
Identificação do Subprojeto 

Área da licenciatura Pedagogia  

  
Modalidade do 

curso  
[x] Presencial 
[ ] A distância  

  

Campus/polo1 Bagé 

  

Município Bagé UF RS 
    

Nº de bolsas de 
iniciação à 

docência 

24 Nº de bolsas de 
supervisão2 

3 Nº de bolsas de 
coordenação de 

área3 

2 

  
 
 
 

Níveis e modalidades de ensino4 
  

Nível(is) de ensino [ ] educação infantil 
[x] ensino fundamental 
[ ] ensino médio 

  
Modalidade(s) de 

ensino 
[x] educação regular 
[ ] educação profissional técnica de nível médio 
[ ] educação de jovens e adultos              
[ ] educação especial        
[ ] educação escolar indígena 
[ ] educação do campo 
[ ] educação quilombola 

 

Ações do Subprojeto 
 

Encontro de preparação de bolsistas e supervisores  

Encontros formativos iniciais e contínuos com bolsistas e supervisores para apresentar a 
proposta e funcionamento do Pibid – portfólio virtual, diários de campo, avaliações semestrais, 
acompanhamento de egressos, além das ações de socialização dos resultados. Serão discutidas 
as metodologias para sua implantação e o modo como as intervenções serão executadas e 
avaliadas. Palestras, reuniões, oficinas, análises de práticas e de modos de registrar as ações, 
entre outros, serão discutidos. 

Reuniões com supervisores nas escolas  

                                                           
1
 Se o subprojeto envolver curso presencial, indicar o campus. Se envolver curso a distância, inserir o 

nome do polo. 
2
 A quantidade de supervisores deve obedecer à seguinte regra: cada professor deve supervisionar entre 

5 e 10 bolsistas de iniciação à docência.  
3
 A quantidade de coordenadores será determinada pela quantidade de bolsas de iniciação à docência 

informada. 
4
Marcar um ou mais níveis e modalidades de ensino abrangidos pelo subprojeto. 



Coordenadoras de área realizarão reuniões com os supervisores das escolas com o intuito de 
adaptar o subprojeto aos projetos e contextos institucionais. 

Familiarização dos bolsistas com o contexto escolar  

Nas primeiras seis semanas os bolsistas realizarão observações, conversas e entrevistas com 
gestores, professores, alunos e seus responsáveis, com o objetivo de conhecer e registrar 
informações sobre a escola e seu espaço educacional e social. Esta ação terá o único objetivo 
de abrir um espaço-tempo para que os bolsistas construam relações significativas com a 
escola.  

Integração de bolsistas às ações instituídas pelas escolas 

Os bolsistas serão orientados pelos supervisores para conhecerem as ações realizadas nas 
instituições escolares e serão mediados pelos supervisores nas interações com os alunos, 
gestores, professores, servidores das escolas, e também, com as famílias dos alunos. 

Acompanhamentos e formação nas escolas 

Os supervisores acompanharão os bolsistas em todas as atividades desenvolvidas nas escolas, 
orientando as atividades didático-pedagógicas e promovendo ações formadoras à docência de 
modo conjunto, solidário e voltado para a criação nos processos de ensino-aprendizagem.   

Mapeamento de temas culturais que atravessam as escolas 

Levantamento dos temas culturais – tais como corporeidades e culturas, infâncias e 
pluralidades, relações geracionais, identidades e subjetividades, gênero, etnias, relações de 
amizade, consumo, mobbing e bullying, histórias locais e de vida, entre outros – que 
atravessam e invadem as escolas, incluindo as concepções que os sujeitos da instituição têm 
sobre estas temáticas e o quanto perpassam a vida escolar, estando articuladas às práticas 
diárias dos estudantes e professores. 

Averiguação, pelos bolsistas e supervisores, dos projetos pedagógicos em desenvolvimento 
nas escolas 

Os bolsistas conhecerão os projetos pedagógicos que já estejam sendo desenvolvidos nas duas 
instituições escolares selecionadas, com especial atenção àqueles que contemplem a noção de 
temas culturais (para isso, conhecer detalhadamente a proposta pedagógica da escola). 
Também acompanharão a elaboração dos projetos pedagógicos que estão em construção.  

Mapeamento das crianças alfabetizadas e não alfabetizadas, bem como das práticas de 
letramento contempladas 

Investigaremos os níveis de alfabetização, pesquisando em cadernos, livros e trabalhos 
realizados com as crianças, incluindo uma conversa com os professores. A intenção é termos 
um olhar panorâmico sobre as condições de alfabetização e, ao mesmo tempo, um olhar mais 
individualizado, para criarmos ações específicas no desenvolvimento do subprojeto. Do 
mesmo modo, averiguaremos sobre as práticas de letramento que as instituições têm adotado 
e o envolvimento das crianças com elas. 

Pesquisa sobre os tipos de materiais disponíveis nas escolas  

Levantamento por parte dos bolsistas e supervisores do material bibliográfico (livros, revistas, 
CDs, DVDs, etc.) disponível nas instituições, e que tenham relação com os temas culturais a 
serem contemplados. Faremos uma lista com os materiais, especificando o conteúdo deles, 
sua disponibilidade para podermos utilizar no desenrolar do subprojeto. O que queremos é ter 
acesso aos materiais para podermos explorá-los de forma pedagógica. 

Participação na elaboração e execução de práticas pedagógicas 



Durante o subprojeto os bolsistas serão acompanhados no planejamento e elaboração de 
práticas pedagógicas que incluam os temas culturais selecionados, visando a pluralidade e a 
abertura para a multiplicidade das aprendizagens nas escolas. Estas ações pedagógicas terão 
apoio das coordenadoras de área e as supervisoras terão papel crucial na sua elaboração, 
planejamento e avaliação. 

Recursos didáticos para as práticas 

Seleção, elaboração e produção de materiais e recursos didáticos para as práticas pedagógicas 
a serem desenvolvidas. Escolha de filme, de matérias jornalísticas específicas, de fotografias, 
entre outros, e também a criação de recursos, como a produção de slides, de histórias infantis. 
Importante ressaltar que essa movimentação não deixará de considerar a importância de 
criarmos recursos com as crianças, colocando-as no centro das ações, como produtoras e não 
meras consumidoras de materiais. 

Atuação com múltiplos suportes 

Análise, reelaboração e criação de suportes diversos, tais como: gibis, jornais e telejornais, 
livros de literatura infantil, mapas, jogos, brinquedos e brincadeiras, ferramentas 
computacionais, espaços internéticos, programas de rádio e TV, revistas, folders, fanzines, 
pinturas, esculturas, fotografias, músicas, vídeos, peças teatrais, performances, bilhetes, 
receitas, cartas, manuais, bulas, embalagens, latas e caixas, poemas, anedotas, adivinhações, 
catálogos, receitas, entre outros.  

Escuta das vozes dos sujeitos 

Estabelecimento de trocas constantes com a comunidade escolar para tecer redes, exercitar a 
arte da escuta dos temas que atravessam as instituições escolares, bem como considerar as 
culturas infantis e juvenis que constituem esses espaços. Essa ação ocorrerá de forma 
contínua, e serão consideradas as conversas tanto “formais” – com hora marcada –, quanto as 
“informais”, sem hora marcada, que acontecerem nos corredores, entradas e outros tempos-
espaços que podem ser considerados pedagógicos. 

Fomentar ações contínuas envolvendo leitura, escrita e oralidade 

Envolver os bolsistas em práticas de leitura, escrita e oralidade, estabelecendo relações 
constantes entre as culturas e os saberes cotidianos que compartilham e dos conhecimentos 
que compõe os currículos, e a partir de vários suportes de leitura, escrita e oralidade e que se 
pense e problematize os temas culturais que articularão as ações com esses mesmos suportes 
por meio dos projetos Escrita criativa, Quem quiser que conte outra, Leituras do mundo, juntas 
e misturadas, e Livro, Muito Prazer!. 

Pesquisas para realimentar as ações 

Participação de coordenadoras de área, supervisores e bolsistas na elaboração e posterior 
análise de pesquisas específicas para fomentar a organização e planejamento das ações deste 
subprojeto. 

Abertura em relação às atividades propostas pelas escolas  

Participação de bolsistas nas atividades propostas pelas escolas, quando relacionadas à 
dimensão do trabalho docente. 

Socialização das ações do Pibid na Pedagogia da Uergs 

Realização de relatos das ações desenvolvidas a partir do Pibid em disciplinas do curso de 
Licenciatura em Pedagogia da Uergs. O objetivo é que os estudantes não envolvidos com o 
subprojeto possam tomar conhecimento das ações. O Pibid, a partir disso, permeará as 



discussões do Curso. Ao mesmo tempo, eleva-se a intenção de que os bolsistas do Pibid, ao 
preparar e realizar os relatos, possam problematizar, mais uma vez, as suas práticas. 

Divulgação das ações e pesquisas produzidas a partir do subprojeto 

Participação em eventos científicos e na escrita de publicações diversas com o objetivo de 
divulgar as experiências, pesquisas e aprendizagens com o Pibid. 

Participação no planejamento, elaboração e realização do Seminário Insitucional de Iniciação 
à Docência 

Os bolsistas acompanharão a realização do Seminário Institucional de Iniciação à Docência, no 
seu planejamento, realização e avaliação, trabalhando e colaborando para que o evento 
atenda as diferentes ações do Pibid e contemple a interdisciplinaridade e a diversidade cultural 
e social.    

Coordenadoras de área e as ações de formação contínua – foco em conversas, debates e 
palestras 

Organização de conversas e debates acerca de questões sobre os princípios e normatizações 
da Educação Básica, processos de ensino-aprendizagem, planejamento e avaliação, trazendo 
palestrantes convidados para arejar as formas de olhar para os espaços até então tão 
familiares, como as escolas participantes (conforme as necessidades e interesses das escolas e 
estudantes envolvidos).  

Coordenadoras de área e as ações de formação contínua – foco em oficinas 

Realização de oficinas que contemplem as temáticas do subprojeto, conforme a necessidade e 
interesse das escolas e estudantes envolvidos, tendo como público alvo específico professores 
das escolas e estudantes da Uergs. 

Registros contínuos das ações em um Diário de Bordo e no Portfólio virtual 

Com a descrição de ações e outros pensamentos dos supervisores e bolsistas temos o intuito 
de promover a reflexividade, exercitando uma formação que tenha a escrita como um dos seus 
eixos primordiais. Reuniões, entrevistas, observações, ações na escola, entre outros, serão alvo 
de uma escrita reflexiva. Nas reuniões conjuntas será solicitado que os bolsistas e supervisores 
compartilhem trechos para pensarmos a respeito. Os registros deverão ser postados nos 
Pórtfólios virtuais de cada bolsista. 

Manutenção do blog do subprojeto 

Bolsistas e supervisoras ficarão responsáveis pelos materiais disponibilizados no blog, para 
divulgação o Subprojeto em sua totalidade, das ações conjuntas e dos planejamentos 
produzidos, com o objetivo de divulgar e disseminar estas atividades de iniciação à docência. 
As coordenadoras de área deverão produzir materiais sobre as formações que forem 
acontecendo. 

Reuniões de estudo e formação na Unidade Universitária e na Escola 

Interação e participação ativa nas reuniões e outros espaços de estudo, preparação e 
planejamento de ações diversas. Reuniões quinzenais entre coordenadoras de área, 
supervisores e bolsistas, reuniões semanais entre supervisores e bolsistas (para planejamento 
e reavaliação das ações) e entre coordenadoras de área e bolsistas, quando necessário. 

Publicações como um modo de divulgar as práticas 

Organização de publicações – na forma de artigos ou livro – a partir das experiências 
desenvolvidas com o subprojeto. 

Coordenador(es) de área do subprojeto 



 
Nome e CPF do(s) professor(es) que assumirá(ão) a coordenação de área 

Nome CPF 

Mirna Susana Viera de Martínez 403378550-72 

Viviane Castro Camozzato 946549560-34 

 

 N° Lattes 

Mirna Susana Viera de Martínez http://lattes.cnpq.br/2155435575101723 

Viviane Castro Camozzato http://lattes.cnpq.br/5294675562705384 

 

 


