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Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica – DEB 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID 

Edital CAPES nº 23/2022 

 

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA  

PROPOSTA DE SUBPROJETO INSTITUCIONAL - PIBID 

 

SUBPROJETO BIOLOGIA 

Curso(s) participante(s) (Lista Fechada) 

Nome do curso: Licenciatura em Ciências Biológicas  

 

I - Descreva os objetivos específicos do subprojeto. 

 

• Inserir os discentes acadêmicos bolsistas (PIBID) do curso de licenciatura em 

Ciências Biológicas, no cotidiano da profissão professor/educador na realidade 

das escolas públicas da cidade de Monte Carmelo, MG, Brasil, possibilitando a 

vivência do ambiente pedagógico, nas diferentes dinâmicas em sala de aula, 

articulando a teoria à prática, conforme valores destacados pela instituição de 

ensino superior à qual são matriculados, estreitando assim, os laços entre os 

alunos do PIBID e a escola pública, possibilitando o incremento de diferentes 

experiências na sua formação como professor. 

• Propiciar discussões sobre as diferentes abordagens metodológicas de ensino e 

as diferentes possibilidades dentro do vasto arsenal de recursos didáticos 

destinados para o ensino de Ciências e Biologia, proporcionando aos professores 

em formação, oportunidade de acompanhar, preparar e ministrar aulas, que 

contemplem os conteúdos presentes na grade curricular de Ciências e Biologia, 

levando em consideração a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

associando a teoria à prática. 

• Estimular e exercitar a leitura e a escrita em um processo contínuo como 

ferramentas indispensáveis para o enriquecimento e desenvolvimento de 

habilidades e competências necessárias para o exercício da profissão 

professor/educador. 
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• Conhecer e reconhecer, dentro das ferramentas metodológicas de ensino, com 

ênfase na produção de jornal, conforme recomenda a BNCC, a oportunidade do 

desenvolvimento de competências gerais e específicas conforme o ano escolar. 

Compreender ainda no uso do jornal, a oportunidade de veiculação de 

informações relacionados a conteúdos outrora trabalhados em sala de aula, mais 

atrativos, permitindo a reorganização de estratégias que garanta o ensino 

aprendizagem e ao mesmo tempo, possibilite a divulgação do trabalho dos 

alunos bolsistas do PIBID em conjunto com professores supervisores e 

coordenador do subprojeto do PIBID. 

• Planejar e executar atividades pedagógicas teóricas, práticas e lúdicas, buscando 

o pleno desabrochar de habilidades e competências diversas para a formação 

docente. 

• Estreitar os laços para futuras e contínuas parcerias entre a IES, as escolas 

públicas e a CAPES. 

 

II - Liste as metas a serem alcançadas e seus respectivos indicadores de 

acompanhamento.  

(300 caracteres para cada) (300 caracteres para cada) 

Meta 1. Aproximar a escola campo com a 

instituição de ensino superior, aumentando 

em 70% o contato do aluno com o ambiente 

pedagógico de trabalho, antes mesmo do 

desfecho da sua formação. 

Os alunos bolsistas serão apresentados aos 

professores supervisores e a escola campo. 

Será apresentado a infraestrutura física e 

os documentos que norteiam a filosofia 

pedagógica. O resultado será verificado 

por meio de enquete inicial e final sobre a 

vivência dos bolsistas na realidade 

escolar. 

 

Meta 2. Assegurar que 100% dos alunos e 

professores supervisores envolvidos no 

projeto realizem estudos teóricos que 

busquem elencar as diferentes estratégias 

pedagógicas que busquem garantir uma 

aprendizagem significativa, relacionando a 

teria com a prática. 

Organização de estudos e de estratégias a 

serem aplicadas em sala de aula. 

Encontros que promovam a discussão 

sobre assuntos linguísticos, tecnológicos e 

científicos, bem como o uso do jornal 

como ferramenta pedagógica. Atividade 

verificada por meio de debates e 

seminários. 
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Meta 3. Ampliar em 80% as habilidades 

linguísticas e científicas 

Participação de oficinas de produção de 

texto, buscando desenvolver habilidades 

linguísticas. Resultado verificado por 

meio do emprego das habilidades 

linguísticas e científicas na redação dos 

relatórios e artigos científicos vinculados 

ao PIBID.  

 

Meta 4. Assegurar em 90% os fundamentos 

relacionados a teoria e a prática, bem com a 

interdisciplinaridade do uso do jornal como 

ferramenta linguística e pedagógica, como 

estratégia para favorecer o processo de 

ensino-aprendizagem.   

Promoção de estudos que busquem o 

desenvolvimento de habilidades e 

competência linguística, pesquisa, 

tecnologia, trabalho em equipe, dentre 

outros, que propiciem condições para 

elaboração do jornal, enriquecendo ainda 

o exercício da profissão professor. As 

atividades serão verificadas por meio da 

confecção do jornal online. 

 

Meta 5. Elaborar junto aos professores 

supervisores 50% dos projetos de 

intervenção pedagógica dentro da proposta 

curricular na escola campo. 

Elaboração dos projetos de intervenção 

pedagógica, buscando a aplicação de 

acordo com a necessidade dentro do 

contexto da realidade de cada sala de aula, 

na interdisciplinaridade do uso do jornal e 

conteúdos da grade curricular. 

Averiguação por meio de análise 

frequência nas atividades propostas. 

Meta 6. Assegurar em 100% a participação 

de todos os envolvidos no projeto. 

Garantir por meio de reuniões e por meio 

das atividades e projetos de intervenção a 

seriedade do programa, visando a 

formação de qualidade de professores, 

mentores e orientadores, estreitando 

assim, os laços entre a UNIFUCAMP, 

escolas públicas e a CAPES. Averiguação 

por meio de análise frequência. 
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III- a. Municípios das escolas em que a IES pretende desenvolver o subprojeto. 

(Lista Fechada) 

Município: Monte Carmelo 

 

IV  Descreva o contexto social e educacional dos municípios informados no item 

anterior, explicitando a relação entre a realidade descrita e as atividades 

propostas para o subprojeto.  

O local de implantação do PIBID (2022-2023) será em escolas de domínio público da 

cidade de Monte Carmelo, MG, Brasil. A cidade está situada na Mesorregião do 

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, apresentando bioma predominantemente do tipo 

cerrado. A cidade possui cerca de 47.809 habitantes vivendo em uma área de 1.343,0 

Km2 (IBGE, 2019). A economia da cidade é baseada na produção de produtos cerâmicos 

(tijolos, telhas e artefatos), curtume, embalagens e atividades agrícolas, principalmente 

destinada ao plantio e colheita do café, sendo grande parte destinado a venda de produtos 

sobre certificação. 

A cidade possui várias instituições de ensino, levando em consideração o tamanho da 

cidade, das quais, seis são estaduais destinadas ao ensino fundamental, três escolas 

estaduais de ensino médio, dois colégios particulares de ensino fundamental e médio 

(uma delas oferece curso Técnico profissionalizante), três instituições de ensino superior 

particular (uma por modalidade presencial e duas a distância) e uma instituição superior 

pública. 

Levando em consideração a demanda crescente por educação de qualidade, bem como a 

renda média da população (um salário e meio), as escolas públicas são em grande parte 

a educação mais acessível para a população carmelitana. Nesse contexto, o aumento da 

procura de alunos pela educação pública implica no aumento da demanda por 

profissionais qualificados e habilitados que possam oferecer com qualidade os conteúdos 

contemplados a nível de educação infantil, fundamental e médio. Assim, o 

desenvolvimento do PIBID na cidade de Monte Carmelo, resultará em avanços sociais e 

educacionais de grande magnitude. 

Vale a pena destacar que o aprimoramento dos alunos do PIBID, principalmente no 

enriquecimento das diversas estratégias metodológicas, possibilitará atuar em um 

cenário multivariado de sala de aula, permitindo adaptar e readaptar nas diferentes 

realidades, garantindo por tanto um aprendizado significativo. 

Além disso, o desenvolvimento do jornal como trabalho interdisciplinar, possibilitará 

fomentar o empreendedorismo (uma das filosofias mais valorizadas pela instituição de 

ensino superior dos discentes matriculados), viabilizando a consciência crítica e política, 
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bem como conhecimentos de natureza científica, sendo essas habilidades de formação 

necessárias para o exercício da cidadania, sendo ainda função social da escola, que deve 

ser trabalhada. 

  

V - Detalhe como será conduzida a inserção dos licenciandos no cotidiano escolar, 

considerando as dimensões da iniciação à docência previstas no regulamento do 

PIBID. 

Será feito uma reunião prévia como todos os membros envolvidos no projeto 

(Coordenador institucional, coordenador de área, professor supervisor, e discentes). 

Nesse momento, será apresentado todas as informações outrora prescritas no edital, tais 

como deveres e obrigações de todos os envolvidos no Projeto. Em um segundo 

momento, será apresentado o projeto a ser desenvolvido, bem como as metas a serem 

alcançadas, paralelamente aos resultados esperados e indicadores de eficiência. 

Em seguida, os alunos serão conduzidos até a escola-campo juntamente com o 

coordenador de área e o professor supervisor para cumprir a etapa de ambientação 

escolar. A etapa de ambientação será realizada por um período de 60 dias, levando em 

consideração que os licenciandos terão tempo suficiente para cumprir todas as 

atividades destinadas para esta etapa. Tais atividades incluem, análise da documentação 

escolar, interação e compreensão do processo de gestão da escola campo, observação 

dos diferentes setores da escola. Além disso, na etapa de ambientação os professores em 

formação (discentes) terão que conhecer a comunidade atendida pela escola, bem como 

as atividades desenvolvidas. 

Na etapa de análise da documentação escolar, todos os licenciandos realizarão o estudo 

da proposta político pedagógica da escola e receberão treinamento para o preenchimento 

do diário eletrônico. Realizarão: Análise do regimento escolar, estudo da Resolução 

SEE nº4.254 que trata do Calendário Escolar do ano de 2022, estudo e discussão sobre 

a Minuta do Quadro da escola do ano de 2022. O discente deverá ter uma noção de como 

é realizada a confecção do calendário escolar e escolha do livro didático. 

Na etapa referente ao processo de gestão da escola campo, os licenciandos participarão 

de diversas atividades relacionadas com a profissão professor, tais como reuniões dos 

diferentes colegiados, conselhos de classe, reuniões pedagógicas e com os pais dos 

alunos. 

Cumprido a etapa de ambientação, os alunos bolsistas do PIBID irão conhecer a sala de 

aula que irão atuar, passar por uma etapa de observação das aulas ministradas pelo 

professor supervisor. Em seguida, irão atuar ativamente como professores, no primeiro 

momento, ministrando aula em grupos e em segundo momento, individual. 
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VI - Detalhe a estratégia de comunicação e integração entre os discentes, 

supervisores e coordenadores de área ao longo do projeto. 

A comunicação entre o coordenador de área, professores supervisores e os discentes é 

fundamental e determinante para sucesso do projeto, por tanto, reuniões mensais serão 

realizadas para discutir o andamento do projeto, bem como para discussões que 

envolvam planejamentos ou readequação de atividades levando em consideração a 

realidade de cada escola campo, turmas, dentre outros. No primeiro momento, as 

reuniões serão conduzidas preferencialmente por modalidade presencial, e caso, por 

motivo qualquer, não seja possível, as mesmas serão conduzidas de maneira remota, 

desde que não prejudiquem o intercâmbio de informações. 

Além das reuniões mensais, uma outra forma de manter contato será via grupos de 

WhatsApp, por onde a comunicação de situações pontuais e de urgência serão 

levantadas. Além disso, os grupos possibilitaram acompanhar mais de perto a 

participação de todos os envolvidos no projeto, garantindo ainda o acesso a informação 

de todos envolvidos, incluindo aqueles que por motivo de força maior não puderam 

comparecer nas reuniões agendadas. 

 

 

 

 

VII - Descreva de que maneira o subprojeto promoverá a articulação entre a teoria 

e a prática no processo formativo do licenciando, tanto no que se refere aos 

conhecimentos pedagógicos e didáticos, quanto aos conhecimentos específicos da 

área do conhecimento. 

Ao longo do Ensino Fundamental, a disciplina de Ciências da Natureza, tem como foco 

principal o letramento científico, estando diretamente relacionada a capacidade de 

compreender e interpretar o mundo nas diversas linhas de pensamento. Nesse contexto, 

os alunos precisam garantir a transmissão de conhecimentos científicos construídos ao 

longo da história, bem como a aproximação gradativa aos principais processos e práticas 

da construção do conhecimento científico, engajados na investigação científica. 

Nesse sentido, as atividades de docência teóricas e práticas trabalharão em conjunto, 

buscando desenvolver atividades desafiadoras que estimule o interesse e curiosidade 

científica, sendo estes pré-requisitos fundamentais para promover o avanço tecnológico 

e científicos em todos os setores. Será possível articular a teoria trabalhada em sala de 
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aula com atividades práticas que objetivem proporcionar o desfecho de aprendizagem 

significativa. 

Além disso, a interdisciplinaridade será prezada subprojeto, buscando por meio da 

construção de um jornal, divulgar informações de relevância científica voltada a 

atualidades em Ciências da Natureza para alunos pré-vestibulandos, curiosidades e 

informes científicos, bem como a divulgação das próprias atividades desenvolvidas no 

PIBID, possibilitando avanços tecnológicos, linguísticos e científicos aos discentes em 

formação. 

A parte que confere a interdisciplinaridade será voltada para a confecção de um jornal 

online. A publicação desse jornal ocorrerá de maneira quinzenal em conjunto com os 

alunos do curso de licenciatura em Letras e de Pedagogia. 

Nas publicações quinzenais, os jornais serão confeccionados buscando explorar a 

linguística, capacidade de pesquisa e tecnologia por parte dos alunos bolsistas, sendo o 

mesmo divido em seções, a saber: 

1- Carta ao Leitor: Mensagem destinada para os leitores do jornal. 

2- Você sabia?: Nessa seção será produzida um artigo para tratar sobre a escola-campo, 

por meio das informações levantadas durante o processo de ambientação, possibilitando 

aos alunos da escola-campo, conhecer um pouco mais da escola que frequentam. 

3- De Olho no Enem: Nessa seção os professores da escola-campo vão ser convidados a 

apresentar dicas para os alunos que irão participar do Exame Nacional do Ensino Médio 

ou pré-vestibulares regionais. 

4- Atualidades: Os alunos bolsistas irão levantar temas atuais dentro de cada seguimento 

do Ensino Médio, para manter os leitores atualizados do que mais tem de novo nas 

diferentes esferas do conhecimento (humanas e ciências da natureza). 

5- Espaço dos alunos: Nesse espaço, os alunos da escola-campo terão um momento para 

divulgar algum trabalho confeccionado na escola, tais como redação de destaque, 

poemas, soneto, paródia, artigo de opinião, pesquisa, dentre outros. 

6- Guia de profissões: Esse espaço será dedicado para apresentar as diferentes profissões, 

dando ênfase aquelas que estão inseridas nas licenciaturas, auxiliando os alunos 

vestibulandos na escolha das suas futuras profissões. 

7- Alunos destaque: campo destinado para apresentar alunos de destaque na escola 

campo, por meio de critérios estabelecidos pelo professor supervisor, incentivando, 

portanto, o bom desempenho escolar. 

8- PIBID: Nesse espaço as atividades do PIBID, tais como aulas práticas, oficinas, rodas 

de conversa, dentre outros serão divulgados, para tornar público as atividades 

desenvolvidas durante o período de vigência.  
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Outras seções poderão ser acrescentadas à medida que novas ideias possam surgir, por 

meio da interação e compartilhamento de informações entre todos os envolvidos na 

modalidade interdisciplinar. 

Vale a pena destacar também que as atividades a serem desenvolvidas na escola-campo 

buscará em suma desenvolver as habilidades e competência destacadas pela Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC, 2019), possibilitando maior familiarização dos 

discentes a documentos que norteiam os processos pedagógicos trabalhados em sala de 

aula. 

 

VIII - Apresente as estratégias a serem adotadas no subprojeto para o exercício do 

trabalho coletivo no planejamento e na realização das atividades, bem como para a 

promoção da interdisciplinaridade. 

As estratégias metodológicas são fundamentais para permitir a transferência de 

conhecimento de maneira mais efetiva, principalmente em cenário pós-pandemia, onde 

mais do que nunca se torna necessárias metodologias mais ativas para propiciar 

aprendizado significativo. Nesse sentido, a aprendizagem ativa deve envolver atitudes 

dos alunos que venham personalizar o seu desenvolvimento no processo educativo. 

Sendo assim, o presente subprojeto, irá permitir a otimização de metodologias mais 

ativas para o ensino de ciências e biologia, por meio de experiências, atividades práticas 

e jogos lúcidos para propiciar uma infinidade de experiências que estimulem o intelecto. 

Essas atividades necessitaram de desenvolvimento de trabalho em equipe, contribuindo 

com o desenvolvimento de habilidades coletivas. 

Além disso, a interdisciplinaridade, buscará de maneira ainda mais expressiva estimular 

o trabalho coletivo, com o desenvolvimento de um jornal informativo em parceria com 

os alunos dos demais subprojetos nas diferentes especialidades da licenciatura. 

 

IX - Descreva como se dará o acompanhamento das atividades ao longo da execução 

do subprojeto e como será feita a avaliação da participação dos licenciandos. 

Para acompanhar todas as atividades desenvolvidas nas escolas-campo, bem como a 

participação dos professores supervisores e discentes, será feito na Instituição de Ensino 

Superior (IES) Centro Universitário Mário Palmério (UNIFUCAMP) reuniões mensais 

para tratar de assuntos relacionados ao PIBID. 

A frequência dos discentes nas escolas-campo, nos horários previamente definidos serão 

rigorosamente acompanhados por meio de fichas de frequência. Além disso, o 

desempenho de todos os envolvidos (professor de área, professor supervisor e discentes) 

serão mensurados por meio de fichas de avaliação. 
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Será solicitado mensalmente relatórios das atividades desenvolvidas e comprobatórias 

das atividades desenvolvidas dentro da carga horária exigida pelo programa. O não 

cumprimento das atividades por parte de qualquer integrante envolvido no PIBID 

resultará em comunicação com a CAPES e posterior suspensão do programa. 

 

X- Descreva as perspectivas de integração de tecnologias digitais da informação e 

comunicação ao subprojeto; 

Diante do atual cenário tecnológico da informação, vivemos em um momento de grande 

acúmulo de informações, onde grande parte delas estão otimizadas em tecnologia digital, 

sendo de grande relevância o saber dominar e utilizar as tecnologias a seu favor como 

ferramenta valiosas nos processos de ensino aprendizagem. Nesse sentido, será usado 

aplicativos gratuitos para a confecção de jornais online (pensando no desenvolvimento 

sustentável). A confecção do jornal online será utilizada para integrar os alunos bolsistas 

no mundo das tecnologias digitais e ao mesmo tempo divulgar as atividades 

desenvolvidas no transcorrer do programa, possibilitando que as informações e 

experiências alcancem um número maior de pessoas, desvinculando o projeto PIBID 

outrora mais restrito a comunidade acadêmica, para o domínio publico em uma 

linguagem acessível a todos os leitores. 

Além disso, demais aplicativos serão usados durante o projeto, tais como aqueles 

destinados a construção de gráficos, edição de imagens e vídeos, bem como aqueles 

destinados a videoconferência, tais como, Google Meet e plataforma Zoom. 

 

XII - Indique as estratégias a serem adotadas para o aperfeiçoamento do uso da 

língua portuguesa e de diferentes habilidades comunicativas do licenciando.  

Durante todo o desenvolvimento do subprojeto a língua portuguesa será eixo norteador 

e fundamental para o desenvolvimento das habilidades e competências comunicativas do 

licenciando. Seja durante a elaboração de aulas, provas, atividades avaliativas ou mesmo 

no momento de discursar nas aulas, o emprego correto da língua portuguesa será 

constantemente valorizado. 

Além disso, o próprio recurso didático a ser utilizado (jornal), impelirá a habilidade 

leitora do aluno bolsista, capacidade de pesquisa, organização de ideias e capacidade 

crítica e argumentativa.  

Para o aperfeiçoamento da língua portuguesa, bem como a capacidade comunicativa dos 

licenciados, os mesmos serão orientados pelos professores supervisores e coordenador 

de área. 
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XIV - Detalhe os mecanismos de registro e sistematização das atividades realizadas 

no decorrer do subprojeto. 

- Durante o desenvolvimento do subprojeto os alunos bolsistas terão um “Diário de 

Bordo”, por onde todas as atividades, intervenções pedagógicas, percepções e 

planejamento serão arquivadas para que possam acompanhar de forma sistemática o 

desenvolver dos processos educativos. 

- Todas as atividades serão registradas por meio de fotografias e pequenos vídeos. Caso 

os registros sejam utilizados para fins de publicação em jornais, revistas, livros ou 

resumos simples/expandidos, os mesmos só serão feitos sobre a autorização dos pais dos 

alunos da escola campo. 

- No diário de bordo será também solicitado um relatório mensal das atividades 

desenvolvidas.  

-Todas as atividades desenvolvidas serão acompanhadas pelos professores supervisores 

e professor coordenador de área, via lista de frequência e comunicação no Diário de 

Bordo e via informativos no aplicativo WhatsApp.  

 

 

 

 


