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Anexo XI 
Relatório de Atividades ( X  ) Parcial  (   ) Final 

 
1. DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 
Nome e Sigla: ABEU- Centro Universitário UNIABEU 
Endereço: R. Prof. Alfredo Gonçalves Filgueiras, 537 Centro CEP 26.525- 060 Nilópolis – RJ- 
Brasil. 
Telefones: 213214-8200/ 2121040461 
CNPJ: 30.831.606/0001-30 
Responsável legal da IES: Valdir Vilela 
 
  
2. DADOS DA EQUIPE 
 
2.1) Coordenador Institucional 
 
Coordenador institucional: Anderson Figueiredo Brandão 
CPF: 02151706896 
Endereço: Rua Edgard Werneck, 588; Apt.104; Bl. A; Pechincha (JPA). Rio de Janeiro – RJ. 
Endereço eletrônico:afybe@terra.com.br          
Telefones de contato: 2133274089/21981314614 
Unidade Acadêmica: Curso de Letras/ Campus 2 
Link para Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.br/5528836575247214 

 
2.2) Professores Participantes 
 
Nome  Instituição Função 
Cristiane de Moraes Salvino UNIABEU Coordenador de Área  
Claudia Fabiana de Oliveira Cardoso UNIABEU Coordenador de Área  
Ronald Apolinario de Lira UNIABEU Coordenador de Área  
Virna Mac-Cord Catão UNIABEU Coordenador de Área  
 
2.3) Professores da Educação Básica Participantes do Projeto 
 
Nome  Instituição Função 
Fabiana dos Santos Arruda Instituto de 

Educação Carlos 
Pasquale 

Supervisor 

Isabel Cristina Gonçalves de Souza CIEP Brizolão 380 
Joracy Camargo 

Supervisor 

Daniel Martins Cruz Instituto de 
Educação Carlos 
Pasquale 

Supervisor 

Marilei Venial da Silva CIEP Brizolão 380 Supervisor 
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Joracy Camargo 
Lívia Alexandre Morais da Silva Bastos E. M. Vereador 

Américo dos Santos 
Supervisor 

Selma Penha de Araújo E. M. Edson Santos Supervisor 
Eliana da Costa Barros E. M. Carlos 

Drummond de 
Andrade 

Supervisor 

José Augusto Ribeiro dos Santos E. M. Vereador 
Américo dos Santos 

Supervisor 

 
 
3. DADOS DO PROJETO 
 
3.1) Dados Gerais 

 
Título: Saberes e fazeres: diálogos entre a universidade e a escola na iniciação de licenciandos do 
ABEU-Centro Universitário à docência. 
 
Convênio ou AUXPE n.º: 0900/2014 

Duração do projeto 
Data de Início: março de 2014 Data de Término: fevereiro de 2018 
Número de meses de vigência do projeto: 48 meses 
Apresentação – Resumo executivo do projeto  
 
O projeto institucional do ABEU- Centro Universitário, intitulado “Saberes e Fazeres: Diálogos entre 
a Universidade e a Escola na Iniciação de Licenciandos do Abeu-Centro Universitário à Docência”, 
objetiva contribuir para a formação inicial e continuada de profissionais do magistério no âmbito das 
licenciaturas em Letras, História e Pedagogia, por meio da inserção dos licenciandos na rotina das 
UEs da rede pública. 
 
Pretende-se, assim, intervir, de modo decisivo, na melhoria da formação dos estudantes das 
licenciaturas, e consequentemente na melhoria da qualidade da educação básica, em especial da 
região em que a IES se insere, que apresenta diversidades em termos de contexto educacional, 
perceptíveis nos resultados do IDEB das escolas.  
 
Além disso, o UNIABEU destaca ainda a importância da valorização das características identitárias e 
culturais dos habitantes da região, muitos deles oriundos de outras regiões do país ou descendentes de 
imigrantes. O reconhecimento das diferentes expressões culturais e a sua incorporação às atividades 
da vida escolar tornam-se elementos essenciais ao enfrentamento da desigualdade social e à elevação 
da autoestima da população da região. 
 
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência no Abeu Centro Universitário tem 
desenvolvido atividades formativas no âmbito da docência em cinco escolas da Baixada Fluminense, 
no Estado do Rio de Janeiro, situadas em três municípios no entorno da instituição: Nilópolis, Belford 
Roxo e Mesquita, sendo duas da rede estadual e três da rede municipal. 
 
Em um primeiro momento, os dezesseis bolsistas de cada área foram divididos em dois grupos. Cada 
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grupo atuou em uma escola e teve a oportunidade de troca de experiências com o outro nos encontros 
semanais em nosso Centro Universitário. Por meio da observação do cotidiano do ambiente escolar, 
tornou-se possível identificar problemas de aprendizagem no alunado das escolas parceiras e 
desenvolver atividades que pudessem preencher as lacunas existentes, desenvolvendo potencialidades 
dos alunos e a sua própria ação docente.  
 
As ações envolveram o ABEU- Centro Universitário e as escolas parceiras na formação de grupos de 
estudo e pesquisa, bem como de atividades que privilegiaram a experiência da realidade escolar, 
incentivando o intercâmbio de conhecimento, o engajamento em projetos que primaram pelo 
atendimento às necessidades dos alunos das escolas parceiras. 
 
Este projeto tem contribuído com a formação inicial de bolsistas de iniciação à docência, e 
continuada, de professores de escolas públicas, uma vez que não apenas visa ao reforço dos 
conteúdos escolares, mas ao processo de ensino-aprendizagem como um todo, em uma dimensão que 
privilegia a valorização das características identitárias e culturais e o respeito à diferença. Como 
resultado, pudemos observar o desenvolvimento de estratégias, metodologias e recursos para a 
atuação didática em espaços formais e informais. 
 
Muito embora o projeto esteja em execução há alguns meses, já é possível sentir o seu impacto sobre 
os bolsistas, não apenas pela sua seriedade e envolvimento, mas pelo reconhecimento do valor 
agregado em termos de conhecimento e desafio à elaboração de novas estratégias de ação. 
 
Os coordenadores, bem como os supervisores, avaliaram como positiva a participação dos bolsistas 
de Iniciação à Docência neste primeiro período de atuação nas escolas. 
 
Dentre os resultados alcançados, pode-se mencionar a criação do site, dos blogs dos subprojetos, dos  
e-portfólios dos bolsistas discentes, tutoriais, questionários diagnósticos, oficinas de capacitação, 
planos de aula, dramatizações, artigos e apresentações em eventos. 
 
 
 
Palavras chave  
Ensino. Aprendizagem. Diversidade.Cultura. Identidade. 
 
3.2) Licenciaturas/subprojetos/Programas de Pós-Graduação envolvidos 
 

 
 
 
 

Licenciatura (nome) Número de alunos participantes 
História: “ Identidade: eu, nós, o outro” 13 
Letras-Inglês: “A língua que nos une: diga quem é você e 
caminharemos juntos” 

11 

Letras- Português: “Grafitagens: gêneros textuais e identidades 
culturais” 

16 

Pedagogia- “Competências Experienciais na produção de 
sentido na/da Escrita no Início da Alfabetização: Do 
Letramento Literário ao Letramento Multissemiótico” 

16 
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3.3) Escolas Participantes 
 
 

 
3.4) Outros colaboradores do projeto (além dos bolsistas) 
 

Nome da escola IDEB  Número de alunos na escola Número de alunos 
envolvidos no projeto 

CIEP Brizolão 380 Joracy Camargo 4,2  419 175 
Escola  Municipal Edson Santos 3,4 739 39 
Escola Municipal Carlos Drummond de 
Andrade 

4,4 1012 102 

Instituto de Educação Carlos Pasquale 5,2 864 105 
Escola Municipal Américo dos Santos 3,1 1455 183 
    

Nome Função no projeto 
 Não há  



4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS  
 
 
4.1 – Subprojeto de Língua Portuguesa. 
 
Indicador da 
atividade  

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

Resultados 
alcançados 

1.  
Seleção de 
bolsistas  
discentes e 
supervisores 

 
Selecionar 16 bolsistas 
discentes do curso de 
Licenciatura em 
Letras do UNIABEU e 
2 supervisores das 
escolas parceiras. 

Inscrições: 03/02 a 12/02/2014; 
Entrevistas: 13/02/2014 das 16 
às 19h; Divulgação do 
resultado: 17/02/2014; Pedidos 
de recurso (mediante 
preenchimento de formulário 
fornecido pelo 
PIBID/UNIABEU): 18/02/2014; 
Resultado final: 19/02/2014; 
Entrega dos documentos dos 
candidatos selecionados: De 
20/02 a 25/02/2014. 

Editais; 
Divulgação  
de resultados 
(ANEXOS 1, 
2, 3, 4, e 5) 

2. 
Lançamento 
do projeto de 
área no I 
Encontro 
Pibid/UNIAB
EU 

Apresentar a 
organização, objetivos, 
cronograma das ações 
do subprojeto de 
Letras-Português para 
os bolsistas vinculados. 

8 de março de 2014. Exposição 
em 
Powerpoint, 
com registro 
no blog do 
projeto de 
área. 
(ANEXO 6) 

3. Oficina de 
capacitação 

Oferecer aos bolsistas 
discentes uma 
capacitação inicial 
para o 
desenvolvimento do 
projeto nas escolas 
públicas, com 
discussão teórica e 
metodológica sobre os 
conceitos centrais da 
proposta. Refletir 
sobre a prática de 
ensino de língua 
materna a partir dos 
gêneros textuais, em 
contato com diferentes 
realidades culturais da 
Baixada Fluminense. 

Período: 13/03 a 15/05/2014. Produções 
textuais 
resultantes 
da oficina: 
leitura em 
fichamentos 
e resumos de 
MARCUSC
HI, Luiz 
Antônio. 
Produção 
textual, 
análise de 
gêneros e 
compreensão
. São Paulo: 
Parábola 
Editorial, 
2008. 
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Orientações 
Curriculares 
Nacionais. 
Linguagens, 
códigos e 
suas 
tecnologias. 
Brasília: 
Ministério 
da 
Educação, 
Secretaria 
da Educação 
Básica, 2006. 
Construção e 
atualização 
de blog. 
(ANEXO 7. 
Registros 
nos blogs dos 
bolsistas de 
iniciação à 
docência e 
no blog do 
projeto de 
área) 

4. Reuniões da 
coordenação 
de área com 
os bolsistas 
discentes.  

Orientar e 
acompanhar o 
desenvolvimento das 
ações do projeto nas 
escolas. 

Das 17h às 19h. 1º. Semestre: 
Dias 13/3, 20/3, 27/3, 3/4, 8/5, 
15/5, 22/5, 29/5, 26/6 e 
31/7/2014. 2º. Semestre: Dias 
7/8, 26/8, 16/9, 25/9, 9/10, 23/10, 
6/11, 13/11, 18/11, 25/11, 4/12 e 
16/12/2014. 

Registros de 
frequência, 
com pautas 
de 
reunião.(AN
EXO 8) 
Registros 
nos blogs dos 
bolsistas de 
iniciação à 
docência e 
no blog do 
subprojeto 
de área. 
Registros 
fotográficos 
de reuniões 
(ANEXOS 
12 e 13). 

5. Reuniões 
da 

Acompanhar o 
trabalho dos 

1º. Semestre: Dias 19/3, 27/3, 
2/4, 28/5, 11/6 e 31/7/2014.  

Registros de 
frequência, 
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coordenação 
de área com 
os bolsistas 
supervisores.  

supervisores e atender 
as necessidades das 
escolas parceiras. 

2º. Semestre: 2/8, 18/9, 11/11, 
13/11 e 4/12/2014. 

com pautas 
de 
reunião.(AN
EXO 9) 
Registros no 
blog do 
subprojeto 
de área. 
Registros 
fotográficos 
de reuniões 
(ANEXOS 
12 e 13).  

6. Reuniões 
dos 
supervisores 
com os 
bolsistas 
discentes 

Informar os bolsistas 
discentes sobre o 
quotidiano das 
escolas, assim como os 
seus desafios e metas. 

1º. Semestre: CIEP 380 – Dias 
10/4, 8/5, 22/5, 29/5, 5/6, 15/6 e 
31/7 IECP – Dias 8/4, 15/4, 29/4, 
6/5, 13/5, 20/5, 27/5, 3/6, 5/6 e 
22/7. 2º. Semestre: CIEP 380 – 
Dias 7/8, 14/8, 21/8, 28/8, 4/9, 
11/9, 25/9, 1/10, 8/10, 16/10, 
23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 27/11 e 
4/12. IECP – Dias 5/8, 12/8, 
19/8, 26/8, 28/8, 2/9, 4/9, 9/9, 
11/9, 16/9, 18/9, 23/9, 30/9, 
14/10, 21/10, 24/10, 28/10, 31/10, 
4/11, 7/1 1, 11/11, 13/11, 14/11, 
18/11, 25/11, 9/12 e 16/12. 

Registros de 
frequência, 
com pautas 
de reunião. 
(ANEXOS 
10 e 11) 
Registros 
nos blogs 
dos bolsistas 
de iniciação 
à docência e 
no blog do 
subprojeto 
de área. 
Registros 
fotográficos 
de reuniões 
(ANEXOS 
12 e 13). 

7. Início das 
atividades dos 
bolsistas de 
iniciação com 
os 
supervisores 
nas escolas. 
Registros de 
frequência, 
com pautas de 
reunião. 
(ANEXOS 10 
e 11) 
Registros nos 
blogs dos 

Observar o contexto 
escolar para 
levantamento de 
necessidades e 
conhecimento da 
realidade das escolas. 

CIEP Brizolão 380 Joracy 
Camargo: início em 10 de abril 
Instituto de Educação Carlos 
Pasquale: início em 08 de abril 
A avaliação diagnóstica foi 
realizada com todas as turmas 
de 1º. ano das duas unidades 
escolares, no dia 5/6/2014. Total 
de participantes: CIEP 380: 
109 IECP: 137 

Registros 
fotográficos 
(ANEXOS 
12 e 13) 
Avaliação 
diagnóstica 
e resultados. 
(ANEXOS 
14, 15 e 16.) 
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bolsistas de 
iniciação à 
docência e no 
blog do 
subprojeto de 
área.  
 
8. 
Apresentação 
de trabalho 
elaborado 
pelos 
licenciandos; 
Atividade 
literária.  

Apresentar 
licenciandos bolsistas 
de ID à comunidade 
escolar através de 
participação em 
projeto cultural da 
escola. 

CIEP Brizolão 380 Joracy 
Camargo: 15 de maio 
Atividade: “Intertextualidade e 
Paródia na leitura da obra de 
Dorival Caymmi”.  

Registros 
nos blogs dos 
bolsistas de 
iniciação à 
docência e 
no blog do 
subprojeto 
de área. 
Registros 
fotográficos 
(ANEXO 12) 
Planejament
o da 
atividade. 
(ANEXO 17) 

9. Construção 
do blog do 
subprojeto; 
Socialização 
de resultados.  

Divulgar e registrar as 
etapas desenvolvidas, 
ampliando os debates 
em torno do ensino de 
língua portuguesa. 

Início em 01/04/2014. Blog: 
http://www.p
ibiduniabeul
etras 
portugues.bl
ogspot.com.b
r 

10. Oficinas; 
Desenvolvime
nto, testagem 
e aplicação de 
material 
didático; 
Organização 
de momentos 
filosóficos e 
sociológicos.  

Confeccionar 
materiais didáticos 
para aplicação pelos 
bolsistas, sobre 
gêneros textuais e 
identidades culturais 
na Baixada 
Fluminense.  

IECP: oficinas em 28/8, 4/9, 
11/9 e 18/9. Projeto “Escritas de 
si: rediscutindo identidades 
através de gêneros textuais.” 
Total de participantes: 75 

Registros de 
frequência, 
com pautas 
de reunião. 
(ANEXOS 8, 
9, 10 e 11) 
Registros 
nos blogs dos 
bolsistas de 
iniciação à 
docência e 
no blog do 
subprojeto 
de área. 
Registros 
fotográficos 
(ANEXO 13) 
Planejament
os das 
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atividades. 
(ANEXO 18) 

11.Oficinas; 
Desenvolvime
nto, testagem 
e aplicação de 
material 
didático; 
Criação de 
grupos de 
expressão 
étnico-racial.  

Confeccionar 
materiais didáticos 
para aplicação pelos 
bolsistas, sobre 
gêneros textuais e 
identidades culturais 
na Baixada 
Fluminense. 
 

CIEP 380: oficinas em 28/8 e 
4/9. Projeto “A palavra do 
Nordeste na Baixada 
Fluminense.” Total de 
participantes: 107 
 

Registros de 
frequência, 
com pautas 
de reunião. 
(ANEXOS 8, 
9, 10 e 11) 
Registros 
nos blogs dos 
bolsistas de 
iniciação à 
docência e 
no blog do 
subprojeto 
de área. 
Registros 
fotográficos 
(ANEXO 13) 
Planejament
os das 
atividades. 
(ANEXOS 
19, 20 e 21) 

 12. 
Monitoria.  

Monitoria de apoio à 
escrita, após avaliação 
das produções textuais 
dos alunos 
participantes das 
oficinas sobre gêneros, 
realizadas nas duas 
unidades escolares.  

CIEP 380: 8/10 IECP: 21/10 e 
24/10 
Total de participantes: 
CIEP380: 93 IECP: 160 
 
 
 
  

Registros de 
frequência, 
com pautas 
de reunião. 
(ANEXOS 8, 
9, 10 e 11) 
Registros 
nos blogs dos 
bolsistas de 
iniciação à 
docência e 
no blog do 
subprojeto 
de área. 
Registros 
fotográficos 
(ANEXO 13) 
Planejament
os das 
atividades. 
(ANEXOS 
22, 23 e 24) 

 Confecção de material IECP: Projeto “Literatura Registros de 
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13. Atividade 
literária; 
Organização 
de momentos 
filosóficos e 
sociológicos; 
Atividade 
artística.  
 
 
 

de leitura e elaboração 
de atividades para 
produção de gêneros 
textuais, com foco no 
debate sobre 
representações 
socioculturais em 
textos literários. 
Realização de 
atividade artística na 
escola, a partir das 
produções dos alunos. 

Infantojuvenil: grandes 
personagens no palco da 
Baixada Fluminense”. Rodas de 
leitura e adaptação dos contos 
de fadas “Os três porquinhos”, 
“Cinderela” e “As princesas”, 
de Charles Perrault para o 
teatro; ensaios das peças, a 
partir dos roteiros produzidos. 
Datas: 28/10; 31/10; 4/11 e 7/11. 
Apresentações das peças no 
encerramento da Semana de 
Literatura Infantojuvenil do 
IECP: 14/11/2014. Total de 
participantes: 150 

frequência, 
com pautas 
de reunião. 
(ANEXOS 8, 
9, 10 e 11) 
Registros 
nos blogs dos 
bolsistas de 
iniciação à 
docência e 
no blog do 
subprojeto 
de área. 
Registros 
fotográficos 
(ANEXO 13) 
Planejament
os das 
atividades. 
(ANEXOS 
25 e 26) 
 

14. Atividade 
literária; 
Criação de 
grupos de 
expressão 
étnico-racial; 
Atividade 
artística.  

Elaborar materiais de 
leitura e de atividades 
de produção artística, 
para debates e 
momentos de reflexão 
sobre as identidades 
culturais brasileiras. 

CIEP380: Projeto “Grafitagens 
na Baixada Fluminense”. 
Oficinas: Grafite é um gênero?; 
Grafitagem e a literatura 
marginal; nos dias 28/10 e 
30/10. Atividade 
artísticocultural: realização da 
prática do grafite nos muros da 
quadra da escola, no dia 
13/11/2014. Total de 
participantes: 170 

Registros de 
frequência, 
com pautas 
de reunião. 
(ANEXOS 8, 
9, 10 e 11) 
Registros 
nos blogs dos 
bolsistas de 
iniciação à 
docência e 
no blog do 
subprojeto 
de área. 
Registros 
fotográficos 
(ANEXO 13) 
Planejament
os das 
atividades. 
(ANEXO 27) 

15. Criação de 
grupos de 
expressão 
étnico-racial.  

Discutir o valor da 
oralidade para 
sociedades tradicionais 
africanas e para a 

IECP: 13/11/2014, durante a 
Semana de Literatura 
Infantojuvenil Palestra “A 
importância da narrativa oral 

Registros de 
frequência, 
com pautas 
de reunião. 
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cultura brasileira. para as culturas africana e 
afro-brasileira”, com a 
coordenadora de área, Claudia 
Fabiana de Oliveira Cardoso. 
Apresentação de narrativas 
orais pelo poeta-griot Medeiros, 
de Nilópolis. Debate sobre 
valores culturais africanos na 
constituição da identidade 
brasileira, com estudantes do 
IECP e bolsistas de ID do Pibid 
Uniabeu. Total de 
participantes: 65 

(ANEXOS 8, 
9, 10 e 11) 
Registros 
nos blogs dos 
bolsistas de 
iniciação à 
docência e 
no blog do 
subprojeto 
de área. 
Registros 
fotográficos 
(ANEXO 13) 

 16. 
Participação 
nas atividades 
de 
coordenação, 
gestão e 
planejamento 
escolar  

Participar de conselho 
de classe a fim de 
compreender melhor o 
projeto político 
pedagógico da escola. 

IECP: 16 de dezembro de 2014 
Total de participantes: 3 
bolsistas 

Registros de 
frequência, 
com pautas 
de reunião. 
(ANEXOS 8, 
9, 10 e 11) 
Registros 
nos blogs dos 
bolsistas de 
iniciação à 
docência e 
no blog do 
subprojeto 
de área. 

17. 
Apresentação 
de trabalho 
em evento no 
país 

Divulgar trabalhos 
desenvolvidos no 
subprojeto Letras- 
Português do Pibid 
Uniabeu, socializando 
resultados. 

ENEALL – Encontro de Ensino 
e Aprendizagem em Línguas e 
Literaturas, na UFRJ, em 
28/11/2014. Total de 
participantes: 2 bolsistas ID 
ENALIC - V Encontro 
Nacional das Licenciaturas e IV 
Seminário Nacional do PIBID, 
na UFRN, de 8 a 12/12/2014. 
Total de participantes: 4 
bolsistas ID e coordenadora de 
área. 

Registros 
nos blogs 
dos bolsistas 
de iniciação 
à docência e 
no blog do 
subprojeto 
de área. 
Resumos 
publicados – 
ISSN 2318-
6771 
(ANEXO 
28) Pôsteres 
apresentado
s no 
ENALIC 
(ANEXOS 
29, 30 e 31) 
Certificados 
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de 
participação 
(ANEXOS 
32, 33, 34, 
35, 36 e 37) 

18. 
Apresentação 
de trabalhos 
no I 
Seminário 
Institucional 
de Iniciação à 
Docência  
 
 
 
 

Divulgar trabalhos 
desenvolvidos no 
subprojeto Letras- 
Português do Pibid 
Uniabeu, socializando 
resultados. 

UNIABEU, Campus 2, em 29 
de novembro de 2014. Total de 
participantes: todos os bolsistas 
do subprojeto.  

Programaçã
o dos 
trabalhos 
apresentados 
pelos 
bolsistas do 
subprojeto 
(ANEXO 38) 
Registros 
nos blogs dos 
bolsistas de 
iniciação à 
docência e 
no blog do 
subprojeto 
de área. 
Registros 
fotográficos 
(ANEXO 13) 
 

 
19. Avaliação 
do projeto.  

Avaliar o projeto Pibid 
como um todo 

 Registros de 
frequência, 
com pautas 
de reunião. 
(ANEXOS 8, 
9, 10 e 11) 
Registros no 
blog do 
subprojeto 
de área. 
Relatórios 
parcial e 
final. 
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4.2 – Subprojeto de História. 

INDICADOR 
ATIVIDADE 

OBJETIVO DESCRIÇÃO 
(incluir início e 
período de 
realização) 

RESULTADOS 

1. Seleção de 
bolsistas discentes 
e supervisores 

Selecionar 16 
bolsistas 
discentes do 
curso de 
Licenciatura em 
História do 
UNIABEU e 2 
supervisores das 
escolas 
parceiras. 

Inscrições: 03/02 a 
12/02/2014; 
Entrevistas: 
13/02/2014 das 15h 
às 17h; 
Divulgação do 
resultado: 
17/02/2014; 
Pedidos de recurso 
(mediante 
preenchimento de 
formulário 
fornecido pelo 
PIBID/UNIABEU): 
18/02/2014; 
Resultado final: 
19/02/2014; 
Entrega dos 
documentos dos 
candidatos 
selecionados: De 
20/02 a 25/02/2014. 

Editais; Divulgação de 
resultados  

2. Lançamento do 
projeto de área no 
I Encontro 
Pibid/UNIABEU 

Apresentar a 
organização, 
objetivos, 
cronograma das 
ações do 
subprojeto de 
História para os 
bolsistas 
vinculados. 

8 de março de 
2014. 

Exposição em 
Powerpoint, com 
registro no blog do 
projeto de área. 

3. Minicurso de 
capacitação: 
“Identidade e 
cidadania no 
ensino de 
História: tecendo 
caminhos e 
possibilidades  

Oferecer aos 
bolsistas 
discentes uma 
capacitação 
inicial para o 
desenvolvimento 
do projeto nas 
escolas públicas, 
com discussão 
teórico-

Período: 18/03 a 
24/04/2014. 
 
 

Produções textuais 
resultantes da oficina: 
análise sobre um dos 
módulos do minicurso 
Construção e atualização 
de blog. 
(Registros nos blogs dos 
bolsistas de iniciação à 
docência e no blog do 
projeto de área) 
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metodológica 
sobre os 
conceitos 
centrais da 
proposta. 
 

 

4. Reuniões da 
coordenação de 
área com os 
bolsistas discentes 

Orientar e 
acompanhar o 
desenvolvimento 
das ações do 
projeto nas 
escolas. 

Às terças-feiras, 
das 17h às 19h. 
 

 
Registros nos blogs dos 
bolsistas de iniciação à 
docência e no blog do 
projeto de área. 
Registros fotográficos 
 

5. Reuniões 
mensais da 
coordenação de 
área com os 
bolsistas 
supervisores 

Acompanhar o 
trabalho dos 
supervisores e 
atender as 
necessidades das 
escolas 
parceiras. 

Dias e escolas: 
CIEP 380, terça-
feira, das 13h às 
15h 
 
IECP, quarta-
feira, das 13h às 
15h 

Registros nos blogs 
Registros fotográficos de 
reuniões 
 

6. Início das 
atividades dos 
bolsistas de 
iniciação com os 
supervisores nas 
escolas 

Observar o 
contexto escolar 
para 
levantamento de 
necessidades e 
conhecimento 
da realidade das 
escolas. 

CIEP 380: início 
em 10 de abril 
 
Instituto de 
Educação Carlos 
Pasquale: início em 
08 de abril 

Registros nos blogs dos 
bolsistas de iniciação à 
docência e no blog do 
projeto de área. 
 
 

7. Apresentação 
de trabalho 
elaborado pelos 
licenciandos 

Apresentar  
licenciandos 
bolsistas de ID à 
comunidade 
escolar através 
de participação 
em atividades 
voltadas para a 
discussão das 
identidades 
sociais 

CIEP 380: 13/05 
Atividade: “Vida e 
obra de Dorival 
Caymmi – A 
brasilidade em 
discussão” 
 
IECP: 21/05 
Atividade: 
Diversidade e 
preconceito em 
debate 
 
 
IECP: 03, 17 e 
24/09 
Atividade: 
“Consciência 

Registros nos blogs dos 
bolsistas de iniciação à 
docência.. 
Registros fotográficos  
Planejamento da 
atividade 
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Política na Escola” 
 
 

8 Elaboração de 
questionário para 
aplicação nas 
turmas de 
primeiro ano do 
IECP 

Analisar o perfil 
sociocultural e 
como os dilemas 
sociais a 
respeito de 
etnia, gênero, 
religião, 
orientação 
sexual, 
portadores de 
necessidades 
especiais e local 
de origem 
surgem nesta 
unidade escolar 

IECP: 15/04 a 
28/05 
Atividade: 
Elaboração, 
aplicação e análise 
do questionário. 

Registros nos blogs dos 
bolsistas de iniciação à 
docência e no blog do 
projeto de área. 
Registros fotográficos  
Questionário 
 

9.  Participação 
no Concurso 
Literário Dorival 
Caymmi no CIEP 
380 

Analisar a vida 
e a obra de 
Dorival 
Caymmi a 
partir da 
discussão do ser 
brasileiro 

CIEP 380: 31/05  
Atividade: evento 
sobre Dorival 
Caymmi e o ser 
brasileiro 

Registros nos blogs dos 
bolsistas de iniciação à 
docência e no blog do 
projeto de área. 
Registros fotográficos  
 

10. Construção do 
blog 

Divulgar e 
registrar as 
etapas 
desenvolvidas, 
ampliando os 
debates sobre 
identidade e 
cidadania no 
Brasil 

Início em 
01/04/2014 

Blog:    
http://pibiduniabeu-
historia.blogspot.com.br/ 

11.  Oficinas e 
workshops   
 
 

Produção de 
Oficinas e 
Workshops na 
forma de 
organização e 
em consonância 
com as 
atividades das 
escolas 
 

CIEP 380: 11/09 
Atividade: “As 
Lendas 
Nordestinas” 
 
IECP: 05 e 26/11 
Atividades: 
“Consciência 
Negra: ‘Onde o 
Negro Foi Parar?’ 
 
CIEP 380 
Atividade: Ações 

Registros nos blogs dos 
bolsistas de iniciação à 
docência e no blog do 
projeto de área. 
Registros fotográficos  
http://pibiduniabeu-
historia.blogspot.com.br/ 
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na semana da 
consciência Negra: 
- Oficina de 
cachos; 
-  Oficina de 
turbantes; 
- Desfile da Beleza 
Negra. 
 

12.  Realização do 
Seminário 
Institucional de 
Iniciação à 
Docência 

Estender aos 
alunos e 
professores de 
diferentes 
Instituições 
Superiores de 
Ensino, além da 
comunidade, a 
produção do 
programa 

29/11/2014 Registros nos blogs dos 
bolsistas de iniciação à 
docência e no blog do 
projeto de área. 
Registros fotográficos  
http://pibiduniabeu-
historia.blogspot.com.br/ 

13.  Socialização 
dos Resultados 

Apresentação de 
trabalho em 
evento no país 

29/11/2014 
Participação dos 
bolsistas PIBID no 
I Seminário 
Institucional na 
forma de slides, 
com o resumo de 
suas atividades no 
ano. 

Registros nos blogs dos 
bolsistas de iniciação à 
docência e no blog do 
projeto de área. 
Registros fotográficos  
Imagens dos arquivos 
PowerPoint 
http://pibiduniabeu-
historia.blogspot.com.br/ 

14.  Execução de 
atividades 
formativas e 
didático-
pedagógicas nas 
escolas 

Criação de 
grupos de 
expressão 
étnico-racial 

Grupo de 
conscientização de 
cultura 
afrodescendente no 
IECP. Iniciado em 
novembro de 2014 

Grupo organizado pelos 
bolsistas discentes 
Maicon Prazeres de 
Jesus e Wagner Moraes 
Viana de Oliveira. 
http://pibiduniabeu-
historia-
maiconprazeres.blogspot
.com.br/ 
 

15.  
Acompanhamento 
do projeto 

Avaliação do 
projeto 

02/08/2014 
Reunião de 
avaliação do 
projeto 

Reunião geral com toda 
a equipe do PIBID. 
Registros nos blogs dos 
bolsistas de iniciação à 
docência e no blog do 
projeto de área. 
Registros fotográficos  
 

 Visitas aos Visitas de Visita de 
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4.3 – Subprojeto de Língua Inglesa 
 
 
Indicador da 
atividade  

Objetivo da 
atividade 

Descrição sucinta 
da atividade (inserir 
início e período de 
realização) 

Resultados alcançados 

1. Seleção de 
bolsistas 
discentes 

e supervisores 
 
 
 

Selecionar 16 
bolsistas 
discentes 
do curso de 
Licenciatura 
em 
Letras do 
UNIBEU 
e 2 supervisores 
das escolas 
parceiras. 

Inscrições: 03/02 a 
12/02/2014; 
Entrevistas: 
13/02/2014 das 16 
às 
19h; 
Divulgação do 
resultado: 
17/02/2014; 
Pedidos de recurso 
(mediante 
preenchimento de 
formulário 
fornecido 
pelo 
PIBID/UNIABEU): 
18/02/2014; 
Resultado final: 
19/02/2014; 
Entrega dos 
documentos dos 
candidatos 
selecionados: De 
20/02 a 25/02/2014. 

Edital; Divulgação dos 
selecionados. (Anexo 1) 

2. Lançamento 
do projeto de 

área no I 

Apresentar a 
organização, 
objetivos, 

8 de março de 2014. Exposição em Powerpoint 
(registro no blog do projeto 
de área). (Anexo 2) 

subprojetos acompanhamento 
dos discentes e 
supervisão. Início: 
03/2014 

acompanhamento ao 
andamento dos projetos 
discentes; 
Encontros privados com 
as supervisoras. 
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Encontro 
Pibid/UNIABEU. 

cronograma das 
ações do projeto 
de área Letras-
Inglês para os 
bolsistas 
vinculados 

3. Curso de 
capacitação  

Oferecer aos 
bolsistas 
vinculados ao 
projeto de área, 
principalmente 
os discentes, 
instrumentos 
iniciais para o 
desenvolvimento 
do projeto na 
escola pública e 
aprofundamento 
das propostas do 
projeto de área 
Letras-Inglês, 
inserido no 
projeto 
Institucional. 
Refletir sobre 
questões 
práticas sobre o 
ensino de língua 
inglesa na escola 
pública. 
Analisar 
questões 
culturais e de 
formação 
identitária que 
se relacionam 
com demandas 
de uma escola 
vivenciando 
momento de 
necessidades de 
atualizações em 
função de 
transformações 
socioculturais 
deste momento 
atual. 

Período: 14/03 a 
16/05/2014. 

Cartaz de divulgação; 
exposição de slides; 
atividade de construção de 
blog no laboratório. (Anexo 
3.1) Produções Textuais 
resultantes do curso: 
leitura de ESTARNECK 
(2013) e HALL (1992) em 
fichamentos e resumos; 
tutoriais e resumos das 
atividades apresentadas no 
curso de capacitação 
(Anexo 3.2) (Registro no 
blog do projeto de área) 
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4. Reunião da 
coordenação de 

área com os 
bolsistas  

discentes 
Orientar e 
acompanhar o 
desenvolvimento 
dos trabalhos 
desenvolvidos 
nas escolas. 

Às sextas, 
semanalmente, das 
17:30 às 19h. Início: 
março 

Registro de frequência; 
fotos dos encontros 
(registro no blog do projeto 
de área). (Anexo 4) 

5. Reunião com 
os bolsistas 

supervisores  

Acompanhar o 
trabalho dos 
supervisores e 
atender as 
necessidades da 
U.E. 

Prof. Selma Laeber 
(E. M. Edson 
Santos): 10/04; 
09/05; 25/06 Profa. 
Lívia Alexandra 
Morais (E. M. Ver. 
Américo dos 
Santos) 14, 21 e 
22/03; 04/04; 16/05; 
23/05; 05/06. 

Atas de reunião. (Anexo 5) 

6. Início das 
observações, 
vivências dos 
bolsistas nas 

escolas parceiras  

Iniciar 
observação 
participante 
para 
levantamento de 
necessidades e 
conhecimento 
da realidade 
escolar 

E. M. Edson 
Santos: 24 e 30 de 
Abril; E. M. Ver. 
Américo dos 
Santos: 24 e 29 de 
abril. 

Registro de frequência das 
observações de aula e das 
reuniões com os 
supervisores. (Anexo 6) 

7. Estreia dos 
trabalhos 

elaborados em 
cada escola 

parceira  

Dar início a um 
trabalho de 
língua inglesa 
conforme 
observação e 
reconhecimento 
das necessidades 
dos grupos 
atendidos nas 
escolas 
parceiras 

E. M. Edson 
Santos: 25 de junho 
(Trabalho: Quem 
aprende mais de 
uma língua fica 
mais esperto); E. 
M. Ver. Américo 
dos Santos: 05 de 
junho (Trabalho: 
Happy English). 

E. M. Edson Santos: Fotos, 
vídeo (registro no blog do 
projeto de área.) (Anexo 
7.1) e ata (cf. Anexo 5). E. 
M. Ver. Américo dos 
Santos: Fotos, vídeo 
(registro no blog do projeto 
de área.) (Anexo 7.2) 

8.Construção do 
blog  

Divulgar e 
registrar os 
acontecimentos 
do projeto de 
área, dando 
visibilidade 
pública da 
realização das 
atividades 
desenvolvidas. 

Registros iniciados 
oficialmente em 
08/03/2014 

Blog: 
http://pibiduniabeuletrasin
gles.blogspot.com.br/ 
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4.4 – Subprojeto de Pedagogia. 

INDICADOR 
ATIVIDADE 

OBJETIVO DESCRIÇÃO 
(incluir início e 

período de 
realização) 

RESULTADOS 

1. Diagnóstico da 
realidade escolar 
e identificação 
das necessidades 

Identificar a 
realidade da 
escola para 
construir um 
planejamento de 
atividades que 
respeite os 
conhecimentos 
circulantes. 

Março e Abril. 
Por meio de 
observação e 
conversas informais 
conhecer a realidade 
das escolas. 

Registro nos 
diários 
reflexivos, nas 
fotos e nos 
vídeos. 
 
(Anexo 1: Fotos 
dos primeiros 
momentos de 
observação nas 
escolas) 

2. Seleção de 
bolsistas discente 

Selecionar 
bolsistas para a 
atuação no 
projeto, 
promovendo a 
iniciação à 
docência, 
oportunizando a 
construção de 
competências 
docentes. 

Fevereiro e Julho. 
Seleção de bolsistas 
discentes, por meio 
de edital público, 
para a realização das 
oficinas, totalizando 
16 bolsistas atuantes. 

Edital e lista com 
resultado final. 
 
(Anexo 2: 
Editais e listas 
com resultados) 

3. Seleção de 
supervisores 
 
 

 

Selecionar 
supervisores para 
orientação e 
acompanhamento 
da realização do 
projeto in loco. 

Fevereiro. 
Seleção de dois 
professores, por meio 
de edital público, 
para orientação e 
acompanhamento 
das oficinas. 

Edital e lista com 
resultado final. 
 
(Anexo 3: Edital 
e lista com 
resultado) 

4. Elaboração do 
Plano de 
Mediação 

Organizar o 
calendário de 
atuação, 
propostas e 
orientar os 
quesitos 
metodológicos de 
atuação nas 
oficinas. 

Fevereiro e Agosto. 
(mensalmente 
atualizado) 
A partir do 
diagnóstico da 
realidade escolar foi 
elaborado o plano de 
mediação do 
subprojeto, que 
estabeleceu as ações 
e a sequência de 

Slide com as 
principais ações 
do projeto, 
explanado no 
primeiro 
encontro. 
Cronograma 
semestral. 
 
(Anexo 4: Slide 
com as ações do 
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operações a serem 
realizadas. 
 
 
 

projeto) 
 
(Anexo 5: 
Cronogramas 
semestrais) 
 
 

5. Realização de 
oficinas 
pedagógicas 

Promover 
práticas docentes 
em turmas de 1º a 
3º ano do Ensino 
Fundamental 

Semanalmente ao 
longo do ano. 
As oficinas, enquanto 
recurso, constituem 
um instrumento que 
responde, de forma 
prática, objetiva e 
pontual, algumas das 
demandas dos 
licenciandos, 
especialmente 
aquelas voltadas 
para os 
procedimentos de 
sala de aula e dos 
instrumentos, 
materiais e 
encaminhamentos 
internos e implicados 
ao desenvolvimento 
de uma  aula 
produtiva e 
significativa. 

No primeiro 
semestre 
atendemos 
apenas as 
turmas de 1º ano 
do Ensino 
Fundamental. Já 
no segundo 
semestre, 
ampliamos a 
algumas turmas 
dos demais anos 
e, inclusive, 
turmas especiais. 
Os resultados 
foram positivos, 
inclusive, 
manifestados nos 
registros escritos 
e imagéticos das 
crianças 
envolvidas no 
projeto. 
 
(Anexo 6: Fotos 
das turmas 
atendidas) 
 
(Anexo 7: 
Produções das 
crianças) 
 
(Anexo 8: 
Quadro 
descritivo de 
todas as oficinas 
realizadas) 
 

6. Reuniões 
periódicas de 

Acompanhar, 
avaliar e elaborar 

Semanalmente ao 
longo do ano. 

Semanalmente, 
realizamos as 
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bolsistas 
licenciandos e 
supervisores 

intervenções, além 
de registrar e 
avaliar os 
resultados 
parciais do 
projeto. 

A interação dialógica 
entre os 
participantes, em 
suas experiências 
distintas, permite, o 
entendimento das 
limitações de cada 
um, ao refletirem 
acerca de suas 
escolhas 
pedagógicas, e o 
desenvolvimento de 
estratégias para lidar 
com as mesmas.  

reuniões, 
previamente 
agendadas no 
cronograma. 
Na pauta, avisos 
gerais do 
programa, 
análise da 
coordenação 
sobre os 
planejamentos e 
resultados etc. 
Promovemos no 
segundo 
semestre os 
“diálogos 
docentes”. 
Mensalmente, 
em um dos 
encontros, um 
grupo 
apresentava e 
relatava as suas 
experiências nas 
escolas. 
 
(Anexo 9: Fotos 
dos encontros 
semanais) 
 
(Anexo 10: Fotos 
dos “diálogos 
docentes”) 
 
 

7. Laboratório de 
estudos sobre o 
Letramento 

Aprofundar 
estudos sobre 
letramento que 
colaborem com a 
organização 
metodológica das 
oficinas. 

Semanalmente ao 
longo do ano. 
Encontros que visam 
à discussão teórica 
acerca do letramento 
e suas diferentes 
possibilidades 
semióticas, bem 
como à sua 
articulação com a 
prática. 

Nessas reuniões, 
realizamos o 
Minicurso 
“Letramento e 
suas facetas”, 
com estudos 
teóricos que 
colaboraram 
com o layout 
metodológico das 
oficinas. Não foi 
possível findá-lo 
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no primeiro 
semestre e se 
estendeu até o 
segundo. 
 
(Anexo 11: 
Referência 
bibliográfica do 
minicurso) 
 
(Anexo 12: Slide-
síntese do 
minicurso) 
 
(Anexo 13: Fotos 
da realização do 
minicurso) 

8. Elaboração de 
relatórios 

Registrar e 
sintetizar o 
trabalho 
desenvolvido nos 
períodos 
semestral e anual. 

Julho e Dezembro. 
O registro dos 
trabalhos 
desenvolvidos pelos 
participantes deste 
projeto será feito 
através de relatórios 
semestrais/anuais 
para exposição das 
ações desenvolvidas  
e dos resultados 
obtidos. 

Relatórios 
entregues via 
email. Porém, 
cabe ressaltar, 
que houve 
intervenção da 
coordenação do 
subprojeto, pois, 
havia dificuldade 
na produção dos 
mesmos, já que 
os relatórios não 
aprofundavam 
as ações dos 
bolsistas 
discentes. 
 
(Anexo 14: 
Arquivo único 
contendo os 
relatórios anuais 
dos bolsistas 
discentes e 
supervisores) 

9. Utilização de 
diários reflexivo 

Registrar e 
compartilhar na 
web as ações e 
reflexões sobre as 
oficinas e dos 
encontros com a 

Semanalmente ao 
longo do ano. 
Cada licenciando/a 
registra em seu 
diário descrições e 
reflexões sobre a sua 

Blogs. Alguns 
bolsistas 
discentes e, 
inclusive, 
coordenação e 
supervisão, 
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coordenação e 
supervisão. 

participação nas 
atividades propostas, 
adotando um  
posicionamento 
crítico  e relatando 
os significados que 
tal experiência 
produz na sua 
formação e 
constituição como 
futuro/a professor/a 
dos anos iniciais do 
Ensino 
Fundamental. 

tiveram 
dificuldades em 
mantê-los 
atualizados. 
Questão 
praticamente 
resolvida no 
segundo 
semestre. 
 
(Anexo 15: 
Arquivo único 
contendo os links 
de acesso aos 
blogs) 

10. Participação 
em eventos 
acadêmicos 

Contribuir para o 
aperfeiçoamento 
de habilidades e 
competências dos 
bolsistas de 
iniciação à 
docência no que 
tange ao seu 
envolvimento em 
atividades para 
apresentação de 
resultados. 

De acordo com o 
calendário dos 
eventos. 
Os eventos 
acadêmicos 
proporcionaram aos 
docentes e 
licenciandos o 
compartilhamento 
das experiências 
bem-sucedidas, seus 
percalços, possíveis 
ações e resultados do 
projeto.  
 

-  IX Simpósio 
Educação e Sociedade 
Contemporânea: 
desafios e propostas, 
com o trabalho 
intitulado por “O 
Pibid na formação do 
pedagogo-docente e as 
competências 
experienciais na 
produção de sentido 
na/da escrita no início 
da alfabetização”, 
autoria da 
Coordenadora deste 
sub-projeto, Virna 
Catão, e, co-autoria 
das alunas-bolsistas 
Caroline Arsenio e 
Gesieli Monerat, no 
período de 4 a 6 de 
setembro de 2014, na 
Cidade do Rio de 
Janeiro. 
 
(Anexo 16: 
Certificados e Artigo 
do Simpósio) 
 
- XI Colóquio sobre 
Questões 
Curriculares, com o 
trabalho intitulado 
por “Alfabetização 
sem cartilhas e novos 
letramentos: A 
palavra fora da 
palavra”, autoria da 
Coordenadora deste 
subprojeto, Virna 
Catão, e, co-autoria da 
aluna-bolsista Gesieli 
Monerat, no período 
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de 18 a 20 de setembro 
de 2014, em Portugal. 
 
(Anexo 17: 
Certificados e Anais 
do Colóquio) 
 
- I SEFD na UNIG, 
com o trabalho 
intitulado por 
“Competências 
Experienciais  na 
produção de sentido 
na/da escrita no início 
da alfabetização: A 
práxis ‘pibidiana’”, 
apresentado em 2 de 
outubro de 2014. 
 
(Anexo 18: Certificado 
e Artigo do Seminário)  
 
- IV Seminário 
Nacional do Pibid 
(ENALIC), no Rio 
Grande do Norte, com 
uma comunicação 
individual intitulada 
por “ O Pibid e as 
Competências 
Experienciais na 
produção de sentido 
na/da escrita no início 
da alfabetização: Do 
Letramento Literário 
ao Multissemiótico”, 
autoria de Virna 
Catão, e,  pôster com o 
título “Letramento 
Literário nas práticas 
docentes do Pibid: 
Relato de 
Experiências”, autoria 
de Bruna Jakson, 
Viviane Angeli e Virna 
Catão. 
 
(Anexo 19: Certificado 
e Anais do Seminário) 
 
O Seminário 
Institucional do PIBID 
foi realizado no mês de 
novembro com 
palestras, 
apresentações de 
posters e diálogos 
experienciais.  
Iniciamos o encontro 
com uma palestra da 
Professora Dr. Sara 
Fazollo (UFRRJ), 
seguimos com as 
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apresentações dos 
bolsistas e cada 
coordenação fechou o 
encontro com uma 
mesa redonda, no caso 
de Pedagogia, 
intitulada por 
“Letramento Sensível: 
Diálogos semióticos 
entre infância, arte e 
alfabetização”, 
ministrada pelo Profs. 
Dr. Andréa Serpa 
(UFF) e Ms. Virna 
Catão (UNIABEU). 
Cabe ressaltar que 
todos os bolsistas 
apresentaram 
trabalhos, a saber: 
1. Pôster: Letramento 
Literário nas práticas 
docentes do Pibid: 
Relato de Experiências 
Bolsistas discentes: 
Viviane e Bruna 
2. Pôster: As 
experiências 
multissemióticas na 
alfabetização 
Bolsistas discentes: 
Suellen, Leila, 
Cleidilaine e Fabrício 
Bolsista Supervisor: 
Eliana 
3. Comunicação Oral: 
O Pibid na formação 
do pedagogo-docente e 
as competências 
experienciais na 
produção de sentido 
na/da escrita no início 
da alfabetização 
Bolsistas discentes: 
Gesieli e Caroline 
4. Comunicação Oral: 
Práticas de Literatura 
Infantil – Questões e 
Tensões 
Bolsistas discentes: 
Andreia, Tatiana, 
Erika, Lúcia e Liliane 
Bolsista Supervisor: 
José Augusto 
5. Comunicação Oral: 
A cor da cultura nas 
práticas pibidianas 
Bolsistas discentes: 
Rosana, Sabrina e 
Luciana 
Bolsista Supervisor: 
Eliana 
 
(Anexo 20: Fotos do 



________________________________________Relatório de Atividades do Programa PIBID 
UNIABEU 

 28

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminário 
Institucional) 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Elaboração de 
material didático 
sobre práticas de 
letramento 

Registrar e 
colaborar com a 
formação de 
professores na 
instituição e em 
outras. 

Semanalmente ao 
longo do ano. 
O material didático 
elaborado será 
disponibilizado em 
meio virtual. Será 
produzido um DVD 
com a articulação 
entre as discussões 
teóricas e a prática 
proporcionada pelas 
oficinas. 

Fotos e vídeos 
foram coletadas, 
abordando o 
minicurso e as 
oficinas. 
O material 
didático ficará 
pronto ao final 
da vigência do 
projeto. 
 
(Anexo 21: 
Vídeo 
demonstrativo 
no youtube) 
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5. DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA 
 
5.1 – Subprojeto de Língua Portuguesa. 
 

1) Tipo do produto: Criação de site e blogs 
      Indicador atividade:  18,19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  
Blog do subprojeto, construído para exposição das principais ações e resultados parciais do 
subprojeto, visando à divulgação das etapas desenvolvidas e à ampliação dos debates em torno do 
ensino de língua portuguesa. Está dividido em oito páginas, que são: “Ínício”, com as chamadas dos 
principais eventos; “Pibid: o que é?”, com explicação sobre o programa e o projeto 
PIBIDUNIABEU; “Quem somos”, com a relação da equipe; “Onde estamos”, com a apresentação 
das escolas parceiras; “Atividades”, com registros acompanhados pela coordenação de área; “Ações 
dos bolsistas”, com trabalhos apresentados pelos discentes através dos blogs de cada bolsista de 
iniciação à docência; “Leituras”, com registros da bibliografia utilizada; e “Links”, com relação de 
domínios virtuais para consulta. 
 
http://www.pibiduniabeuletrasportugues.blogspot.com.br/ 
b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Blog do bolsista de iniciação à docência Caio César Pompeu Silva, para registros das ações do 
licenciando no projeto. Está dividido em quatro páginas: “Início”, onde estão destacadas 
atividades importantes; “Diário de campo”, onde são feitos registros pessoais de todas as 
atividades, por semestre; “Produção textual”, onde são divulgadas as produções textuais, por 
semestre; e “Atividades na escola”, onde são relacionadas as ações realizadas na escola parceira. 
 

http://pibiduniabeu-caiosilva.blogspot.com.br/ 
c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Blog da bolsista de iniciação à docência Camila 
Alencar de Araújo, para registros das ações do licenciando no projeto. Está dividido em quatro 
páginas: “Início”, onde estão destacadas atividades importantes; “Diário de campo”, onde são feitos 
registros pessoais de todas as atividades, por semestre; “Produção textual”, onde são divulgadas as 
produções textuais, por semestre; e “Atividades na escola”, onde são relacionadas as ações 
realizadas na escola parceira. 
http://pibiduniabeu-camilaaraujo.blogspot.com.br/ 
d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Blog da bolsista de iniciação à docência Cléa 
Lucila da Silva Ribeiro, para registros das ações do licenciando no projeto. Está dividido em quatro 
páginas: “Início”, onde estão destacadas atividades importantes; “Diário de campo”, onde são feitos 
registros pessoais de todas as atividades, por semestre; “Produção textual”, onde são divulgadas as 
produções textuais, por semestre; e “Atividades na escola”, onde são relacionadas as ações 
realizadas na escola parceira. 
 
http://pibiduniabeu-clearibeiro.blogspot.com.br/ 
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e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Blog do bolsista de iniciação à docência Cosme 
Borges Machado, para registros das ações do licenciando no projeto. Está dividido em quatro 
páginas: “Início”, onde estão destacadas atividades importantes; “Diário de campo”, onde são feitos 
registros pessoais de todas as atividades, por semestre; “Produção textual”, onde são divulgadas as 
produções textuais, por semestre; e “Atividades na escola”, onde são relacionadas as ações 
realizadas na escola parceira. 
http://pibid-uniabeuportuguescosmemachado.blogspot.com.br/ 
f) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Blog da bolsista de iniciação à docência Fernanda 
Pereira Barbosa, para registros das ações do licenciando no projeto. Está dividido em quatro páginas: 
“Início”, onde estão destacadas atividades importantes; “Diário de campo”, onde são feitos registros 
pessoais de todas as atividades, por semestre; “Produção textual”, onde são divulgadas as produções 
textuais, por semestre; e “Atividades na escola”, onde são relacionadas as ações realizadas na escola 
parceira. 
http://pibiduniabeu-fernandabarbosa.blogspot.com.br/ 
g) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Blog do bolsista de iniciação à docência Flávio Cristian Paulo da Silva, para registros das ações do 
licenciando no projeto. Está dividido em quatro páginas: “Início”, onde estão destacadas atividades 
importantes; “Diário de campo”, onde são feitos registros pessoais de todas as atividades, por 
semestre; “Produção textual”, onde são divulgadas as produções textuais, por semestre; e 
“Atividades na escola”, onde são relacionadas as ações realizadas na escola parceira. 
http://pibiduniabeu-flaviosilva.blogspot.com.br/ 
h) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Blog da bolsista de iniciação à docência Gabriela 
Cristina Ribeiro de Gouveia, para registros das ações do licenciando no projeto. Está dividido em 
quatro páginas: “Início”, onde estão destacadas atividades importantes; “Diário de campo”, onde são 
feitos registros pessoais de todas as atividades, por semestre; “Produção textual”, onde são 
divulgadas as produções textuais, por semestre; e “Atividades na escola”, onde são relacionadas as 
ações realizadas na escola parceira. 
http://pibiduniabeu-gabrielagouvea.blogspot.com.br/ 
i) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Blog da bolsista de iniciação à docência Helena de 
Souza e Silva, para registros das ações do licenciando no projeto. Está dividido em quatro páginas: 
“Início”, onde estão destacadas atividades importantes; “Diário de campo”, onde são feitos registros 
pessoais de todas as atividades, por semestre; “Produção textual”, onde são divulgadas as produções 
textuais, por semestre; e “Atividades na escola”, onde são relacionadas as ações realizadas na escola 
parceira. 
http://pibid-uniabeuportugueshelenamacedo.blogspot.com.br/ 
j) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Blog da bolsista de iniciação à docência Mayara 
Quirino Batista Gimenez, para registros das ações do licenciando no projeto. Está dividido em 
quatro páginas: “Início”, onde estão destacadas atividades importantes; “Diário de campo”, onde são 
feitos registros pessoais de todas as atividades, por semestre; “Produção textual”, onde são 
divulgadas as produções textuais, por semestre; e “Atividades na escola”, onde são relacionadas as 
ações realizadas na escola parceira. 
http://pibiduniabeu-mayaragimenez.blogspot.com.br/ 
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l) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Blog da bolsista de iniciação à docência Naiane 
Rocha da Costa, para registros das ações do licenciando no projeto. Está dividido em quatro páginas: 
“Início”, onde estão destacadas atividades importantes; “Diário de campo”, onde são feitos registros 
pessoais de todas as atividades, por semestre; “Produção textual”, onde são divulgadas as produções 
textuais, por semestre; e “Atividades na escola”, onde são relacionadas as ações realizadas na escola 
parceira. 
http://pibiduniabeu-naianecosta.blogspot.com.br/ 
m) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Blog da bolsista de iniciação à docência Nathália 
Lucas Lima Alvez, para registros das ações do licenciando no projeto. Está dividido em quatro 
páginas: “Início”, onde estão destacadas atividades importantes; “Diário de campo”, onde são feitos 
registros pessoais de todas as atividades, por semestre; “Produção textual”, onde são divulgadas as 
produções textuais, por semestre; e “Atividades na escola”, onde são relacionadas as ações 
realizadas na escola parceira. 
http://pibiduniabeu-nathaliaalves.blogspot.com.br/ 
n) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Blog da bolsista de iniciação à docência Priscila 
da Silva Mascarenhas, para registros das ações do licenciando no projeto. Está dividido em quatro 
páginas: “Início”, onde estão destacadas atividades importantes; “Diário de campo”, onde são feitos 
registros pessoais de todas as atividades, por semestre; “Produção textual”, onde são divulgadas as 
produções textuais, por semestre; e “Atividades na escola”, onde são relacionadas as ações 
realizadas na escola parceira. 
http://pibiduniabeu-priscilamascarenhas.blogspot.com.br/ 
o) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Blog da bolsista de iniciação à docência Priscila 
Gomes Fernandes, para registros das ações do licenciando no projeto. Está dividido em quatro 
páginas: “Início”, onde estão destacadas atividades importantes; “Diário de campo”, onde são feitos 
registros pessoais de todas as atividades, por semestre; “Produção textual”, onde são divulgadas as 
produções textuais, por semestre; e “Atividades na escola”, onde são relacionadas as ações 
realizadas na escola parceira. 
http://pibiduniabeu-priscilagomes.blogspot.com.br/ 
p) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Blog da bolsista de iniciação à docência Thayane 
Christinne de Araújo, para registros das ações do licenciando no projeto. Está dividido em quatro 
páginas: “Início”, onde estão destacadas atividades importantes; “Diário de campo”, onde são feitos 
registros pessoais de todas as atividades, por semestre; “Produção textual”, onde são divulgadas as 
produções textuais, por semestre; e “Atividades na escola”, onde são relacionadas as ações 
realizadas na escola parceira. 
http://pibiduniabeu-thayanearaujo.blogspot.com.br/ 
q) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Blog da bolsista de iniciação à docência Vanessa 
Rodrigues dos Santos Fagundes, para registros das ações do licenciando no projeto. Está dividido em 
quatro páginas: “Início”, onde estão destacadas atividades importantes; “Diário de campo”, onde são 
feitos registros pessoais de todas as atividades, por semestre; “Produção textual”, onde são 
divulgadas as produções textuais, por semestre; e “Atividades na escola”, onde são relacionadas as 
ações realizadas na escola parceira. 
http://pibiduniabeu-vanessasantos.blogspot.com.br/ 
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u) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Blog da bolsista de iniciação à docência Viviane 
Bezerra Toledo, para registros das ações do licenciando no projeto. Está dividido em quatro páginas: 
“Início”, onde estão destacadas atividades importantes; “Diário de campo”, onde são feitos registros 
pessoais de todas as atividades, por semestre; “Produção textual”, onde são divulgadas as produções 
textuais, por semestre; e “Atividades na escola”, onde são relacionadas as ações realizadas na escola 
parceira. 
http://pibiduniabeu-vivianetoledo.blogspot.com.br/ 

Quantidade total 17 
 
 
 
 
 
 
2) Tipo do produto: Planos de aula, sequências didáticas e projetos didáticos 
 Indicador atividade: Desenvolvimento, testagem e aplicação de material didático 
 
 
a) Plano da oficina “Intertextualidade e paródia na leitura da obra de Dorival Caymmi”, realizada no 
CIEP 380 Joracy Camargo, em 15 de maio de 2014. 
 
http://www.mediafire.com/view/exjaidd27f42u2c/Anexo_9_- 
Oficina_Intertextualidade_e_Par%C3%83%C2%B3dia_na_leitura_da_obra_de_Dorival_Caymmi,_ 
CIEP380.pdf 
b) Projeto educativo “Escritas de si: rediscutindo identidades através de gêneros textuais”, para 
execução de oficinas no âmbito do subprojeto, oferecidas a alunos do Instituto de Educação Carlos 
Pasquale, realizado entre 28/08 e 18/09/2014. 

 
http://www.mediafire.com/view/ltzdia4fwtss5il/ANEXO_18-Projeto_Escritas_de_si_- 
_rediscutindo_identidades_atrav%C3%83%C2%A9s_de_g%C3%83%C2%AAneros_textuais_-IECP.pdf 
c) Projeto educativo “A palavra do Nordeste na Baixada Fluminense”, para execução de oficinas no 
âmbito do subprojeto, oferecidas a alunos do primeiro ano do ensino médio do CIEP 380 – Joracy 
Camargo. 
http://www.mediafire.com/view/ekgzsnql5urk3yw/ANEXO_19- 
_Projeto_A_palavra_do_Nordeste_na_Baixada_Fluminense_CIEP380.pdf 
d) Planos de aulas sobre gêneros textuais obituário, notícia e repente no projeto “A palavra do 
Nordeste na Baixada Fluminense”, para execução de oficinas no âmbito do subprojeto, oferecidas a 
alunos do primeiro ano do ensino médio do CIEP 380 – Joracy Camargo, em 28/08/2014. 
http://www.mediafire.com/view/h27c7ao44tewj6e/ANEXO_20- 
_Oficina_g%C3%AAneros_obitu%C3%A1rio,_not%C3%ADcia_e_repente__CIEP380.pdf 
e) Planos de aulas sobre gêneros textuais e tipos textuais, no projeto “A palavra do Nordeste na 
Baixada Fluminense”, para execução de oficinas no âmbito do subprojeto, oferecidas a alunos do 
primeiro ano do ensino médio do CIEP 380 – Joracy Camargo, no dia 4/9/2014. 
http://www.mediafire.com/view/b1wzoezxbfjpphd/ANEXO_21- 
_Oficina_tipologia_textual_e_literatura_de_cordel__CIEP380.pdf 
f) Projeto didático de monitoria de apoio à escrita, realizado no CIEP 380 – Joracy Camargo, em 
8/10/2014. 
http://www.mediafire.com/view/zwtpjf9izrk4bn4/ANEXO_22-_Monitoria_de_apoio_%C3%A0_escrita__CIEP380.pdf 
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g) Planos de aulas de apoio à escrita, em monitoria realizada no Instituto de Educação Carlos 
Pasquale. 
http://www.mediafire.com/view/0b8jbenp40n3yxp/ANEXO_23- 
_Monitoria_de_apoio_%C3%A0_escrita_IECP.pdf 
h) Sequência didática em exercícios aplicados na monitoria de apoio à escrita realizada no Instituto 
de Educação Carlos Pasquale, nos dias 21/10 e 24/10/2014. 
http://www.mediafire.com/view/wbca1j07j7rv7zn/ANEXO_24- 
_Exerc%C3%83%C2%ADcios_de_monitoria_de_revis%C3%83%C2%A3o_de_textos.pdf 
i) Projeto didático “Literatura Infantojuvenil: grandes personagens no palco da Baixada 
Fluminense”, realizado no Instituto de Educação Carlos Pasquale, no período entre 28/10 a 
14/11/2014. 
 
http://www.mediafire.com/view/vfveve6h7rqv95g/ANEXO_25- 
_Atividade_Liter%C3%A1ria_IECP_-_Projeto_LITERATUA_INFANTOJUVENIL.pdf 
j) Projeto didático “Grafitagens nos muros do Joracy Camargo”: duas oficinas em 28/10 e 30/10; 
atividade artístico-cultural em 13/11/2014. 
http://www.mediafire.com/view/hp49hqgw1lqe8zl/ANEXO_27- 
_Projeto_Grafitagens_nos_muros_do_Joracy.pdf 

Quantidade total 10 
 
 
 
3) Tipo do produto: Produção de roteiro experimental 
 Indicador atividade: Desenvolvimento, testagem e aplicação de material didático 
 
 
a) Roteiros das peças teatrais encenadas durante a Semana de Literatura Infanto Juvenil do Instituto 
de Educação Carlos Pasquale, no dia 14 de novembro de 2014, de acordo com o Projeto de atividade 
literária e artística “Literatura Infantojuvenil: grandes personagens no palco na Baixada 
Fluminense.” 
http://www.mediafire.com/view/4ommeq8g8dm2jhy/ANEXO_26-_Atividade_Liter%C3%A1ria_IECP_- 
_Roteiros_das_pe%C3%A7as_apresentadas_na_Semana_de_Literatura_Infantojuvenil.pdf Quanti 

Quantidade total 3 
 
 
4) Tipo do produto: Criação de banco de imagens 
 Indicador atividade: Socialização de resultados 
 
 
a) Banco de imagens de atividades desenvolvidas no subprojeto Letras – Português do PIBID 
UNIABEU, a partir do Google+, Picasa, endereço eletrônico pibiduniabeu.portugues@gmail.com 
 
https://plus.google.com/u/0/photos 
 

Quantidade total 1 
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5.1.2 Produções bibliográficas  
 
Tipo do produto: Resumo publicado 
Indicador atividade: Apresentação de trabalho em evento no país 
 
 
a) Resumos publicados no caderno de resumos do V Encontro Nacional das Licenciaturas e IV 
Seminário Nacional do Pibid, realizado na UFRN, de 8 a 12 de dezembro de 2014. Mídia digital: 
CD. ISSN: 2318-6771-Natal/RN. 
http://www.mediafire.com/view/x5c64lq8hskc0sh/ANEXO_28- 
_Resumos_ENALIC_Pibid_Uniabeu_-_Letras_Portugu%C3%83%C2%AAs.pdf 
(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

Quantidade total 4 
 
 
5.1.3 Produções Artístico-Culturais 
 
Tipo do produto: Grafitagem e apresentação de peça teatral 
Indicador atividade: Atividade artística. Criação de grupo de expressão étnico-racial. 
 
 
a) Grafitagens nos muros da quadra do CIEP 380 – Joracy Camargo, no dia 13/11/2014, no âmbito 
do projeto “Grafitagens nos muros do Joracy Camargo”. 
 
https://plus.google.com/photos/102048711898688507251/albums/6102371355416860433 
http://www.pibiduniabeuletrasportugues.blogspot.com.br/p/atividades_23.html 

b) Apresentação de peças teatrais pelos alunos do Instituto de Educação Carlos Pasquale, no 
âmbito do projeto “Literatura Infantojuvenil no palco da baixada Fluminense”, no dia 
14/11/2014. 
 

http://www.pibiduniabeuletrasportugues.blogspot.com.br/p/atividades_23.html 
Quantidade total 2 

 
 
 
5.1.5 Produções Técnicas, Manutenção De Infraestrutura E Outras 
 
1) Tipo do produto: Avaliação diagnóstica 
Indicador atividade: Planejamento 
 
 
a) Avaliação diagnóstica sobre níveis de leitura e escrita aplicada a todas as turmas das duas escolas 
parceiras: CIEP 380 Joracy Camargo, no dia 5 de junho de 2014. 
http://www.mediafire.com/view/t8btkuyq2dbl1u3/Avalia%C3%A7%C3%A3o_Diagn%C3%B3stica 
_I.pdf 
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b) Resultados da avaliação diagnóstica no CIEP 380 Joracy Camargo. 
 

http://www.mediafire.com/view/fev9c2bcb723rg5/Gr%C3%A1ficos_Avalia%C3%A7%C3%A3o_D 
iagn%C3%B3stica_-_Joracy_Camargo(1).pdf 
c) Resultados da avaliação diagnóstica no Instituto de Educação Carlos Pasquale 
http://www.mediafire.com/view/fev9c2bcb723rg5/Gr%C3%A1ficos_Avalia%C3%A7%C3%A3o_Diagn%C3%B3stica_ 
-_Joracy_Camargo(1).pdf 

Quantidade total 3 
 
 
 
 
2) Tipo do produto: E-pôster 
 Indicador atividade: Apresentação de trabalho em evento no país 
 
 
a) E-pôster “Escritas de si: rediscutindo identidades através de gêneros textuais.”, de Priscila 
Mascarenhas, no ENALIC 2014. 
 
http://www.mediafire.com/view/x8hj6c3swu48ajt/E-poster_ENALIC_- 
_Priscila_da_Silva_Mascarenhas.pdf 
b) E-pôster “A literatura de cordel e o repente: diálogos entre gêneros textuais e identidades culturais 
na Baixada Fluminense.”, de Flávio Christian, no ENALIC 2014. 
http://www.mediafire.com/view/4ucsgqrk9jkulcc/E-poster_ENALIC_- 
_Fl%C3%83%C2%A1vio_Cristian_Paulo_da_Silva.pdf 
c) E-pôster “Da iniciação à docência em língua portuguesa do PIBID UNIABEU à formação de 
professores do primeiro segmento da educação básica.”, de Nathália Lucas, no ENALIC 2014. 
http://www.mediafire.com/view/dislstjatu1za4y/E-poster_ENALIC_- 
_Nath%C3%83%C2%A1lia_Lucas_Lima_Alvez.pdf 

Quantidade total 3 
 
 
 
5.2 – Subprojeto de Língua Inglesa. 
 
 
1) Tipo do produto: Blog 
 Indicador atividade: Criação de blogs 
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a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): DE FEVEREIRO A JULHO Ele representa 
ferramenta principal de registro e visualização das ações do projeto e está dividido em oito páginas, 
que são: “Início”, onde apresentamos as chamadas dos eventos principais; “Pibid: o 
qué?”, onde explicamos a proposta do programa; “Quem somos”, onde relacionamos as equipes; 
“Onde estamos”, onde apresentamos as escolas parceiras e como chegar lá; “Atividades”, onde 
apresentamos os registros acompanhados pela a coordenação de área; “Ações dos bolsistas”, onde 
relacionamos os trabalhos apresentados pelos bolsistas discentes (as Produções Textuais, os Diários 
de Campos e as Atividades na Escola) através dos blogs do projeto de cada bolsista; “Leituras”, onde 
expomos as bibliografias já lidas; e “Links”, onde relacionamos alguns domínios virtuais para 
pesquisa e estudo. 
 
(http://pibiduniabeu-letras-ingles.blogspot.com.br/) 

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): DE AGOSTO A ATUAL Avaliando o percurso 
com os alunos viu-se a necessidade da criação no blog da página “Atividades 
Lúdicas”. São atividades de cunho lúdico-pedagógico que foram testadas em sala de aula, 
organizadas em fichas com informações sobre o tempo de duração, o público alvo, o objetivo e o 
procedimento. 
 

(http://pibiduniabeu-letras-ingles.blogspot.com.br/) 
Quantidade total 2 

 
 
2) Produções Artístico-Culturais 
 
 Tipo do produto: Produção artística 
 Indicador atividade: Festival de dança e música 
 
 
a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): DE AGOSTO A DEZEMBRO A supervisora Lívia 
Alexandra Morais Silva Bastos desenvolve já há alguns anos um trabalho de apresentação artística 
em sua escola com a participação de seus alunos para toda a comunidade escolar. Este ano ela 
resolveu incluir os alunos que participaram do projeto no contraturno com a intenção de ajudar a 
melhorar a sua autoestima ainda mais. Foi um sucesso! 
(http://liviamorais-pibiduniabeu-letrasingles.blogspot.com.br/ ) 

Quantidade total 1 
 
 
 
 
5.3 – Subprojeto de Pedagogia. 
 

 
1) Produção didático-pedagógica 
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a)  Tipo do produto: Blog 
Registro e visualização das ações do projeto e está dividido em abas: “Início”, “Pibid: o qué?”, 
“Quem somos”, “Onde estamos”, “Atividades”, “Ações dos bolsistas”, “Leituras”, “Links. Optamos 
por chama-lo de “diário reflexivo”. 
(Anexo 15: Arquivo único contendo os links de acesso aos blogs) 
b) Tipo do produto: Sequência Didática 
Registro sequencial e didático das oficinas, perfazendo o caminho metodológico proposto pelo 
projeto: do letramento literário ao multissemiótico. 
(Anexo 8: Quadro descritivo de todas as oficinas realizadas) 
c) Tipo do produto: Minicurso “Letramento e suas facetas” 
Nestes encontros, tratamos das seguintes temáticas: Letramento, Letramento Literário e 
Multissemiótico, Letramentos Múltiplos, Gêneros Textuais e Consciência Fonológica. Todos os 
encontros foram registrados em vídeo e armazenados para, ao final do projeto, produzirmos o 
material didático em DVD. Este minicurso foi estendido aos supervisores (esta participação foi 
importante para o melhor acompanhamento das atividades desenvolvidas). 
(Anexo 11: Referência bibliográfica do minicurso) 
(Anexo 12: Slide-síntese do minicurso) 
d) Tipo do produto: Banco de Imagens e Vídeos 
Todas as ações dos bolsistas discentes, dos supervisores e da coordenação são registradas em fotos e 
vídeos. No caso das fotos, um slide-foto resumirá o banco de imagens. Já os vídeos são 
armazenados para a produção do DVD. 
(Anexo 15: Arquivo único contendo os links de acesso aos blogs) 
(Anexo 21: Vídeo demonstrativo no youtube) 

Quantidade total 04 
 

2) Produções bibliográficas 
 
a) Descrição do produto gerado:  
IX Simpósio Educação e Sociedade Contemporânea: desafios e propostas, com o trabalho intitulado 
por “O Pibid na formação do pedagogo-docente e as competências experienciais na produção de 
sentido na/da escrita no início da alfabetização”, autoria da Coordenadora deste sub-projeto, Virna 
Catão, e, co-autoria das alunas-bolsistas Caroline Arsenio e Gesieli Monerat, no período de 4 a 6 de 
setembro de 2014, na Cidade do Rio de Janeiro. 
(Anexo 16: Certificados e Artigo do Simpósio) 
b) Descrição do produto gerado: 
XI Colóquio sobre Questões Curriculares, com o trabalho intitulado por “Alfabetização sem 
cartilhas e novos letramentos: A palavra fora da palavra”, autoria da Coordenadora deste subprojeto, 
Virna Catão, e, co-autoria da aluna-bolsista Gesieli Monerat, no período de 18 a 20 de setembro de 
2014, em Portugal. 
(Anexo 17: Certificados e Anais do Colóquio) 
c) Descrição do produto gerado: 
I SEFD na UNIG, com o trabalho intitulado por “Competências Experienciais  na produção de 
sentido na/da escrita no início da alfabetização: A práxis ‘pibidiana’”, apresentado em 2 de outubro 
de 2014. 
(Anexo 18: Certificado e Artigo do Seminário)  
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d) Descrição do produto gerado: 
IV Seminário Nacional do Pibid (ENALIC), no Rio Grande do Norte, com uma comunicação 
individual intitulada por “ O Pibid e as Competências Experienciais na produção de sentido na/da 
escrita no início da alfabetização: Do Letramento Literário ao Multissemiótico”, autoria de Virna 
Catão, e,  pôster com o título “Letramento Literário nas práticas docentes do Pibid: Relato de 
Experiências”, autoria de Bruna Jakson, Viviane Angeli e Virna Catão. 
(Anexo 19: Certificado e Anais do Seminário) 

Quantidade total 04 
 
 

 
5.4 – Subprojeto de História. 
 
5.4.1Produção didático-pedagógica 

 
 
1)Tipo do produto: Blog  
      Indicador atividade: Criação de blogs 
 
a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  
 
Blog do subprojeto, construído para exposição das principais ações e resultados parciais do 
subprojeto, visando à divulgação das etapas desenvolvidas e à ampliação dos debates sobre ensino 
de História, identidade e cidadania na trajetória da sociedade brasileira. Está dividido em oito 
páginas, que são: “Início”, com as chamadas dos principais eventos; “Pibid: o que é?”, com 
explicação sobre o programa e o projeto PIBID-UNIABEU; “Quem somos”, com a relação da 
equipe; “Onde estamos”, com a apresentação das escolas parceiras; “Atividades”, com registros 
acompanhados pela coordenação de área; “Ações dos bolsistas”, com trabalhos apresentados pelos 
discentes através dos blogs de cada bolsista de iniciação à docência; “Leituras”, com registros da 
bibliografia utilizada; e “Links”, com relação de domínios virtuais para consulta. 
http://pibiduniabeu-historia.blogspot.com.br/ 
 
b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Blog do bolsista de iniciação à docência Cleber Vieira de Lira Oliveira, para registros das ações do 
licenciando no projeto. Está dividido em três páginas: “Diário de campo”, onde são feitos registros 
pessoais de atividades; “Produção textual”, onde são divulgadas as produções textuais, por semestre; 
e “Atividades na escola”, onde são relacionadas as ações realizadas na escola parceira. 

 
http://pibiduniabeu-historia-clebervieira.blogspot.com/ 
 
c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Blog da bolsista de iniciação à docência Eduardo de Albuquerque Epifânio, para registros das ações 
do licenciando no projeto. Está dividido em três páginas: “Diário de campo”, onde são feitos 
registros pessoais de atividades; “Produção textual”, onde são divulgadas as produções textuais, por 
semestre; e “Atividades na escola”, onde são relacionadas as ações realizadas na escola parceira. 
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http://pibiduniabeu-historia-eduardo.blogspot.com/ 
 
d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Blog do bolsista de iniciação à docência Everton Vinícius da Silva Araújo, para registros das ações 
do licenciando no projeto. Está dividido em três páginas: “Diário de campo”, onde são feitos 
registros pessoais de atividades; “Produção textual”, onde são divulgadas as produções textuais, por 
semestre; e “Atividades na escola”, onde são relacionadas as ações realizadas na escola parceira. 
 
http://pibiduniabeu-historia-everton.blogspot.com/ 
 
e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  
Blog da bolsista de iniciação à docência Expedita Bezerra Lima Gonçalves, para registros das ações 
da licencianda no projeto. Está dividido em três páginas: “Diário de campo”, onde são feitos 
registros pessoais de atividades; “Produção textual”, onde são divulgadas as produções textuais, por 
semestre; e “Atividades na escola”, onde são relacionadas as ações realizadas na escola parceira. 

 
http://pibiduniabeu-historia-expeditalima.blogspot.com/ 
 
f) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Blog do bolsista de iniciação à docência Fabiano Alves Teixeira, para registros das ações do 
licenciando no projeto. Está dividido em três páginas: “Diário de campo”, onde são feitos registros 
pessoais de atividades; “Produção textual”, onde são divulgadas as produções textuais, por semestre; 
e “Atividades na escola”, onde são relacionadas as ações realizadas na escola parceira. 

 
http://pibiduniabeu-historia-fabiano.blogspot.com/ 
 
g) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Blog do bolsista de iniciação à docência Isael Giacomo Pinheiro Júnior, para registros das ações do 
licenciando no projeto. Está dividido em três páginas: “Diário de campo”, onde são feitos registros 
pessoais de atividades; “Produção textual”, onde são divulgadas as produções textuais, por semestre; 
e “Atividades na escola”, onde são relacionadas as ações realizadas na escola parceira. 
 
http://pibiduniabeu-historia-isael.blogspot.com/ 
 
h) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Blog da bolsista de iniciação à docência Jilselhi Araujo Scarinci, para registros das ações da 
licencianda no projeto. Está dividido em três páginas: “Diário de campo”, onde são feitos registros 
pessoais de atividades; “Produção textual”, onde são divulgadas as produções textuais, por semestre; 
e “Atividades na escola”, onde são relacionadas as ações realizadas na escola parceira. 
 
http://pibiduniabeu-historia-jilselhi.blogspot.com/ 
 
i) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Blog da bolsista de iniciação à docência Kátia Luciene de Oliveira e Silva, para registros das ações 
da licencianda no projeto. Está dividido em três páginas: “Diário de campo”, onde são feitos 
registros pessoais de atividades; “Produção textual”, onde são divulgadas as produções textuais, por 
semestre; e “Atividades na escola”, onde são relacionadas as ações realizadas na escola parceira. 
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http://pibiduniabeu-historia-katia.blogspot.com/ 
 
j) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Blog do bolsista de iniciação à docência Lucas Martiniano Pereira, para registros das ações do 
licenciando no projeto. Está dividido em três páginas: “Diário de campo”, onde são feitos registros 
pessoais de atividades; “Produção textual”, onde são divulgadas as produções textuais, por semestre; 
e “Atividades na escola”, onde são relacionadas as ações realizadas na escola parceira. 
 
http://pibiduniabeu-historia-lucas1.blogspot.com/ 
 
l) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Blog da bolsista de iniciação à docência Luciana Pacheco Alves da Silva, para registros das ações da 
licencianda no projeto. Está dividido em três páginas: “Diário de campo”, onde são feitos registros 
pessoais de atividades; “Produção textual”, onde são divulgadas as produções textuais, por semestre; 
e “Atividades na escola”, onde são relacionadas as ações realizadas na escola parceira. 
 
http://pibiduniabeu-historia-lucianapacheco.blogspot.com/ 
 
m) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Blog do bolsista de iniciação à docência Maicon de Jesus Prazeres, para registros das ações do 
licenciando no projeto. Está dividido em três páginas: “Diário de campo”, onde são feitos registros 
pessoais de atividades; “Produção textual”, onde são divulgadas as produções textuais, por semestre; 
e “Atividades na escola”, onde são relacionadas as ações realizadas na escola parceira. 
 
http://pibiduniabeu-historia-maiconprazeres.blogspot.com/ 
 
n) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Blog da bolsista de iniciação à docência Patrícia Couto do Nascimento Pereira Pinto, para registros das 
ações da licencianda no projeto. Está dividido em três páginas: “Diário de campo”, onde são feitos 
registros pessoais de atividades; “Produção textual”, onde são divulgadas as produções textuais, por 
semestre; e “Atividades na escola”, onde são relacionadas as ações realizadas na escola parceira. 
 
http://pibiduniabeu-historia-patriciacouto.blogspot.com/ 
 
o) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Blog da bolsista de iniciação à docência Priscila Omena da Silva, para registros das ações da 
licencianda no projeto. Está dividido em três páginas: “Diário de campo”, onde são feitos registros 
pessoais de atividades; “Produção textual”, onde são divulgadas as produções textuais, por semestre; 
e “Atividades na escola”, onde são relacionadas as ações realizadas na escola parceira. 
 
http://pibiduniabeu-historia-priscila.blogspot.com/ 
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p) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Blog do bolsista de iniciação à docência Thereza de Fátima Azeredo Torres, para registros das ações 
do licenciando no projeto. Está dividido em três páginas: “Diário de campo”, onde são feitos 
registros pessoais de atividades; “Produção textual”, onde são divulgadas as produções textuais, por 
semestre; e “Atividades na escola”, onde são relacionadas as ações realizadas na escola parceira. 
 
http://pibiduniabeu-historia-thereza.blogspot.com/ 
 
q) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Blog do bolsista de iniciação à docência Vinícius Fonseca de Queiroz Silva, para registros das ações 
do licenciando no projeto. Está dividido em três páginas: “Diário de campo”, onde são feitos 
registros pessoais de atividades; “Produção textual”, onde são divulgadas as produções textuais, por 
semestre; e “Atividades na escola”, onde são relacionadas as ações realizadas na escola parceira. 

 
http://pibiduniabeu-historia-vinicius.blogspot.com/ 
 
u) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Blog do bolsista de iniciação à docência Wagner Moraes Viana de Oliveira, para registros das ações 
do licenciando no projeto. Está dividido em três páginas: “Diário de campo”, onde são feitos 
registros pessoais de atividades; “Produção textual”, onde são divulgadas as produções textuais, por 
semestre; e “Atividades na escola”, onde são relacionadas as ações realizadas na escola parceira. 
 
http://pibiduniabeu-historia-wagner.blogspot.com/ 
 
Quantidade total 17 
 

 
2)Tipo do produto: trabalhos dos alunos bolsistas PIBID nas escolas 

      Indicador atividade: Apresentação de trabalhos 
 

 
a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  
 
Produção de palestras para os alunos sobre Consciência política, os três poderes, Esquerda e Direita 
no IECP nos dias 03 e 17 de setembro. 
 
 
              ANEXOS 01, 02 
       
http://pibiduniabeu-historia.blogspot.com.br/  
 
b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  
Apresentação dos partidos fictícios para a discussão sobre democracia e como funcionam o sistema 
eleitoral brasileiro. Os bolsistas PIBID organizaram discussões sobre o sistema eleitoral no país e os 
alunos do primeiro ano do Ensino Médio se organizam em diferentes legendas para apresentar suas 
propostas para os demais alunos. 
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                 ANEXOS: 03, 04, 05, 06      
 
http://pibiduniabeu-historia.blogspot.com.br/  
Quantidade total 2 
 
 
 

2.1- Tipo do produto: Oficinas e Workshops 
 
 
a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  
 
Durante os meses de agosto e setembro, os bbolsistas do PIBID organizaram as apresentações das 
turmas do 1º ano do Ensino Médio com o tema central de “As Lendas Nordestinas”. A atividade se 
dividiu em quatro turmas, tendo dois bolsistas em cada uma delas, produzindo material de lendas 
diferentes, conhecidas, cada uma em um estado nordestino, apresentado no dia 11 de setembro 
dentro da Feira Nordestina da Escola. 
 
     ANEXOS 08, 09, 10, 11                      
                                   
http://pibiduniabeu-historia.blogspot.com.br/  
b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Consciência Negra no IECP: os alunos produziram oficinas de valorização étnico-racial na escola, 
utilizando de oficinas de turbantes com a aluna de graduação em História convidada Letícia Batista 
Costa de Jesus. As alunas aprenderam como utilizar diferentes formas de turbantes feitos com 
lenços. 
    
       ANEXOS 12, 13                         
 
http://pibiduniabeu-historia.blogspot.com.br/  

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Semana de Consciência Negra: Valorização étnico-racial negra: Oficina de Cachos, no dia 25 de 
novembro. A Oficina teve como ênfase a valorização étnica do cabelo, ensinando diferentes formas 
de penteados com inspiração africana. 
 
               
           ANEXOS 14, 15 
 
http://pibiduniabeu-historia.blogspot.com.br/ 
d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  
Semana da Consciência Negra: Valorização étnico-racial negra: Oficina de Turbantes com a aluna 
de graduação em História convidada Letícia Batista Costa de Jesus. Os bolsistas PIBID, junto com a 
aluna convidada, ofereceram uma oficina de turbantes inspirados nas mulheres africanas. A oficina 
foi oferecida para alunas do primeiro ano do Ensino Médio no dia 25 de novembro. 
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          ANEXOS 16, 17 
 
http://pibiduniabeu-historia.blogspot.com.br/ 
g) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  
Semana da Consciência Negra: Valorização étnico-racial negra: Desfile da Beleza Negra. Foram 
escolhidas, por suas colegas, alunas representantes de turmas do primeiro ano do Ensino Médio. Os 
bolsistas PIBID organizaram o evento. 
         
 
   ANEXOS 18, 19, 20, 21 
 
http://pibiduniabeu-historia.blogspot.com.br/ 
Quantidade total 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2– Tipo de produto: Seminário Institucional. 
 
– Realização do Seminário Institucional de Iniciação à Docência no dia 29 de novembro de 2014. 
 
 

a) Organização do I Seminário Institucional PIBID-UNIABEU 
 
 
       ANEXOS 22, 23               
 
 
b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  
Palestra de abertura com o coordenador institucional, Prof. Dr. Anderson Brandão 
           
 
        ANEXO 24 
 
 

c) Palestra com a coordenadora institucional do PIBID da Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro, Prof. Dr. Sara Fazolo; 
                          
        ANEXO 25 
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d) Mesa Redonda: “Identidade e Cultura na Escola Pública da baixada Fluminense” 
 
        ANEXO 26 
 
e) Comunicação da Prof. Dr. Andréa Santos S. Pessanha: “Identidade e Cidadania no Ensino de 
História: PIBID e a Formação de Professores 
 
        ANEXOS 27, 28 
 
 
Quantidade total 4 
 
 
2.3– Tipo de Produto: Apresentação de trabalho em evento no país. Apresentação de 
comunicações com o resultado do trabalho dos bolsistas de iniciação à docência no I 
Seminário Institucional PIBID-UNIABEU no dia 29 de novembro de 2014.  
1) Indicador atividade: Socialização de Resultados 
 
a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Apresentação de comunicação dos bolsistas de Iniciação à docência Cleber Vieira de Lira de 
Oliveira e Vinícius Fonseca de Queiroz Silva através de recurso digital: PowerPoint e Datashow.  
     
      ANEXO 29 
 
b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Apresentação de comunicação dos bolsistas de Iniciação à docência Eduardo de Albuquerque 
Epifânio e Lucas Martiniano Pereira através de recurso digital: PowerPoint e Datashow. 
      
      ANEXOS 30, 31             
 
http://pibiduniabeu-historia-lucas1.blogspot.com.br/ 
 
c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Apresentação de comunicação dos bolsistas de Iniciação à docência Expedita Bezerra Lima 
Gonçalves e Jilselhi Araújo Scarinci  através de recurso digital: PowerPoint e Datashow. 
      
  
          ANEXOS 32, 33 
 
http://pibiduniabeu-historia-expeditalima.blogspot.com.br/ 
 
d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Apresentação de comunicação dos bolsistas de Iniciação à docência Isael Giacomo Pinheiro 
Júnior e Wagner Moraes Viana de Oliveira através de recurso digital: PowerPoint e Datashow. 
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        ANEXOS 34, 35 
 
http://pibiduniabeu-historia-isael.blogspot.com.br/ 
http://pibiduniabeu-historia-wagner.blogspot.com.br/ 
                                                                                                                                                          
e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Apresentação de comunicação dos bolsistas de Iniciação à docência Kátia Luciene de Oliveira e 
Silva Santana e Priscilla Omena da Silva através de recurso digital: PowerPoint e Datashow. 
   
 
            ANEXOS 36, 37 
 
http://pibiduniabeu-historia-katia.blogspot.com.br/ 
 
f) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Apresentação de comunicação dos bolsistas de Iniciação à docência Luciana Pacheco Alves da 
Silva e Everton Vinícius da Silva Araújo através de recurso digital: PowerPoint e Datashow. 
                   
 
        ANEXOS 38, 39 
 
http://pibiduniabeu-historia-everton.blogspot.com.br/ 
http://pibiduniabeu-historia-lucianapacheco.blogspot.com.br/ 
                                                                            
g) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Apresentação de comunicação dos bolsistas de Iniciação à docência Maicon de Jesus Prazeres e 
Patrícia Couto do Nascimento Pereira Pinto através de recurso digital: PowerPoint e Datashow. 
         
      ANEXOS 40, 41 
 
h) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Apresentação de comunicação da bolsista de Iniciação à docência Thereza de Fátima Azeredo 
Torres através de recurso digital: PowerPoint e Datashow. 
                 
 
     ANEXOS 42, 43 
 
Quantidade total 8 
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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 
 
 
Os relatórios individuais dos bolsistas têm sinalizado a importância do Pibid em sua formação, uma 
vez que não apenas estão em contato com a realidade das escolas, mas também têm a oportunidade de 
exercer a sua criatividade, buscando soluções efetivas e lúdicas para as dificuldades apresentadas 
pelos alunos das escolas parceiras.  Como exemplo, podemos citar a seguinte avaliação de nosso 
Coordenador da Área de História: 
 
- Qual é o seu grau de conhecimento do projeto e subprojeto? 
(   )plenamente satisfatório  ( x  )satisfatório  (   )regular    (   )insatisfatório 
 
- Como você avalia sua: 
 . participação: 
(  x )plenamente satisfatória  (   )satisfatória (   )regular    (   )insatisfatória 
. assiduidade: 
(  x ) plenamente satisfatória  (   )satisfatória (   )regular    (   )insatisfatória 
.pontualidade: 
( x  ) plenamente satisfatória  (    )satisfatória (   )regular    (   )insatisfatória 
.envolvimento com as atividades propostas: 
( x  ) plenamente satisfatório  (   )satisfatório (   )regular    (   )insatisfatório 
 
- Como você considera seu crescimento pessoal e profissional a partir do projeto do Pibid: 
( x  )plenamente satisfatório  (   )satisfatório  (   )regular    (   )insatisfatório 
 
- Como você avalia seu preenchimento da planilha de atividades semanais e do diário de 
campo: 
(    ) plenamente satisfatório  ( x  )satisfatório  (   )regular    (   )insatisfatório 
 
- Sobre a realização das atividades planejadas – dificuldades e êxitos (relacionar as atividades e 
indicar as dificuldades) 
Resposta: No segundo semestre – período de agosto/dezembro – conseguimos alcançar as metas 
esperadas e, sob certos aspectos, em muitos dos casos, tivemos diferentes pontos alcançados em uma 
mesma atividade. Os projetos produzidos pelos bolsistas de iniciação à docência tiveram alto nível 
de aceitação nas escolas participantes, além de serem incluídos nos projetos nativos dessas mesmas 
escolas. Os projetos de política, efetuados no Instituto de Educação Carlos Pasquale (IECP)foram 
muito bem aceitos pelos alunos do Ensino Médio, com um excelente nível de adesão destes. O 
mesmo ocorreu com a participação dos bolsistas de iniciação à docência no CIEP 380 – Joracy 
Camargo, onde introduziram projetos de cultura e identidades regionais do Nordeste com as Lendas 
do Nordeste, na Feira Nordestina daquela escola. Em ambas as escolas, durante os momentos de 
comemoração da Consciência Negra ofereceram um lugar especial para não apenas serem colocados 
em prática as palestras e oficinas planejadas pelo PIBID – Oficina de Cachos, Oficina de Turbante e 
Desfile da beleza Negra no CIEP 380 e Oficina de Turbantes no IECP –, mas também para cumprir 
as metas de formação de grupos de conscientização étnico-racial. As dificuldades que diminuíram a 
eficácia de possíveis resultados das atividades foi a demora do repasse de verbas, ocorrido logo no 
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início do segundo semestre a não remediada a contento. 
 
- Como você avalia seu relacionamento com os outros membros do grupo incluindo supervisor 
e coordenador, ou de outros grupos do PIBID que atuam na mesma escola (apontar pontos 
positivos e (caso houver) pontos negativos) 
(  x ) plenamente satisfatório  (   )satisfatório  (   )regular    (   )insatisfatório 
Comentário: Equipe entrosada, respeitando as individualidades e atuando coletivamente. 
        
- Quanto à elaboração e ao preenchimento dos documentos PIBID, relate os pontos que 
facilitaram e/ou dificultaram: 
Resposta: Não houve dificuldades real no preenchimento dos documentos do PIBID, ainda que, com 
a mudança de coordenação, tenha sido necessário um período de aprendizagem e familiarização com 
os documentos. 
- Quais foram os pontos positivos do PIBID? 
Resposta: O amadurecimento dos bolsistas de iniciação à docência foi o ponto mais visível no 
processo, pois o contato com a realidade da escola e, ao mesmo tempo, a tomada de responsabilidade 
de produção e execução de projetos onde se encontram envolvidos professores, alunos e diretores das 
escolas, resultaram em um grande acúmulo de experiência. 
    
- Quais foram os pontos negativos do PIBID (quando houver)? 
Resposta: Não há pontos negativos do PIBID a serem destacados. 
  
- Quais são as suas sugestões para a melhoria do Programa? 
Não possuo sugestões a esse respeito 
 
 
Os supervisores e diretores das escolas têm igualmente sinalizado que o processo de ensino-
aprendizagem torna-se muito mais efetivo e atraente com a execução das atividades que fazem parte 
da proposta do programa. A seguir, como exemplo, a avaliação de nossa bolsista supervisora do 
subprojeto de Língua Portuguesa. 
 
Nome: MARILEI VENIAL DA SILVA (bolsista supervisora do CIEP 380 – Joracy Camargo, em 
Belford Roxo) 
- Qual é o seu grau de conhecimento do projeto e subprojeto? ( x )plenamente satisfatório ( 
)satisfatório ( )regular ( )insatisfatório 
- Como você avalia sua: 
. participação: ( x )plenamente satisfatória ( )satisfatória ( )regular ( )insatisfatória 
. assiduidade: ( x ) plenamente satisfatória ( )satisfatória ( )regular ( )insatisfatória 
.pontualidade: (x ) plenamente satisfatória ( )satisfatória ( )regular ( )insatisfatória 
.envolvimento com as atividades propostas: (x ) plenamente satisfatório ( )satisfatório ( )regular ( 
)insatisfatório 
- Como você considera seu crescimento pessoal e profissional a partir do projeto do Pibid: ( x 
)plenamente satisfatório ( )satisfatório ( )regular ( )insatisfatório 
- Como você avalia seu preenchimento da planilha de atividades semanais e do diário de 
campo: ( x ) plenamente satisfatório ( )satisfatório ( )regular ( )insatisfatório 
- Sobre a realização das atividades planejadas – dificuldades e êxitos (relacionar as 
atividades e indicar as dificuldades) Resposta: Toda dificuldade foi relativa à falta de material por 
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parte do pibid. 
- Como você avalia seu relacionamento com os outros membros do grupo incluindo 
supervisor e coordenador, ou de outros grupos do PIBID que atuam na mesma escola 
(apontar pontos positivos e (caso houver) pontos negativos)  
( x ) plenamente satisfatório ( )satisfatório ( )regular ( )insatisfatório 
Comentário:  
- Quanto à elaboração e ao preenchimento dos documentos PIBID, relate os pontos que 
facilitaram e/ou dificultaram: Resposta:O acompanhamento do supervisor nas atividades dando 
suporte necessário para o preenchimento dos relatórios nas utilizações das tarefas como fator 
possitivo. 
- Quais foram os pontos positivos do PIBID? Resposta: A interação entre os alunos, as 
experiências vividas, diversidade das oficinas e a oportunidade de resgatar aspectos culturais. 
- Quais foram os pontos negativos do PIBID (quando houver)? Resposta: A falta de apoio 
financeiro para os alunos 
- Quais são as suas sugestões para a melhoria do Programa? Resposta: Que haja mais clareza nas 
regras do programa. 
- Quais são as suas sugestões para a melhoria do Programa? 
Resposta: Cursos, oficinas e seminários oferecidos a outros professores de língua portuguesa na 
escola. 
 

Os relatos dos estudantes contemplados pelo projeto indicam satisfação com o trabalho realizado. 
Sem dúvida, os estudantes da rede pública são beneficiados pelo PIBID, pois o contato com jovens 
professores em formação e em troca constante com a universidade têm no programa a possibilidade 
de refletir sobre a prática docente com professores capacitados da licenciatura, promovendo a 
realização de atividades estimulantes que levam a um maior interesse pelos conteúdos abordados. É 
possível observar nos alunos atendidos pelo programa um interesse maior pela leitura e a escrita. A 
seguir, reproduzimos a avaliação de um de nossos bolsistas discentes do subprojeto de Língua 
Inglesa. 
 
Nome: INGRID BRAZ FERNANDES (bolsista discente) 
- Qual é o seu grau de conhecimento do projeto e subprojeto? 
( *)plenamente satisfatório ( )satisfatório ( )regular ( )insatisfatório 
- Como você avalia sua: 
. participação: 
( ) plenamente satisfatória (* )satisfatória ( )regular ( )insatisfatória 
.assiduidade: 
(* ) plenamente satisfatória ( )satisfatória ( )regular ( )insatisfatória 
.pontualidade: 
(* ) plenamente satisfatória ( )satisfatória ( )regular ( )insatisfatória 
.envolvimento com as atividades propostas: 
(* ) plenamente satisfatório ( )satisfatório ( )regular ( )insatisfatório 
- Como você considera seu crescimento pessoal e profissional a partir do projeto do Pibid: 
( *) plenamente satisfatório ( )satisfatório ( )regular ( )insatisfatório 
- Como você avalia seu preenchimento da planilha de atividades semanais e do diário de 
campo: 
( ) plenamente satisfatório (* )satisfatório ( )regular ( )insatisfatório 
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- Sobre a realização das atividades planejadas – dificuldades e êxitos (relacionar as 
atividades e indicar as dificuldades) 
Resposta: Reforço: está sendo uma oportunidade única e maravilhosa para nós e para os alunos, 
não houve nenhuma dificuldade e tem sido gratificante os resultados. 
- Como você avalia seu relacionamento com os outros membros do grupo incluindo 
supervisor e coordenador, ou de outros grupos do PIBID que atuam na mesma escola 
(apontar pontos positivos e (caso houver) pontos negativos) 
(* )plenamente satisfatório ( )satisfatório ( )regular ( )insatisfatório 
Comentário: Nosso relacionamento é maravilhoso, pois há uma compreensão e um verdadeiro 
trabalho em equipe tenho aprendido muito com todos. 
- Quanto à elaboração e ao preenchimento dos documentos PIBID, relate os pontos que 
facilitaram e/ou dificultaram: 
Resposta: as opções a serem escolhidas e as perguntas bem elaboradas e direcionadas. 
- Quais foram os pontos positivos do PIBID? 
Resposta: A análise que tivemos que fazer antes de criar o projeto; o auxilio de recursos e, 
principalmente, a oportunidade de nos qualificarmos para entrar na área educacional. 
- Quais foram os pontos negativos do PIBID (quando houver)? 
Resposta: Não houve. 
- Quais são as suas sugestões para a melhoria do Programa? 
Resposta: Não há. 
 
 
Um diferencial da proposta do Pibid UNIABEU é o pensar as questões que afetam o ensino-
aprendizagem sem perder de vista aspectos que são importantes na interação, como o respeito à 
diversidade étnica, linguística e cultural. 
 
No âmbito do ABEU Centro Universitário, é possível notar um crescente interesse, por parte dos 
discentes, pelo Pibid, manifestado por meio da busca de informações sobre o programa. 
Dentre os impactos vale mencionar: 
 
Reflexão sobre a prática de ensino 
Relação entre teoria e prática 
O trabalho em equipe 
Novos meios de interação 
Conhecimentos técnicos sobre a preparação de materiais didáticos 
Ampliação de conhecimentos teóricos. 
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7. CONTRIBUIÇÕES PARA AS LICENCIATURAS DA IES 
 
Descrever as contribuições do projeto para o aprimoramento dos cursos de licenciatura não 
participantes do programa  
(Até 500 palavras) 
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência é, atualmente, a maior possibilidade de 

enfrentar a evasão dos licenciandos da carreira docente. Ao criar um espaço de reflexão nas 

Licenciaturas, o Pibid permite que as práticas desenvolvidas pelos bolsistas nas escolas acabem por 

ser incorporadas às atividades na universidade, em especial àquelas que são inerentes à prática da 

docência.  

É importante destacar que a participação de nossos alunos no ENALIC deste ano, com passagens e 

inscrições financiadas pela Capes, foi de grande relevo para os seus desenvolvimentos acadêmicos, 

visto que eles tiveram a oportunidade de elaborar apresentações oriundas de suas próprias atividades 

e também aprender com as experiências didáticas dos demais participantes do Pibid de todo o 

Brasil. 

Nossos alunos tiveram papel considerável em nosso Seminário Institucional, onde eles puderam 

levar o conhecimento adquirido em suas atividades nas Escolas a outros professores da Rede 

Pública de Ensino e também aos outros colegas de Centro Universitário, além de nossos convidados 

palestrantes. As palestras que eles assistiram, gentilmente oferecidas por professores de alto 

gabarito, oriundos de Universidades renomadas, como a UFF e a UFFRJ, foi de grande auxílio para 

a melhora de suas práticas como futuros docentes. 

O programa concede aos licenciandos a oportunidade de exercitar a docência precocemente e de 

modo mais intenso e relevante do que aquele possibilitado pelas disciplinas de estágio obrigatório do 

currículo acadêmico. 

O cotidiano das escolas permite que atividades planejadas passem pela flexibilização necessária à 

adequação ao grupo de alunos a que se destinam, fazendo com que os licenciandos percebam a 

atividade de docência como uma prática viva e mutável. 

 
 
8. BENS PATRIMONIÁVEIS ADQUIRIDOS 
 
Caso o edital tenha previsto recurso de capital, liste todos os equipamentos patrimoniáveis adquiridos 
no projeto, com descrição de marca, modelo, série, acessórios, outros.  
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Tipo: --------------------------------------Não há--------------------------------------------------------------- 
Modelo: Marca: 

Quantidade Modelo 
   
   
 
 
9. DIFICULDADES ENCONTRADAS E JUSTIFICATIVAS DE ATIVIDADES 
PREVISTAS E NÃO REALIZADAS 
 
 
Subprojeto de Letras- Português: 
 
Visita à Escola SESC de Ensino Médio 

Justificativa: em virtude da necessidade de ampliação das ações de revisão bibliográfica, de 

observação do contexto escolar e de montagem, aplicação e análise de avaliação diagnóstica dos 

níveis de leitura e de escrita nas escolas parceiras, não houve tempo hábil, no semestre, para 

marcação e visita à Escola SESC. Pretende-se realizar esta atividade no primeiro semestre de 2015. 
 
 
 
 
 
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 
 
 
 
Por representar um papel fundamental no atual cenário da educação brasileira, promovendo uma 

articulação essencial entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, espera-se que o 

Pibid seja ampliado cada vez mais, oportunizando a absorção de mais cursos no projeto e 

possibilitando a sua ampliação para outras licenciaturas. 

Finalmente, é importante mencionar que a experiência com o Pibid tem sido preciosa para os nossos 

profissionais envolvidos nas atividades com os alunos, supervisores e estudantes do Ensino Médio e 

Fundamental. Incentivar o diálogo entre Centros Universitários e Escolas abre novos caminhos não 

só para os discentes envolvidos no projeto, mas também para os docentes. Esses últimos aprimoram 

as suas práticas, com o estímulo à pesquisa de novos caminhos para tornar o ensino uma atividade 

mais eficiente, como também melhora os seus respectivos currículos, com a inserção de 

participações em eventos, estímulo para a produção de artigos científicos, capítulos de livro etc. 
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Ou seja, o Pibid é um projeto em que todos os envolvidos saem contemplados e enriquecidos. Quiçá 

o Governo Federal brasileiro o mantenha por longa data a fim de verdadeiramente revolucionar a 

prática do Ensino no Brasil desde os primeiros anos até a pós-graduação, fundamentando diálogos 

profícuos entre as universidades e as demais instituições de ensino. 

É de suma importância a participação dos discentes bolsistas em eventos, no Brasil e no exterior, 

ampliando não apenas o seu conhecimento de mundo, mas também oportunizando trocas culturais. 

Espera-se envolver um número cada vez maior de licenciandos no projeto no âmbito do UNIABEU, 

inclusive ampliando o número de bolsistas e cursos, com a inclusão da licenciatura em Educação 

Física. 
 

 
 
 

Belford Roxo, 20 de janeiro de 2015. 
 
 
 

 


