre as contribuições da Psicologia Histórico-Cultural 

para a fundamentação da prática pedagógica da educação infantil e 

dos anos iniciais de escolarização 

13. Participação 

em mesa-

redonda 

Participação em mesa na Semana da 

Psicologia 2014 (na UFSC), com o tema: 

“Reflexões acerca do trabalho do professor 

de Psicologia” 

- Dia 15 de setembro de 2014 

Discussão sobre o curso de Licenciatura em Psicologia da UFSC: 

apresentação dos projetos desenvolvidos no estágio curricular de 

docência do curso e no PIBID Psicologia 

14. Elaboração e 

execução de 

projeto de 

intervenção 

pedagógica 

- Projeto “Conhecendo os animais de 

zoológico” desenvolvido com a turma do 

Integral I da E.B.M. Adotiva Liberato 

Valentim 

 

- Setembro a novembro de 2014 

O projeto de intervenção, realizado em parceria com a professora da 

sala, teve como objetivos:  

a) estimular o desenvolvimento dos variados tipos de linguagem: 

corporal, lúdica, na forma de desenhos e na própria escrita; 

b) utilizar recursos audiovisuais capazes de estimular a aprendizagem 

das crianças; 

c) proporcionar oportunidades de colaboração entre as crianças na 

apropriação da linguagem escrita 

15.  Elaboração e 

execução de 

projeto de 

intervenção 

pedagógica 

 - Projeto “Construção de instrumentos 

musicais culturalmente conhecidos, a partir 

da utilização de materiais recicláveis” 

desenvolvido com a turma do Integral II da 

E.B.M. Adotiva Liberato Valentim 

 

O projeto de intervenção, realizado em parceria com a professora da 

sala, teve como objetivos; 

a) proporcionar a construção de instrumentos musicais a partir de 

materiais recicláveis;  

b) estimular a realização de registros das ações necessárias para a 
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- Setembro a novembro de 2014 

 

construção dos instrumentos através da escrita coletiva; 

c) elaborar um manual de orientação para a construção dos 

instrumentos; 

d) apresentar os resultados na Feira de Ciência da escola, realizada no 

fim do ano.  

16. Docência em 

minicurso 

- Oferta de Minicurso na 13ª SEPEX – 

Semana de Pesquisa e Extensão, com 

duração de 04 horas/aula, sob o tema: 

“Relações Étnico-raciais na escola: 

reflexões a partir da Psicologia Histórico-

Cultural” 

Realização: de 21 a 25 de outubro de 2014 

Local: Universidade Federal de Santa 

Catarina 

http://sepex.ufsc.br/ 

 

- Dia 24 de outubro das 18h às 22h 

O minicurso teve por objetivos:  

a) apresentar a legislação, um breve histórico das ações afirmativas 

no Brasil; 

b) sensibilizar os participantes para os problemas enfrentados na 

realidade escolar, relativos às relações étnico-raciais; 

c) tendo por base as contribuições da Psicologia Histórico-cultural, 

propiciar a compreensão da importância de se trabalhar com as 

relações étnico-raciais na escola desde os primeiros anos da 

escolarização, em especial a constituição dos momentos de 

brincadeiras como importantes espaços de subjetivação e construção 

identitária dos sujeitos envolvidos no ambiente escolar; 

d) divulgar materiais pedagógicos, livros infantis e infanto-juvenis, 

publicados a partir da reformulação da LDB, que permitam a 

efetivação do trabalho de formação de professores sobre as relações 

étnico-raciais nas escolas.  

17. Apresentação 

de 

comunicação 

oral em evento 

científico 

Apresentação de 04 comunicações orais no 

V ENALIC – Encontro Nacional das 

Licenciaturas e IV Seminário Nacional do 

PIBID 

Realização: 8 a 12 de dezembro de 2014 

Local: Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN) 

 

As comunicações trataram dos seguintes temas: 

a) As contribuições da psicologia na intervenção com jogos 

eletrônicos para o exercício de habilidades cognitivas nas 

séries iniciais do ensino fundamental – autoras: Maiara 

Lopes da Luz, Melissa Guimarães, Daniela Karine Ramos; 

b) A percepção dos professores de um curso de magistério 

sobre a contribuição da psicologia na formação de 

educadores – autoras: Bruna da Costa Pereira, Maiara Lopes 

da Luz; 

c) Sobre o constituir-se docente em Psicologia – autoras: 

Adriana Bolis, Monica Doki, Diana Carvalho, Bruna da 

Costa Pereira; 

d) Conhecimentos prévios e o planejamento das aulas: levando 

em consideração a opinião dos alunos – autoras: Monica 

http://sepex.ufsc.br/
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Doki, Adriana Bolis, Diana Carvalho 

18.  Apresentação 

de Pôsteres em 

evento 

científico 

Apresentação de 05 pôsteres no  

III Simpósio de Formação de Professores e 

Práticas Pedagógicas e I Mostra do PIBID 

UFSC 

Local: 27 e 29 de novembro de 2014 

Local: Colégio de Aplicação da UFSC 

Os pôsteres trataram dos seguintes temas: 

a) O PIBID Psicologia e as relações étnico-raciais na escola 

Autoras: Bianca Suleiman e Bruna da Costa Pereira 

b) Experiência Formativa do PIBID Psicologia: exercitando 

práticas pedagógicas para os anos iniciais por meio de uma 

linguagem lúdica; 

Autoras: Melissa de Souza Guimarães, Karolline Monike; 

Joseane Maria de Aguiar Amorim 

c) Experiência formativa do PIBID Psicologia e o ensino para a 

apropriação da linguagem escrita 

Autoras: Sara da Silva Böger, Bianca Suleiman, Marina 

Braz, Joseane Maria de Aguiar Amorim, Maria Solange M. 

Romani 

d) Sobre o constituir-se professor de Psicologia: um relato de 

experiência no PIBID Psicologia UFSC 

Autoras: Adriana Bolis, Monica Santini Doki, Viviane 

Monteiro 

e) A percepção de professores de um curso de Magistério sobre 

a contribuição da Psicologia na formação de educadores 

Autoras: Bruna da Costa Pereira e Maiara Lopes Luz 

19. Elaboração de 

artigo para 

publicação 

Capítulo do livro “Reflexões sobre a 

formação de professores e o PIBID UFSC”, 

organizado por Adir Valdemar Garcia e 

Adriana D´Agostini, publicado pela Editora 

Copiart, em 2014. Capítulo escrito em 

parceria com Daniela Karine Ramos, 

professora da disciplina de Didática para o 

curso de Licenciatura em Psicologia. 

- Maio a Julho de 2014 

- CARVALHO, Diana C. e RAMOS, Daniela K. Contribuições do 

Pibid Psicologia à formação docente e ao fortalecimento da 

licenciatura. In: GARCIA, Adir V. e D´AGOSTINI. Reflexões sobre 

a formação de professores e o Pibid UFSC. Tubarão: Copiart, 2014. 

(p. 129-150) 

20. Proposta de 

simpósio 

Proposta encaminhada à organização do XII 

CONPE a realizar-se de 24 a 27 de junho de 

2015, na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, em São Paulo, sob o tema 

Escola para Todos: Políticas Públicas e 

Práticas de Psicólogos, com o objetivo de 

ampliar a discussão na área de Psicologia 

Simpósio - A formação de professores em Psicologia: o PIBID em 

questão.  

 

Integrantes: Diana Carvalho de Carvalho (UFSC); Jordana de Castro 

Balduíno (UFG); Lueli Nogueira Duarte e Silva (UFG); Roselane 

Fátima Campos (UFSC). 
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Escolar no que tange à atuação de 

psicólogos em políticas públicas 

educacionais e sociais. 

O objetivo desse simpósio é apresentar os 

projetos desenvolvidos pelos cursos de 

licenciatura em Psicologia da Universidade 

Federal de Santa Catarina e da Universidade 

Federal de Goiás junto ao PROGRAMA 

INSTITUCIONAL DE BOLSA DE 

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID, bem 

como discutir esse Programa no âmbito das 

políticas públicas atuais e das diretrizes 

curriculares para a formação de professores 

no país.  

- Novembro de 2014 

21. Proposta de 

minicurso 

Proposta encaminhada à organização do XII 

CONPE a realizar-se de 24 a 27 de junho de 

2015, na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, em São Paulo, sob o tema 

Escola para Todos: Políticas Públicas e 

Práticas de Psicólogos, com o objetivo de 

ampliar a discussão na área de Psicologia 

Escolar no que tange à atuação de 

psicólogos em políticas públicas 

educacionais e sociais. 

O minicurso tem por objetivo apresentar a 

legislação, um breve histórico das ações 

afirmativas no Brasil, bem como sensibilizar 

os participantes para os problemas 

enfrentados na realidade escolar. As 

reflexões terão por base as experiências 

realizadas no âmbito do PIBID Psicologia 

junto à formação de professores, tendo 

como referências as contribuições da 

Psicologia Histórico-cultural. 

- Novembro de 2014 

Minicurso - Políticas públicas e relações étnico-raciais na escola: 

contribuições do PIBID Psicologia para a formação de professores 

 

Ministrantes: Diana Carvalho de Carvalho; Bianca Suleiman; Bruna 

da Costa Pereira 



5. DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA 
 

5.1  PRODUÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS  

 

5.1.1 Tipo do produto: apresentação de Comunicações em eventos científicos 

       Indicador atividade: 06, 07,12, 13, 14, 15, 17  

 

 

Descrição do produto gerado 

 

Apresentação de Comunicações Individuais ou Coordenadas em eventos Científicos com a autoria 

de um ou mais participantes do PIBID subprojeto Psicologia, com temas relacionados ao projeto e 

às contribuições da Psicologia na Formação de professores dos anos iniciais de escolarização. 

Semana do Magistério da E.E. Anibal Nunes Pires 

Realização: Dia 08 de setembro de 2014 

Local: Auditório da E.E. Anibal Nunes Pires 

Comunicação apresentada: O brinquedo e a brincadeira na prática pedagógica 

Autora: Diana Carvalho de Carvalho 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

Descrição do produto gerado 

 

 Semana da Psicologia 2014  

Realização: Dia 15 de setembro de 2014 

Local: Auditório do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH) – UFSC 

Comunicação apresentada: Reflexões acerca do trabalho do professor de Psicologia. 

Autores: Diana Carvalho de Carvalho; Mônica Santini Doki e Josélio Nogueira de Oliveira 
(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

Descrição do produto gerado 
 

 V ENALIC – Encontro Nacional das Licenciaturas e IV Seminário Nacional do PIBID 

Realização: 8 a 12 de dezembro de 2014 

Local: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

Título: As contribuições da psicologia na intervenção com jogos eletrônicos para o exercício de 

habilidades cognitivas nas séries iniciais do ensino fundamental. 
Autoras: Maiara Lopes da Luz, Melissa Guimarães, Daniela Karine Ramos; 

http://www.enalic.com.br 

Descrição do produto gerado 
  

V ENALIC – Encontro Nacional das Licenciaturas e IV Seminário Nacional do PIBID 

Realização: 8 a 12 de dezembro de 2014 

Local: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

Título: A percepção dos professores de um curso de Magistério sobre a contribuição da 

Psicologia na formação de educadores. 
Autoras: Bruna da Costa Pereira, Maiara Lopes da Luz. 

http://www.enalic.com.br 

http://www.enalic.com.br/
http://www.enalic.com.br/
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Descrição do produto gerado 
 

 V ENALIC – Encontro Nacional das Licenciaturas e IV Seminário Nacional do PIBID 

Realização: 8 a 12 de dezembro de 2014 

Local: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

Título: Sobre o constituir-se docente em Psicologia. 

Autoras: Adriana Bolis, Monica Doki, Diana Carvalho, Bruna da Costa Pereira. 

http://www.enalic.com.br 

Descrição do produto gerado 
 

V ENALIC – Encontro Nacional das Licenciaturas e IV Seminário Nacional do PIBID 

Realização: 8 a 12 de dezembro de 2014 

Local: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

Título: Conhecimentos prévios e o planejamento das aulas: levando em consideração a 

opinião dos alunos. 

 Autoras: Monica Doki, Adriana Bolis, Diana Carvalho de Carvalho 

http://www.enalic.com.br 

Quantidade total 06 

 

 

 

5.1.2 Tipo do produto: banner apresentado em eventos científicos 

     Indicador atividade: 06, 07, 11, 12,13,14, 15, 16,17 e 18 

 

 

 

Descrição do produto gerado 

 

Desenvolvimento de banners apresentando o subprojeto de Psicologia para a comunidade 

acadêmica em suas diferentes abordagens. O desenvolvimento e apresentação dos banners contou 

com a participação dos envolvidos no projeto, segundo informações detalhadas a seguir. 

 

III Simpósio de Formação de Professores e Práticas Pedagógicas e I Mostra do PIBID UFSC 

Local: 27 e 29 de novembro de 2014 

Local: Colégio de Aplicação da UFSC 

Título: O PIBID Psicologia e as relações étnico-raciais na escola. 

Autoras: Bianca Suleiman e Bruna da Costa Pereira.  

http://simposioformacaoufsc.paginas.ufsc.br/ 

Descrição do produto gerado 

 

 III Simpósio de Formação de Professores e Práticas Pedagógicas e I Mostra do PIBID UFSC 

Local: 27 e 29 de novembro de 2014 

Local: Colégio de Aplicação da UFSC 

Título: Experiência Formativa do PIBID Psicologia: exercitando práticas pedagógicas para 

os anos iniciais por meio de uma linguagem lúdica. 
Autoras: Melissa de Souza Guimarães, Karolline Monike; Joseane Maria de Aguiar Amorim 

http://simposioformacaoufsc.paginas.ufsc.br/ 

http://www.enalic.com.br/
http://www.enalic.com.br/
http://simposioformacaoufsc.paginas.ufsc.br/
http://simposioformacaoufsc.paginas.ufsc.br/
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Descrição do produto gerado 

 

III Simpósio de Formação de Professores e Práticas Pedagógicas e I Mostra do PIBID UFSC 

Local: 27 e 29 de novembro de 2014 

Local: Colégio de Aplicação da UFSC 

Título: Experiência formativa do PIBID Psicologia e o ensino para a apropriação da 

linguagem escrita. 
Autoras: Sara da Silva Böger, Bianca Suleiman, Marina Braz, Joseane Maria de Aguiar Amorim, 

Maria Solange M. Romani. 

http://simposioformacaoufsc.paginas.ufsc.br/ 

Descrição do produto gerado 

 

 III Simpósio de Formação de Professores e Práticas Pedagógicas e I Mostra do PIBID UFSC 

Local: 27 e 29 de novembro de 2014 

Local: Colégio de Aplicação da UFSC 

Título: Sobre o constituir-se professor de Psicologia: um relato de experiência no PIBID 

Psicologia UFSC. 
Autoras: Adriana Bolis, Monica Santini Doki, Viviane Monteiro. 

http://simposioformacaoufsc.paginas.ufsc.br/ 

Descrição do produto gerado 

 

 III Simpósio de Formação de Professores e Práticas Pedagógicas e I Mostra do PIBID UFSC 

Local: 27 e 29 de novembro de 2014 

Local: Colégio de Aplicação da UFSC 

Título: A percepção de professores de um curso de Magistério sobre a contribuição da 

Psicologia na formação de educadores. 

Autoras: Bruna da Costa Pereira e Maiara Lopes Luz. 

http://simposioformacaoufsc.paginas.ufsc.br/ 

Quantidade total 05 

 

 

 

5.1.3 Tipo do produto: desenvolvimento e manutenção de Blog 

   Indicador atividade: 04 

 

 

Descrição do produto gerado  

 

Manutenção de um blog/página da internet de apresentação do subprojeto de Psicologia e 

divulgação das atividades da equipe. 
http://psicoedocencia.blogspot.com.br/   

Quantidade total 01 

 

 

 

 

 

http://simposioformacaoufsc.paginas.ufsc.br/
http://simposioformacaoufsc.paginas.ufsc.br/
http://simposioformacaoufsc.paginas.ufsc.br/
http://psicoedocencia.blogspot.com.br/
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5.1.4 Tipo do produto: docência em minicursos e oficinas            

 Indicador atividade: 10, 11, 16 e 21 

 

Descrição do produto gerado  

 

Minicursos e oficinas realizadas para alunos de licenciaturas, estudantes de Magistério e professores 

do ensino fundamental, abordando temas ligados ao PIBID Psicologia e à formação de professores. 

Semana do Magistério da E.E. Anibal Nunes Pires 

Tema: Resgatando o sentido da brincadeira na educação: uma vivência de grupo. 

 Carga horária: (03 horas/aula)  

 Data: 09 de setembro de 2014 

 Ministrantes: Adriana Bolis, Monica Santini Doki, Daniela Karine Ramos. 

Descrição do produto gerado 

 

Semana do Magistério da E.E. Anibal Nunes Pires. 

Tema: A educação brasileira e as relações étnico-raciais. 

Carga Horária: (03 horas/aula) 

 Data: 10 de setembro de 2014 

 Ministrantes: Bianca Suleiman e Bruna da Costa Pereira. 

Descrição do produto gerado 

 

 Minicurso na 13ª SEPEX – Semana de Pesquisa e Extensão da UFSC 

  Tema: Relações Étnico-raciais na escola: reflexões a partir da Psicologia Histórico-Cultural. 

  Carga Horária: 04 horas/aula, 

  Data: 24 de outubro de 2014 

  Local: Universidade Federal de Santa Catarina 

  Ministrantes: Bianca Suleiman, Bruna da Costa Pereira e Diana Carvalho de Carvalho 

http://anais.sepex.ufsc.br/anais_12/estandes.html 

Descrição do produto gerado 

 

 XII CONPE – Congresso Nacional de Psicologia Escolar e Educacional  

  Promoção: Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE) 

  Carga Horária: 04 horas/aula 

  Data: 24 a 27 de junho de 2015 

  Local: Universidade Presbiteriana Mackenzie (São Paulo) 
 

Comprovantes na pasta:Projetos Escola Anibal Nunues Pires 

Quantidade total 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://anais.sepex.ufsc.br/anais_12/estandes.html
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5.1.5  Tipo do produto: projetos de intervenção  

   Indicador atividade: 14 e 15 

 

 

Descrição do produto gerado 

 

Elaboração de atividades desenvolvidas com as turmas de Educação Integral I e II da Escola 

Municipal Adotiva Liberato Valentim, visando estimular o desenvolvimento e expressão das 

crianças por meio dos diferentes tipos de linguagem, bem como proporcionar oportunidades de 

colaboração entre as crianças para a apropriação da linguagem escrita. 

 

Projeto “Conhecendo os animais de zoológico” desenvolvido com a turma do Integral I da 

E.B.M. Adotiva Liberato Valentim 

Período: Setembro a novembro de 2014 

Responsáveis: Melissa de Souza Guimarães, Karolline Monike; Joseane Maria de Aguiar Amorim 
Comprovantes na pasta: Projetos Escola Adotiva Liberato Valentim (mídia digital) 

Descrição do produto gerado 

 

Elaboração de atividades desenvolvidas com as turmas de Educação Integral I e II da Escola 

Municipal Adotiva Liberato Valentim, visando estimular o desenvolvimento e expressão das 

crianças por meio dos diferentes tipos de linguagem, bem como proporcionar oportunidades de 

colaboração entre as crianças para a apropriação da linguagem escrita. 

  

Projeto “Construção de instrumentos musicais culturalmente conhecidos, a partir da 

utilização de materiais recicláveis” desenvolvido com a turma do Integral II da E.B.M. Adotiva 

Liberato Valentim. 

Período: Setembro a novembro de 2014 

Responsáveis: Sara da Silva Böger, Bianca Suleiman, Marina Braz, Joseane Maria de Aguiar 

Amorim, Maria Solange M. Romani. 
Comprovantes na pasta: Projetos Escola Adotiva Liberato Valentim (mídia digital) 

Quantidade total 02 

 

 

 

5.1.6 Tipo do produto: participação em eventos científicos    

    Indicador atividade: 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 18 

 

Descrição do produto gerado 

 

Participação de bolsistas (coordenadores, supervisores e alunos) nos seguintes eventos científicos: 

II Encontro Catarinense do PIBID – ECPIBID.  

Data: 21 22 de julho de 2014 

Local: Campus da UNIVALI, em Itajaí. 
 

http://www.univali.br/imprensa/eventos/licenciatura/Paginas/ii-encontro-catarinense-pibid-97.aspx 

http://www.univali.br/imprensa/eventos/licenciatura/Paginas/ii-encontro-catarinense-pibid-97.aspx
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Descrição do produto gerado 

 

Semana do Magistério da E.E. Anibal Nunes Pires 

Data: 08 a 11 de setembro de 2014 

Local: E.E. Anibal Nunes Pires. 
(Anexo em mídia digital “Comprovantes na pasta: Eventos”) 

Descrição do produto gerado 
 

 Semana da Psicologia 2014 

Data: 15 a 19 de setembro de 2014 

Local: Centro de Filosofia Ciências e Letras da UFSC 

(Anexo em mídia digital “Comprovantes na pasta: Eventos”) 

Descrição do produto gerado 
  

13ª SEPEX – Semana de Pesquisa e Extensão da UFSC 

Data: 21 a 25 de outubro de 2014 

Local: Universidade Federal de Santa Catarina. 
http://sepex.ufsc.br/ 

(Anexo em mídia digital “Comprovantes na pasta: Eventos”) 

Descrição do produto gerado 

 

V ENALIC – Encontro Nacional das Licenciaturas e IV Seminário Nacional do PIBID 

Data: 8 a 12 de dezembro de 2014 

Local: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

http://enalic2014.com.br/ 

(Anexo em mídia digital “Comprovantes na pasta: Eventos”) 

Descrição do produto gerado 

 

III Simpósio de Formação de Professores e Práticas Pedagógicas e I Mostra do PIBID UFSC 

Local: 27 e 29 de novembro de 2014 

Local: Colégio de Aplicação da UFSC 

http://simposioformacaoufsc.paginas.ufsc.br/. (Anexo em mídia digital “Comprovantes na pasta: Eventos”) 

Quantidade total 06 

 

 

5.2  PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 

5.2.1 Tipo do produto: capítulo de livro  

    Indicador atividade: 19 

Descrição do produto gerado 

 

Capítulo de livro escrito pela coordenadora do PIBID Psicologia em parceria com a professora da 

disciplina de Didática para o curso de Licenciatura em Psicologia, a ser publicado ainda em 2014, 

em livro organizado pelos coordenadores institucionais do PIBID UFSC. 

- CARVALHO, Diana C. e RAMOS, Daniela K. Contribuições do Pibid Psicologia à formação docente e 

ao fortalecimento da licenciatura. In: GARCIA, Adir V. e  D´AGOSTINI. Reflexões sobre a formação de 

professores e o PIBID UFSC. Tubarão: Copiart, 2014. (p. 129-150). 

Quantidade total 01 

http://sepex.ufsc.br/
http://enalic2014.com.br/
http://simposioformacaoufsc.paginas.ufsc.br/


______________________________________Relatório de Atividades do Programa PIBID/UFSC 

 196 

 

5.3 PRODUÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS 

Não foram desenvolvidas atividades nesta modalidade.  

 

5.4  PRODUÇÕES DESPORTIVAS E LÚDICAS 

Não foram desenvolvidas atividades nesta modalidade.  

 

5.5 PRODUÇÕES TÉCNICAS, MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E OUTRAS 

Não foram desenvolvidas atividades nesta modalidade.  

 

 

 

6. DESCRIÇÃO DE IMPACTOS DAS AÇÕES/ATIVIDADES DO PROJETO 

NA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES; LICENCIATURAS ENVOLVIDAS; 

EDUCAÇÃO BÁSICA; PÓS-GRADUAÇÃO e ESCOLAS PARTICIPANTES 
 

 

Desde o início da participação do subprojeto Psicologia no PIBID da Universidade Federal de Santa 

Catarina, em 2010, o impacto das atividades realizadas é visível no fortalecimento do curso, seja 

pelo aumento de alunos matriculados nas disciplinas da Licenciatura, bem como pelo incremento das 

discussões sobre a formação de professores de Psicologia. Fica evidente a mudança de perspectiva 

inicial dos estudantes participantes do projeto no que concerne à compreensão do papel político e 

social da Educação, a importância de conhecer a realidade escolar no país, bem como as 

necessidades que se colocam para a formação de professores para os anos iniciais da escolarização. 

A relação entre teoria e prática, a capacidade de reflexão crítica e a participação em eventos 

científicos são aspectos destacados pelos estudantes, no sentido de contribuírem para a qualidade de 

sua formação universitária. Também nas escolas participantes evidenciam-se impactos positivos dos 

projetos de pesquisa e de intervenção desenvolvidos, tanto na formação continuada dos professores 

como na melhoria do ensino dos anos iniciais.  Pode-se afirmar que as escolas têm atuado como co-

formadoras junto aos bolsistas, assim como a universidade tem acolhido e respondido às demandas 

propostas pelas escolas. 

 

 

 

 

7. CONTRIBUIÇÕES PARA AS LICENCIATURAS DA IES 

 

O projeto estreitou as relações entre Universidade e Escola Básica, atuando como parceiro das 

escolas no desenvolvimento de práticas inovadoras para a melhoria do processo de ensino-

aprendizagem dos anos iniciais de escolarização. O fato do PIBID/Psicologia ter como foco principal 

discutir as contribuições das teorias psicológicas para a formação dos professores imprime ao 
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subprojeto uma característica peculiar e diferente dos demais, já que tais discussões dizem respeito a 

todos os cursos de licenciatura. Esta é uma realidade que tem sido percebida e destacada pelos 

estudantes de Psicologia nos diversos momentos de troca com os bolsistas de outras licenciaturas e 

tem provocado curiosidade e incentivado pesquisas sobre a forma mais efetiva de contribuição das 

teorias psicológicas à formação de professores em geral. A médio prazo, esta pode transformar-se em 

uma contribuição muito interessante e frutífera, considerando que a disciplina de Psicologia 

Educacional integra a grade curricular dos diferentes cursos de Licenciatura. A parceria do projeto 

com a disciplina de Didática também se revelou muito produtiva, pois permitiu o aperfeiçoamento 

das discussões sobre planejamento de ensino e avaliação da aprendizagem. 

 

 

 

8. BENS PAtRIMONIÁVEIS ADQUIRIDOS 

Não foram adquiridos bens patrimoniais.  

 

 

9. DIFICULDADES ENCONTRADAS E JUSTIFICATIVAS DE ATIVIDADES 

PREVISTAS E NÃO REALIZADAS 
 
 

As maiores dificuldades estão relacionadas à evidente diminuição dos recursos financeiros para o 

PIBID ao longo dos quatro anos de funcionamento e à demora nos repasses das parcelas previstas 

para cada ano. O principal impacto negativo dessa limitação de recursos está na impossibilidade de 

financiamento da participação de grande parte dos estudantes em eventos científicos, fazendo com 

que a busca por outras fontes de recursos na universidade para garantir tal participação tome grande 

parte do tempo e das energias dos envolvidos no projeto.  

 

 

 

 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 
 

 

 

 

O ingresso de mais uma escola no projeto no ano de 2014 diversificou as possibilidades de atuação 

dos bolsistas e enriqueceu o trabalho realizado. As perspectivas para o próximo ano incluem a 

ampliação e o aperfeiçoamento dos projetos desenvolvidos em cada escola, bem como o 

incremento da troca efetiva entre as duas escolas. A articulação entre os diferentes subprojetos do 

PIBID, em especial com o PIBID Pedagogia, também é uma perspectiva vislumbrada, 
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considerando a aproximação das temáticas desenvolvidas pelos dois subprojetos. De modo geral, o 

projeto tem permitido uma ação colaborativa entre os estudantes bolsistas, os supervisores das 

escolas e a supervisora da universidade com vistas à produção de conhecimento sobre um tema 

ainda candente atualmente: as contribuições das teorias psicológicas para a formação de 

professores para os anos iniciais da escolarização, em especial com relação à apropriação da 

linguagem escrita. Percebe-se que tanto os estudantes bolsistas como os professores das escolas 

tem sido protagonistas de um processo de formação inicial e continuada que tem trazido 

importantes contribuições para o fortalecimento do curso de Licenciatura em Psicologia e para a 

melhoria da qualidade do ensino nas escolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COORDENADORAS: SUBPROJETO DE  QUÍMICA 

 

COORDENADOR: SANTIAGO FRANCISCO YUNES 
 

 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Indicador da 

atividade 
Objetivo da atividade Descrição sucinta da atividade  Resultados alcançados 

1. Planejamento do 

Subprojeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação das atividades 

anteriores e elaboração do 

plano anual de ação  

Realização de Encontros do Subprojeto de 

Licenciatura em Química reunindo os Bolsistas ID, 

Bolsistas Supervisores e Coordenador da Área, 

com o objetivo de avaliar as atividades do ano 

anterior (nas escolas em que o subprojeto já 

atuava), e imersão no porcesso do “conhecer a 

escola” para que se  estabelecesse o planejamento 

para as atividades do ano. 

A partir da avalição das atividades 

já realizadas e  do conhecimento da 

escola, foi estabelecido o 

planejamento anual  de eventos e 

estratégias para ações nas escolas. 

2. Participação nas 

aulas teóricas e 

práticas de 

Química 

Permitir o contato dos 

bolsistas com o exercício da 

docência na área de Química 

Acompanhamento das aulas. Intervenção nas aulas 

mediante: preparação e apresentação de material 

audiovisual, apresentação de vídeos, preparação de 

resumos e exercícios, utilização de trabalhos de 

Prática Pedagógica como Componente Curricular 

(PPCC) de alunos do Curso de Licenciatura em 

Química da UFSC, correção de exercícios e 

trabalhos, revisão de temas específicos, 

acompanhamento dos seminários dos alunos, 

preparação e execução de aulas práticas. 

Aquisição de experiência nas 

atividades didáticas de um 

professor de Química, com o 

acompanhamento e intervenção 

supervisionada em sala de aula e 

nos laboratórios didáticos. 

3. Organização e 

realização de 

Feiras de 

Ciências e 

Mostras de 

Química 

Mostra para a comunidade da 

escola e para a comunidade 

local, incluindo os pais dos 

alunos, de trabalhos 

produzidos pelos alunos IDs e 

pelos alunos das escolas. 

Os bolsistas ID, em sua maioria orientados pelos 

professores supervisores, auxiliaram os alunos na 

execução de pequenos projetos que resultaram em 

trabalhos expostos na Feira de Ciências e Mostras 

de Química realizadas anualmente em cada uma 

das escolas. As Feiras de Ciências e Mostras de 

Química, abertas à comunidade, foram realizadas 

Vivência pelos bolsistas ID da 

experiência do desenvolvimento de 

pequenos projetos com os alunos. 

Criação de oportunidade para os 

alunos produzirem e exporem os 

trabalhos  
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em colaboração com professores e bolsistas de 

outras disciplinas e com o apoio da direção das 

escolas.  

 

4. Outras atividades 

na Escola 

Permitir a atuação dos 

bolsistas ID em atividades 

extra classe 

Atividades desenvolvidas durante a vigência do 

projeto: Criação e montagem da tabela periódica 

Interativa,  auxílio na resolução de exercícios, 

atendimento em programas de monitoria, 

organização e revitalização dos laboratórios 

didáticos de Química, saída com os alunos para 

visitação e realização de oficinas no QUIMIDEX - 

UFSC, Cinema na Escola com exibição de filmes, 

palestras sobre o Vestibular na UFSC, 

Desenvolvimento da oficina CSI – Química no 

CEJA Florianópolis.  

  

Vivência pelos bolsistas ID de 

várias possibilidades para a atuação 

do professor de Química em 

atividades extra classe, permitindo 

uma ampla visão do papel do 

professor na escola e desmitificar a 

química como disciplina em sala 

tornando-a mais lúdica e 

significativa. 

5. Participação em 

Eventos 

Permitir a troca de 

experiências e apresentação 

dos trabalhos realizados pelo 

Subprojeto 

Participações: 

No II ECPIBID – Encontro Catarinense do PIBID 

(UNIVALI, 21 e 22/06/14 em Itajaí – SC). 

 

Na II Mostra do PIBID – UFSC e III Simpósio de 

Formação de Professores e Práticas Pedagógicas 

(Colégio de Aplicação – UFSC, 27 e 28/11/14, em 

Florianópolis, SC). 

  

No XVII ENEQ – Encontro Nacional do Ensino de 

Química (19 a 22/08/14 em Ouro Preto, MG). 

 

No 34º. EDEQ – Encontros e Debates do Ensino 

de Química (2 a 3/10/14 na UNISC, RG) 

Na XXI – SBQSul – Encontro Regional da 

Sociedade Brasileira de Química (11 a 13/11/14 na 

UEM, Maringá, PR) 

 

Na 37ª. RASBQ – Reunião Anual da Sociedade 

Brasileira de Química (26 a 29/05/14 em Natal, 

RN) 

Vivência pelos bolsistas da troca de 

experiências com outros 

participantes do PIBID. 

Apresentação dos trabalhos 

desenvolvidos pelo Subprojeto para 

participantes de outros subprojetos 

do PIBID da UFSC, para 

participantes de outros projetos do 

PIBID do Estado de Santa Catarina 

e para a comunidade acadêmica da 

UFSC  e público em geral visitante 

da SEPEX, destacando-se 

estudantes do Ensino Básico do 

Estado de Santa Catarina. Vivência 

pelos bolsistas na /participação em 

Encontros do Ensino de Química. 

com apresentação de 1 oficina de 

vivências, 21 resumos em anais de 

ventos, 21 posteres em eventos, 1 

stand na 13ª. SEPEX – UFSC e 1 

mesa redonda na SBQSul. 
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Na 13ª. SEPEX – Semana de Pesquisa e Extensão 

da UFSC (22/10 a 03/11/14 na UFSC, 

Florianópolis) 

 

No V ENALIC – Encontro Nacional das 

Licenciaturas e IV Seminário Nacional do PIBID 

(08 a 12/12/14 em Natal, RN) 

 

No  III SINTEC – Seminário Internacional de 

Educação em Ciências (22 a 24/10/14 em Rio 

Grande, RG)  

Nesses Encontros participaram: bolsistas IDs, 

Supervisores e Coordenadores de Área. Na 

SEPEX, o Subprojeto de Licenciatura em Química 

do PIBID - UFSC organizou um estande onde  

foram apresentados trabalhos realizados pelos 

alunos das escolas. 

6. Reuniões nas 

Escolas 

Avaliação e planejamento das 

atividades na escola 

Reuniões periódicas de avaliação e planejamento: 

entre bolsistas ID e professores supervisores, entre 

bolsistas ID,  professores supervisores e 

coordenador da área, entre bolsistas ID, 

professores supervisores, coordenador da área e 

direção da escola. Participação de bolsistas ID em 

reuniões de Conselho de Classe. 

Vivência pelos bolsistas ID de 

avaliação e planejamento das 

atividades na escola. 

7. Reuniões na 

UFSC 

Avaliação, planejamento e 

formação. 

Reuniões quinzenais de avaliação e planejamento 

entre todos os bolsistas ID e o Coordenador da 

área. Reuniões semanais de avaliação e 

planejamento entre os bolsistas ID por escola e o 

coordenador da área. Reuniões bimestrais com 

professores supervisores e o coordenador da área. 

Reuniões periódicas de formação com discussão 

de temas, textos e filmes sobre Educação . 

Troca de experiências entre os 

bolsistas, participação no processo 

de avaliação e planejamento, 

fortalecimento dos fundamentos 

das atividades docentes. 

8. Outras atividades 

na UFSC 

Preparação de materiais e 

divulgação do PIBID. 

Organização de seminários. 

Inserção de ambientes não 

Pesquisa e preparação de materiais, na sala PIBID 

– Química/UFSC e no QUIMIDEX, para as  

atividades nas escolas. Apresentação do PIBID e 

do Subprojeto para alunos do Curso Licenciatura 

Envolvimento dos bolsistas ID na 

preparação de materiais para as 

atividades e na divulgação do 

programa. 
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formais de ensino nas linhas 

de ação do PIBID – Química 

na escola. 

em Química  da UFSC (semestralmente na 

disciplina de Seminários – QMC 5103.  

Arte e Criação do Logo PIBID – Química/UFSC - 

2014 

Criação e manutenção da página PIBID – 

Química/UFSC – 2014 no Facebook 

Integração de Projetos QUIMIDEX e PIBID - 

Química 

Inserção de ambientes não formais 

de ensino nas linhas de ação do 

PIBID – Química na escola. 

9. Vídeos didáticos 

com atividades 

experimentais de 

Química: 

elaboração de 

material de apoio 

no contexto do 

Programa 

Institucional de  

Bolsas de 

Iniciação à 

Docência 

Planejar  e desenvolver 

propostas de experimentos de 

Química articuladas com 

vídeos didáticos. 

 

O estudo aconteceu com a utilização da 

experimentação em sala de aula através de 

experimentos gravados em vídeos e abordados na 

perspectiva do poe - previsão, observação e 

explicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante a realização dos 

experimentos houve a  participação 

de grande parte da turma ao propor 

hipóteses, explicar o que ocorreria 

no experimento. A atividade 

experimental em vídeo possibilitou 

que a mesma pudesse ser 

rapidamente repetida e se 

minimizou os riscos de trabalhar 

com soluções ácidas e básicas 

numa turma grande. 

 

10. Atividades 

colaborativas no 

âmbito do 

Programa 

Institucional de 

Bolsas de 

Iniciação à 

Docência de um 

curso de 

Licenciatura em 

Química 

Socializar propostas de ensino 

de Química e de formação de 

professores de Química 

promovidas na articulação 

entre universidade e escola no 

âmbito do Programa 

Institucional de  Bolsa de 

Iniciação à Docência do curso 

de Licenciatura em Química 

Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) 

Entre as experiências educativas do PIBID-

QUÍMICA se encontra um projeto chamado Direto 

ao Ponto que se constitui em um jornal elaborado 

pelos licenciandos em Química atuantes no projeto 

em parceria com os professores e estudantes das 

escolas em que o PIBID-QUÍMICA atua. Início: 

04/2012. Período de realização: 03/2013 a 12/2013 

O jornal Direto ao Ponto já tem 

dois números e está disponível on 

line com previsão de publicação 

trimestral. As atuais seções são 

denominadas de Curiosidades, 

Divulgações, Aconteceu em Sala 

de Aula, Química e Arte e Química 

e Sociedade.  

11. PIBID – 

Química: 

atuando num 

Programa de 

Correção de 

Analise das difucldades de 

aprendizagem por alunos de 

correção de fluxo. 

Participantes da equipe PIBIB-Quimica atuantes 

na  

E.E.B. Simão José Hess, fizeram uma pesquisa 

com  

26 alunos de correção de fluxo e 26 alunos sem  

Neste trabalho os alunos puderam 

participar ativamente tanto na 

análise do problema dos alunos da 

escola, como na intervenção que 

levou a um melhor aprendizado dos 
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Fluxo Escolar de 

uma escola de 

Florianópolis 

redução de ciclos, para investigar a realidade 

destes  

alunos e analisar a sua progressão do aprendizado  

na disciplina de  química. 

conteúdos por parte dos alunos 

defasados.  

- Publicação de resumo no XX 

Encontro de Química da Região 

Sul Lajeado, 14 a 16 de novembro 

de 2013. Título: “PIBID – Química 

– UFSC: atuando num Programa de 

Correção de Fluxo Escolar de uma 

escola de Florianópolis.” 

 

12. Formação 

Continuada 

Participação do PIBID na 

formação continuada da 

Escola 

- Participação na formação continuada para 

Licenciandos e supervisores por meio do curso 

“Chuva àcida em foco interdisciplinar”, bem como 

participação das estudantes bolsistas nas atividades 

formativas relacionadas ao curso.   

- Intensificação nas relações entre 

UFSC e Escola; 

- Participação efetiva dos sujeitos 

envolvidos nas atividades do 

PIBID na Escola; 

- Apropriação e mobilização de 

noções e conceitos referentes à 

conteúdos de química objetivando 

a formação docente; 

- Contribuição para a Escola como 

co-formadora. 

13. Avaliação 

Contínua 

Planejamento e avaliação das 

atividades a serem definidas e 

desenvolvidas Período de 

vigência do programa. 

Realização de reuniões quinzenais de 

planejamento na Escola com todos os sujeitos 

envolvidos. 

- Planejamento e realização das 

ações das estudantes bolsistas em 

sala de aula e nas aulas do apoio 

pedagógico da Escola, com 

supervisão dos professores da 

escola e da UFSC; 
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5. DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA 
 

 

 

5.1  PRODUÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS  

 

 

5.1.1 Tipo do produto: banco de fotos “CONHECENDO A ESCOLA” 

          Indicador atividade: 1. 

 

Descrição do produto gerado  

 

Banco de imagens apresentadas no II ECPIBID, UNIVALI, Itajaí,  na apresentação da Oficina 

de vivências do PIBID – Química/UFSC como processo de divulgação do PIBID - Química 

junto à comunidade escolar. 

 
 https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing. 

Quantidade total 08 

 

 

 

 

5.1.2 Tipo do produto: lista de exercícios, planos aula.  

          Indicador atividade: 1 e 2. 
 

 Descrição do produto gerado  

 

Preparação de planos de aula e listas de exercícios como metodologia para aquisição de 

experiência nas atividades didático-pedagógicas do professor de química da escola. 

 
 https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing. 

Quantidade total 08 

 

 

 

 

5.1.3 Tipo do produto: apresentação de artigos e material áudio visual 

          Indicador atividade: 1 e 2. 

 

Descrição do produto gerado  

 

Seleção de artigos e vídeos para apresentação como proposta de contextualização da química e 

dos conteúdos curriculares da disciplina como metodologia para iniciação ao processo de 

ensinar pela pesquisa permitindo que ao ID experiências nas atividades didático-pedagógicas 

do professor de química da escola. 
 https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing. 

Quantidade total 10 

 

 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing
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5.1.4 Tipo do produto: pesquisa, seleção, montagem de experimentos e kits e material 

didático da experimentação  
           Indicador atividade: 2. 

 

Descrição do produto gerado  

 

Seleção, adequação e montagem de experimentos para o ensino médio. Produção dos Kits e 

demais materiais didáticos, a partir dos experimentos testados para que se construa o 

“(re)encantamento” do aluno para a química enquanto disciplina e ciência. 
 https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing. 

Quantidade total 20 

 

 

5.1.5 Tipo do produto: Feira de Ciências e Mostra de Química nas Escolas 

         Indicador: 2 e 3. 

 

Descrição do produto gerado  

 

O projeto PIBID – Química atuou nas feiras de ciências das escolas de maneira lúdica, 

disponibilizando aos participantes a oficina “As Cores e a Química” como resultado da 

integração entre os projetos QUIMIDEX e PIBID. Em uma outra leitura, das feiras de ciências 

os alunos IDs auxiliaram supervisores e alunos da escola na montagem de trabalhos e 

experimentos para  os eventos previstos no calendário das Secretarias de Educação Municipal 

ou Estadual. Numa das escolas, especificamente, montou-se uma mostra de química 

envolvendo IDS, supervisores e a comunidade escolar como um todo.  
 https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing. 

Quantidade total 06 

 
 

 

5.1.6 Tipo do produto: Tabela Periódica interativa, banco de imagens e mídia eletrônica.     

         Indicador: 2 e 3. 

 

Descrição do produto gerado  

 

Como atividade de divulgação do PIBID e desenvolvimento de conteúdos curriculares, os 

alunos da EEB Aderbal Ramos da Silva estimulados pelo princípio de “aprender a aprender”, 

construíram a tabela periódica a partir do trabalho em equipe pesquisando propriedades e 

curiosidades do elementos químicos.   
 https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing. 

Quantidade total 01 

 

 

Tipo do produto: KITS DE EXPERIMENTO PARA DEMONSTRAÇÃO. 

      Indicador: 4 

https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing
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Descrição do produto gerado  

 

Em escolas que possuíam o espaço formal para a experimentação, como no caso da EEB Jacó 

Anderle e em outras onde o espaço formal não existia, como por exemplo na EEB Aderbal 

Ramos da Silva; os alunos IDs construíram kits de demonstração para uso em laboratórios e/ou 

sala de aula na cognição dos conteúdos curriculares abordados. 
 https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing. 

Quantidade total 02 

 

 

 

5.1.7 Tipo do produto: banco de vídeos. 

     Indicador: 2, 4 e 9. 

 

Descrição do produto gerado  

 

Os bolsistas IDs, sob orientação de Supervisores e Coordenadores, selecionaram, analisaram  e 

editaram e vídeos para atividade “Cinema na Escola”. A elaboração do material, além da 

problematização e contextualização dos conteúdos disciplinares, tinha foco direcionado ao 

cotidiano da comunidade escolar. 
 https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing. 

Quantidade total 02 

 

 

 

5.1.8 Tipo do produto: relatórios e fotos de visitas e oficinas em espaços não formais. 

     Indicador: 2 e 4. 

 

Descrição do produto gerado  

 

Os alunos, das escolas de abrangência do PIBID, visitaram o laboratório de divulgação de 

demonstração do projeto QUIMIDEX – UFSC. O QUIMIDEX está estruturado em ambientes 

temáticos e oferece às escolas oportunidade única para estender o processo da “educação 

cidadã” de seus alunos para além dos muros da escola. 
 https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing. 

Quantidade total 02 

 

 

 

5.1.9 Tipo do produto: oficina CSI – QUÍMICA NO CEJA – FLORIANÓPOLIS. 

     Indicador: 2 e 4. 

 

Descrição do produto gerado  

 

Com o apoio da Polícia Federal – Sede Florianópolis, os alunos IDs simularam no CEJA – 

Florianópolis o cenário de um crime e, com o uso de métodos e instrumentos próprios da 

química forence, conseguiram associar conteúdos disciplinares a um ambiente problematizador 

e desafiador que tinham por objetivo desvendar os mistérios que redundaram no crime em si.  
 https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing. 

Quantidade total 02 

https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing
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5.1.10 Tipo do produto: banners, slides e resumos em anais de eventos  

     Indicador: 2 e 4. 

 

Descrição do produto gerado  

 

Participações, com apresentação de trabalhos em diveros eventos o possibilitou aos Supervisores 

e Coordenadores participantes reorientar seus olhares sobre o PIBID a partir da experiência de 

outros projetos desenvolvidos no país. 

 

 II ECPIBID – Encontro Catarinense do PIBID  

UNIVALI, 21 e 22/06/14 em Itajaí – SC. 
http://www.univali.br/imprensa/eventos/licenciatura/Paginas/ii-encontro-catarinense-pibid-97.aspx 

https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing 

Descrição do produto gerado  

 

 II Mostra do PIBID – UFSC e III Simpósio de Formação de Professores e Práticas 

Pedagógicas  

Colégio de Aplicação – UFSC, 27 e 28/11/14, em Florianópolis. 
http://simposioformacaoufsc.paginas.ufsc.br/ 

https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing 

Descrição do produto gerado  
 

XVII ENEQ – Encontro Nacional do Ensino de Química 

19 a 22/08/14 em Ouro Preto, MG. 
https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing 

Descrição do produto gerado  
 

34º. EDEQ – Encontros e Debates do Ensino de Química 

De 0 2 a 3/10/14 na UNISC,  RS 

https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing 

Descrição do produto gerado  
 

XXI – SBQSul – Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química 

De 11 a 13/11/14 na UEM, Maringá, PR 

https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing 

Descrição do produto gerado  
 

37ª. RASBQ – Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química 

 De 26 a 29/05/14 em Natal, RN. 
https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing 

Descrição do produto gerado  

 

13ª. SEPEX – Semana de Pesquisa e Extensão da UFSC  

De 22/10 a 03/11/14 na UFSC, Florianópolis.  
http://sepex.ufsc.br/ 

https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing 

http://www.univali.br/imprensa/eventos/licenciatura/Paginas/ii-encontro-catarinense-pibid-97.aspx
https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing
http://simposioformacaoufsc.paginas.ufsc.br/
https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing
http://sepex.ufsc.br/
https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing
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Descrição do produto gerado  

 

V ENALIC – Encontro Nacional das Licenciaturas e IV Seminário Nacional do PIBID 

De 08 a 12/12/14 em Natal, RN 

http://enalic2014.com.br/ 

https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing 

III SINTEC – Seminário Internacional de Educação em Ciências  

De 22 a 24/10/14 em Rio Grande, RS. 
https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing 

Quantidade total 43 

 

 

5.1.11 Tipo do produto: portfólios e logotipos. 

  Indicadores:  6, 7 e 8. 

 

Descrição do produto gerado  

 

Reuniões periódicas, realizadas na UFSC e nas escolas, geram relatórios e portifólios de 

acompanhamento e desenvolvimento do projeto PBID – Química/UFSC que puderam 

reorientar e nortear a atividades de IDs, Supervisores e Coordenadores. 
 https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing. 

Quantidade total  

 

 

5.1.12 Tipo do produto: JORNAL DIRETO AO PONTO 

    Indicador de atividade: 10 

 

Descrição do produto gerado  

 

O Jornal Direto ao Ponto que se constitui em um jornal elaborado pelos licenciandos em 

Química atuantes no projeto em parceria com os professores e estudantes das escolas em que o 

PIBID-QUÍMICA atua. O jornal ficará disponível on line com previsão de publicação 

trimestral. As atuais seções são denominadas de Curiosidades, Divulgações, Aconteceu em Sala 

de Aula, Química e Arte e Química e Sociedade. Na seção Química e Arte, por exemplo, são 

comentados filmes processos químicos estão envolvidos. O Jornal é uma ação de edições 

anteriores do PIBID e está  previsto para o início do ano letivo de 2015. 
  https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing. 

Quantidade total 03 

 

 

 

5.2  PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 

5.2.1 Tipo do produto: JORNAL DIRETO AO PONTO  

 

Indicador atividade: Apresentação e disseminação na 11ª Semana de Ensino, Pesquisa e 

Extensão da Universidade Federal de Santa Catarina 

 

http://enalic2014.com.br/
https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing
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Descrição do produto gerado  

 

O Jornal Direto ao Ponto se constitui em um jornal elaborado pelos licenciandos em Química 

atuantes no projeto em parceria com os professores e estudantes das escolas em que o PIBID-

QUÍMICA atua. O jornal ficará disponível on line com previsão de publicação trimestral.  

As atuais seções são denominadas de Curiosidades, Divulgações, Aconteceu em Sala de Aula, 

Química e Arte e Química e Sociedade. 

 Na seção Química e Arte, por exemplo, é comentado o filme Erin Brockovich que trata da 

história de uma personagem com o mesmo nome do filme, interpretada pela atriz Julia Roberts, 

que luta para criar os filhos e com o emprego de arquivista junto ao um advogado tem acesso a 

um processo em que investiga o uso de um composto químico. O filme é baseado em uma 

história real. 

 
 https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing. 

Quantidade total 01 

 

 

5.2.2 Tipo do produto: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

     Indicador de atividade: 12 

 

Descrição do produto gerado  

 

TCC, de autoria do estudante  Renato Custódio foi  desenvolvido  no decorrer do semestre 

2014-2. O projeto de trabalho de conclusão de curso tem como  objetivo  investigar como os 

alunos participantes do projeto PIBID avaliam a ação do PIBID na sua formação. 

 
https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing. 

Quantidade total 01 

 
 

5.2.3 Tipo do produto: Resumos em Anais de Congressos 

    Indicador de Atividade: 05 

 

Descrição do produto gerado  

 

A participação do PIBID – Química/UFSC no II ECPIBID – Encontro Catarinense do PIBID 

(UNIVALI, 21 e 22/06/14 em Itajaí – SC); na II Mostra do PIBID – UFSC e III Simpósio de 

Formação de Professores e Práticas Pedagógicas (Colégio de Aplicação – UFSC, 27 e 28/11/14, 

em Florianópolis, SC); no XVII ENEQ – Encontro Nacional do Ensino de Química (19 a 

22/08/14 em Ouro Preto, MG); no 34º. EDEQ – Encontros e Debates do Ensino de Química (2 a 

3/10/14 na UNISC, RG); na XXI – SBQSul – Encontro Regional da Sociedade Brasileira de 

Química (11 a 13/11/14 na UEM, Maringá, PR); na 37ª. RASBQ – Reunião Anual da Sociedade 

Brasileira de Química (26 a 29/05/14 em Natal, RN); na 13ª. SEPEX – Semana de Pesquisa e 

Extensão da UFSC (22/10 a 03/11/14 na UFSC, Florianópolis); no V ENALIC – Encontro 

Nacional das Licenciaturas e IV Seminário Nacional do PIBID (08 a 12/12/14 em Natal, RN); 

no  III SINTEC – Seminário Internacional de Educação em Ciências (22 a 24/10/14 em Rio 

Grande, RG) geraram 21 posters e resumos em anais de congressos. 
https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing. 

Quantidade total 21 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing
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5.3 PRODUÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS 

Não foram desenvolvidas atividades nessa modalidade. 

 

 

 

5.4  PRODUÇÕES DESPORTIVAS E LÚDICAS 

Não foram desenvolvidas atividades nessa modalidade. 

 

 

 

5.5 PRODUÇÕES TÉCNICAS, MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E OUTRAS 

 

5.5.1 Tipo do produto: revitalização de Laboratório Didático de Química. 
 Indicador de atividade:  

 

 

Descrição do produto gerado  

 

 Revitalização do Laboratório Didático de Química da EEB Getúlio Vargas. Limpeza e pintura 

do laboratório, confecção de bancadas e banquetas em mutirão que contou com a participação 

de bolsistas ID e alunos da escola. Organização dos materiais, equipamentos e produtos 

químicos. Recuperação e manutenção do acervo de reagentes e materiais. Intermediação na 

doação de microscópios pela UFSC. 
 https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing. 

Quantidade total 01 
 

 

 

6. DESCRIÇÃO DE IMPACTOS DAS AÇÕES/ATIVIDADES DO 

PROJETO NA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES; LICENCIATURAS 

ENVOLVIDAS; EDUCAÇÃO BÁSICA; PÓS-GRADUAÇÃO e ESCOLAS 

PARTICIPANTES 
 

Contribuições do Relatório de 2013 

As ações do Subprojeto de Licenciatura em Química permitiram que estudantes dos Cursos de 

Licenciatura em Química da UFSC, bolsistas de Iniciação à Docência, tivessem a oportunidade 

de vivenciar o dia a dia no exercício das atividades profissionais do professor de Química em 

escolas públicas do ensino básico. As diversas atividades desenvolvidas em sala de aula, no 

laboratório de aulas práticas e outras atividades extraclasses possibilitaram que os estudantes de 

licenciatura tivessem contato direto com a plenitude da ação docente no ensino básico, na 

situação oferecida pelas escolas públicas. Essa experiência contribuirá para a formação e 

atuação profissional dos futuros professores. Por seu lado, o PIBID está se consolidando como 

instrumento da integração da universidade com as escolas de ensino básico, numa relação de 

troca que beneficia a ambas. Essa situação torna-se evidente na repercussão do PIBID tanto nas 

escolas como na universidade, nesta especialmente nos cursos de licenciatura. É significativo o 

https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-U1siwMYFaUDltNmh4M0dTMGM&usp=sharing
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aumento do interesse dos estudantes do Curso de Licenciatura em Química em participar do 

PIBID, de tal modo que na edição de 2014 do programa na Instituição, comparada à primeira 

edição em 2009, o subprojeto de licenciatura em química expandiu em 280% o número de 

bolsas IDs para seus licenciandos. 

 

O vínculo entre a universidade e a escola se fortaleceu na medida em que houve a percepção e o 

desejo de produzir a formação universitária de professores e o cotidiano escolar como ações de 

responsabilidade compartilhada. 

 

Os trabalhos realizados pelos bolsistas, nas escolas contempladas pelo projeto, mostraram 

impactos satisfatórios a todos os envolvidos. Aos licenciandos por estarem inseridos no 

ambiente escolar, convivendo previamente com o ambiente de trabalho escolhido, enfrentando e 

observando as mais diversas situações presentes naquele espaço. Aos alunos da educação básica 

pela oportunidade de atividades diferenciadas de ensino e de horários flexíveis. E às escolas 

participantes pelo apoio e dedicação que lhes dão possibilidade de almejarem índices melhores. 

 

Houve também uma aproximação das escolas participantes com a Universidade. Esta 

aproximação se deu pela participação das escolas nas sucessivas SEPEX – Semana de Ensino 

Pesquisa e Extensão que contemplaram o período de vigência do Programa na Instituição 

criando a possibilidade dos supervisores e alunos visitarem a UFSC. 

 

 

 

 

7. CONTRIBUIÇÕES PARA AS LICENCIATURAS DA IES 

Avaliação coletiva conforme consta no item 3.1 deste Relatório.  

 

 

8. BENS PATRIMONIÁVEIS ADQUIRIDOS 

Não houve a aquisição de bens de patrimônio.  

 

 

 

9. DIFICULDADES ENCONTRADAS E JUSTIFICATIVAS DE 

ATIVIDADES PREVISTAS E NÃO REALIZADAS 
 
 

Contribuições do relatório de 2013. 

 

Uma grande dificuldade encontrada pelos Subprojetos na execução das suas propostas está 

relacionada com as condições de trabalho nas escolas. A frequente alteração na grade horária dos 

professores, motivada pelas mudanças no quadro de docentes das escolas, constituiu em sério 
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problema para o acompanhamento das turmas pelos bolsistas ID. A disponibilidade de horário para 

os bolsistas comparecerem à escola é determinada pela grade de disciplinas do curso de 

licenciatura, que é fixa para o semestre. 

 

A relação entre universidade e escola não pode ser de mão única e esta necessita ser revista no 

sentido de estabelecer com clareza os direitos e deveres de ambas as partes no âmbito deste pacto 

pedagógico. Isto parece fundamental para a escola compreender esta relação para além do seu 

caráter institucional. A escola parece não estar preparada para assumir o papel de co-formadora 

dos estudantes universitários mesmo que esta avalie positivamente/como necessária  a presença 

destes em sala de aula.  As concepções e práticas de planejamento escolar e de ensino 

caracterizam-se de modo precario impossibilitando aos estudantes obterem atuarem com uma 

pauta semanal para que possam se planejar, pesquisar e produzir materiais subsidiem as aulas e 

contribuam em outras frentes do trabalho pedagógico. Sendo assim, o cotidiano e as relações 

caracterizam-se por conflitos constantes e uma sucessão de fragmentos, descontinuidades ou ate 

mesmo fragilidade no ensino e nos conteúdos ministrados. 

  

As dificuldades encontradas especificamente no PIBID Física, Química e Matemática foram, em 

síntese: 

 Falta de professores efetivos em horários determinados para supervisionar os estudantes 

das escolas; 

 O valor da bolsa de graduação não auxilia o estudante de baixa renda que não raro  

abandona o programa porque precisa de um rendimento que possibilite alimentação, 

aluguel e transporte em Florianópolis, cidade com custo de vida muito alto; 

 Uso da verba de consumo de baixo valor através do uso de cheques após agrupamento de 

aquisições que suscitam mais riscos e dificuldade no controle e acompanhamento dos 

investimentos planejados,  

 Integração institucional com articulação das diferentes áreas atuantes do PIBID, em 

particular com os colegas e bolsistas dos Programas de 2009 e 2010, ainda que sejam 

considerados alguns avanços já descritos neste relatório; 

 Relação de bolsistas por professor universitário ainda é muito alta. 

 

Como a maioria das escolas públicas, os trabalhadores da escola estão submetidos a precárias 

condições de trabalho. A organização de momentos de encontro pedagógico com a presença de 

todos os professores se configurou um desafio. Foi necessário recorrer aos horários de aula de 

Educação Física e de Artes para avaliação e planejamento coletivo das atividades.  

 

A violência urbana submete a todos a situações de desumanização. Houve momentos de tensão 
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provocados por situações de violência aos arredores da escola, envolvendo estudantes da própria 

escola, que geraram insegurança. A solução encontrada foi buscar ações coletivas junto às 

instâncias governamentais e de segurança pública da cidade, bem como junto ao corpo docente e 

discente. 

 

As estudantes bolsistas manifestaram limitado conhecimento do repertório de produção cultural 

em geral, e, em particular, de produções culturais para as crianças. Avaliamos que é uma 

decorrência de processos históricos, mas o desafio está posto: qualificar e aprofundar as relações 

entre a Universidade e a escola pública deixando claro os direitos e deveres;  estabelecer espaços 

efetivos de debates e avaliações das atividades propostas e realizadas, tanto no âmbito da 

universidade como no da escola; ampliar o repertório acadêmico e cultural das estudantes 

universitárias; criar situações sociais de desenvolvimento humano para essa nova geração de 

futuros docentes; entre outros. 

 

Os bolsistas do PIBID – Química/UFSC, de forma geral, sentem algumas dificuldades no 

relacionamento e no diálogo com seus supervisores, o que por vezes ocasiona o mau 

desenvolvimento das atividades. A falta de espaço físico nas escolas e por vezes a falta de ânimo 

por parte dos alunos, também, complica a execução de atividades. 

 

 

 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 
 

 

 

 

Contribuições do Relatório de 2013. 

 

No cômputo geral, a atuação dos Subprojetos pode ser considerada positiva durante o ano de 

2013 atingindo os seus principais objetivos. Como proposto, procurou-se qualificar a atuação dos 

bolsistas. Entretanto, ainda não foi possível gerar parte dos produtos didáticos pretendidos pelo 

programa. Este será o foco principal para a atuação dos subprojetos na sua etapa final com a 

sistematização de todas as atividades até agora desenvolvidas de modo que elas se expressem nas 

diversas modalidades de produtos didáticos.  

Em relação ao PIBID, evidencia-se uma situação preocupante gerada pelo contraste entre a 

proposta incentivadora do PIBID e as condições desmotivadoras do ambiente de trabalho para o 

docente do Ensino Básico nas escolas públicas. A oportunidade criada pelo PIBID para que o 

estudante de licenciatura vivencie as condições de trabalho dos professores em toda a sua 

plenitude trás em si o incentivo à prática docente e ao mesmo tempo a desmotivação pelas 
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condições de trabalho encontrada nas escolas públicas. 

 

Quanto ao investimento sistemático planejado em nosso projeto, lamentamos verificar que em 

2014 nosso índice gastos esperados para o período ficou abaixo do planejado para a maioria dos 

subprojetos e da coordenação. Esperamos acelerar a realização de cronograma financeiro mais 

intenso e mais proporcional às nossa ações ao longo do semestre que se inicia. 

As perspectivas de intensificação de planejamento e atividades conjuntas de todos os subprojetos 

do PIBID UFSC, com ênfase nos subprojetos do Programa de 2014, são promissoras e viáveis; as 

ações em andamento serão fortalecidas, bem como os ajustes necessários e os esforços para a 

melhoria dos meios e resultados do PIBID junto aos cursos de licenciatura da UFSC e ao ensino-

aprendizagem diferenciado, socialmente e epistemologicamente relevantes junto às Escolas 

Básicas do Ensino Fundamental e Médio das redes públicas da região e estado.    

 

O PIBID oferece inúmeras possibilidades de iniciação à docência, principalmente quando 

proporciona e incentiva que novos modos de relação interinstitucional e alternativas pedagógicas 

sejam exercitados. Participar de reuniões pedagógicas e de outros momentos coletivos na escola, 

com professores e demais trabalhadores da escola; conhecer procedimentos de diagnóstico das 

necessidades formativas das crianças e modos de organização do ensino que possam atendê-las; 

planejar, realizar e avaliar atividades de leitura, escrita, estudo e acompanhamento pedagógico; 

elaborar materiais didáticos; compreender que todo ser humano é capaz de aprender; organizar 

tempos e espaços para o ensino e aprendizagem, entre outras ações, proporcionaram a percepção 

dos limites da atuação individual e a complexidade da docência em uma sociedade que se 

estrutura de modo a explorar o ser humano e não criar situações para o máximo desenvolvimento 

humano.  

No entanto, impedir a compra de materiais como brinquedos e livros, no caso específico do 

PIBID Pedagogia, de literatura infantil inclusive, é um limite grave para a produção do que é 

necessário à organização de ensino que atenda às necessidades da criança, como um ser humano 

em formação.  

Nesse mesmo sentido, o valor atribuído para os materiais de consumo não é suficiente para a 

criação de materiais didáticos com o elevado nível qualidade que a educação básica pública 

merece. 

Além disso, a quantia destinada às passagens e diárias também limita a participação dos sujeitos 

envolvidos em eventos acadêmicos, como se deseja e se preconiza. 

Outro limite é o valor da bolsa dos estudantes, que não é suficiente para exigir que se desloquem 

de seus lares para a escola com a frequência que as ações necessárias à formação junto à 

realidade escolar demandam. 

 

Por fim, diante da abrangência e relevância desse Programa, ações coordenadas entre as 
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diferentes instâncias governamentais é uma necessidade que se apresenta como algo a ser 

conquistado e estabelecido urgentemente. Uma articulação política e pedagógica entre os agentes 

dos governos municipais, estaduais e federais, possibilitaria que tempos e espaços pedagógicos 

fossem alterados para garantir o máximo desenvolvimento das qualidades humanas de todos os 

sujeitos envolvidos. 

 

Com relação ao subprojeto Matemática, acreditamos que a OBMEP, ORM, OBM dentre outros 

atrativos para quem gosta ou quer estudar matemática, é um ótimo mecanismo para promover o 

estudo de Matemática. Entretanto, é preciso garantir uma educação de matemática com qualidade 

para que os alunos tenham condições e se sintam motivados a participar das Olimpíadas. As 

oficinas de jogos além de incentivarem o raciocínio lógico, promoveram a ludicidade da 

matemática, permitindo que os alunos construíssem conceitos próprios, desenvolvessem a 

autoconfiança, a organização e a concentração. Esses são alguns pontos levantados pelos 

bolsistas em suas experiências no subprojeto, porém não se resumem a isso, como já citamos nas 

produções efetivadas pelo grupo. Nossa perspectiva é de que o projeto continue e tome maiores 

proporções, ajudando assim a garantir um ensino de matemática de qualidade a todos. 
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