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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 PEDAGOGIA 

Curso(s) participante(s)  

Nome do curso: Pedagogia 

I - Descreva os objetivos específicos do subprojeto. 

1- Permitir para que os bolsistas possam presenciar e refletir sobre o ambiente educativo, 

com sua imprevisibilidade, desafios e conquistas. 

2-Fortalecer a importância da relação teoria-prática dos alunos bolsistas no 

desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas. 

3- Exercitar a importância de uma atitude leitora, de escrita e compreensão desse 

processo, de maneira contextualizada, junto aos alunos bolsistas.  

4- Compreender o uso do jornal como oportunidade de vivência da interdisciplinaridade 

desde a alfabetização, bem como sua importância para o letramento.  

5- Planejar e executar atividades didático-pedagógicas para o desenvolvimento de sua 

ação docente. 

 

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

acompanhamento.  

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

Meta 1 : Aumentar o contato em 50% dos  

bolsistas com a realidade escolar antes de 

sua atuação profissional  
 

Acolhida dos bolsistas, leitura do Projeto 

Político Pedagógico, diagnóstico inicial 

dos alunos e professores supervisores, 

participação em atividades em sala de aula 

e reuniões. O resultado será verificado por 
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meio de enquete inicial e final da vivência 

dos bolsistas sobre a realidade escolar   

 

 

 

 
 

Meta 2: Assegurar que 100% dos alunos e 

professores envolvidos possam realizar 

estudos teóricos referentes ao tema 

proposto pelo subprojeto, fortalecendo 

assim a importância da formação inicial e 

continuada.  

 

Organização de estudos autônomos para 

alunos bolsistas, professores supervisores 

e professor coordenador e posterior 

discussão sobre alfabetização, 

interdisciplinaridade e o uso do jornal. O 

acompanhamento será realizado por meio 

da apresentação em seminários e debates 

dos conhecimentos adquiridos. 

Meta 3: Ampliar  em pelo menos 80% a 

compreensão da necessidade de uma 

proficiência leitora e de escrita.  

 Participação em oficinas de produção de 

texto. O Resultado poderá ser visualizado 

por meio da análise da escrita de seus 

relatórios e de um artigo sobre os 

resultados obtidos no subprojeto.  

Meta 4: Assegurar em 80% a compreensão 

da fundamentação teórico-prático sobre o 

uso do jornal como recurso para 

interdisciplinaridade desde a alfabetização.  

Além dos estudos autônomos realizados, 

todos os sujeitos envolvidos no 

subprojeto, também participarão de 

oficinas sobre elaboração do jornal 

impresso e online. Para observação dos 

resultados referentes à meta, os bolsistas 

irão organizar um jornal online de suas 

turmas. 

Meta 5: Elaborar juntamente com os 

professores supervisores, 100% dos 

projetos de intervenção que serão objeto de 

trabalho de atividades a serem 

desenvolvidas na sala onde os bolsistas 

tiverem inseridos. 

Acompanhamento dos professores 

supervisores e coordenador para 

elaboração e aplicação de projetos de 

intervenção interdisciplinar dentro do 

recurso do jornal e do  currículo escolar. 

Para comprovação desse  momento, o 

registro em atividades em sala de aula, 

bem como no jornal online.  
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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.  

Empreender sempre, é  o que se percebe no cotidiano de todas as atividades da cidade de 

Monte Carmelo e região. Monte Carmelo é uma cidade que busca conhecer as 

necessidades de seus habitantes e assim promover oportunidades para o desenvolvimento 

em todas áreas, principalmente no polo educativo;  faculdades e as escolas de Educação 

Básica investem na qualidade do ensino.  É também uma cidade que fica numa região 

central e que exerce influência nas cidades circunvizinhas e dentre elas Abadia dos 

Dourados, que mantem um intercâmbio não com a faculdade, mas também nas áreas de 

saúde, comércio e educação. A  UNIFUCAMP recebe muitos alunos dessa cidade e em 

função disso um contato de grande integração no que se refere a área educacional. Monte 

Carmelo e Abadia dos Dourados fazem parte da mesma Superintendência Regional de 

Ensino e essa por sua vez, tem como missão desenvolver e coordenar políticas de 

educação básica para promover a formação integral dos estudantes. A cidade de Monte 

Carmelo, como dito anteriormente, é visionária e se preocupa com o processo educativo 

de seus habitantes, o que não foge da perspectiva de Abadia de Dourados, o que se 

averigua no site do IBGE  e os dados do último IDEB-

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/abadia-dos-dourados/panorama. Partindo dessa 

premissa, o subprojeto do PIBID, que terá como foco o jornal como trabalho 

interdisciplinar viabilizará o diálogo entre a vida e a aprendizagem significativa, o que 

vai de encontro a essa visão educativa empreendedora. Assim, o subprojeto vem com 

certeza contribuir para o desenvolvimento de alunos que exercitarão a consciência crítica 

e política, uma vez que a formação para o exercício da cidadania é a 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. 

Para o início das atividades dos alunos bolsistas, na escola campo, anteriormente, será 

feita uma acolhida entre professor coordenador de área, professores supervisores, alunos 

bolsistas e se possível com a equipe gestora. Inicialmente, se pensará em algo presencial, 
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mas caso não se viabilize dessa forma, será proposto uma reunião online. Conhecer as 

pessoas com quem iremos ter um contato mais direto e frequente, se faz importante para 

que ocorra um vínculo de aprendizagem efetiva. Após esse primeiro contato, a  

professora supervisora, irá apresentar os alunos bolsistas na sala de aula e nesse dia as 

alunas bolsistas já realizarão uma dinâmica para conhecer a turma com quem irá atuar 

durante o desenvolvimento do subprojeto.  

 

VI - Detalhe a estratégia de comunicação e integração entre os discentes, 

supervisores e coordenadores de área ao longo do projeto. 

Um dos pontos que fortalece a formação é a comunicação efetiva e ativa. Sendo assim, 

o diálogo permanente entre os discentes, professores supervisores e coordenadores de 

área acontecerá mensalmente ou bimestralmente, quando da realização da discussão do 

planejamento que está sendo trabalhado, bem como da sua continuidade de acordo com 

as necessidades da turma. Essa reunião, inicialmente, será preferencialmente de forma 

presencial, sempre no início do mês, porém, se não houver possibilidades dentro desse 

formato, utilizará de reuniões online. Além dessa comunicação, grupos de WhatsApp 

será também um outro recurso para comunicação de situações pontuais e necessárias, e, 

caso preciso se poderá organizar uma reunião extraordinária com os envolvidos na 

situação.  Uma outra de forma  de comunicação de urgência e que não se possa esperar 

é o contato pessoal dentro da UNIFUCAMP, uma vez que a professora coordenadora 

está na instituição toda semana.  

 

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. 

Ensinar, aprender, pesquisar e avaliar são processos didáticos fundamentais no 

desenvolvimento da ação pedagógica docente. Sendo assim, o ponto de partida do 

desenvolvimento do subprojeto é o aprender a pesquisar. O pesquisar vai ser uma 

atividade indissociável dos objetivos do subprojeto, uma vez que objetivos são 

norteadores para o desenvolvimento da prática. Mas, para propiciar o prazer da 

descoberta do conhecimento se faz importante aprender e assim serão criadas condições 

para que os alunos bolsistas aprendam para então ensinar; o que não se restringe a 

transmitir conhecimentos. Nesse movimento de uma relação pedagógica entre teoria e 

prática, o professor coordenador irá orientar, coordenar e estabelecer situações de 

estudos autônomos, oficinas de formação temática e produção de escrita junto aos alunos 
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bolsistas. Principalmente, no que se refere a produção escrita, os alunos bolsistas 

desenvolverão projetos de intervenção interdisciplinar com o uso do jornal, bem como a 

aplicação dos mesmos. Além dos projetos escreverão suas vivências nos relatórios 

parciais e finais do subprojeto e a escrita de um artigo do  resultado formativo do PIBID 

para a identidade docente.  

 

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. 

A trajetória metodológica influencia as práticas escolares e, em uma situação pós-

pandêmica, mais do que nunca se faz fundamental o uso de metodologias ativas que 

venham potencializar a aprendizagem. Nesse sentido, a aprendizagem ativa deve 

envolver atitudes dos alunos que venham personalizar o seu desenvolvimento no 

processo educativo. Nesse protagonismo do aluno, o jornal como recurso didático-

pedagógico promove a interação entre todos os envolvidos no desenvolvimento da ação 

educativa, alterando a movimentação do processo ensino-aprendizagem, que não se 

restringe à capacidade de memorização e repetição, mas ao contrário, busca o exercitar 

das estruturas cognoscitivas. A interdisciplinaridade acontecerá dentro da leitura e 

escrita dos gêneros textuais presentes dentro dos cadernos do jornal. Ao trabalhar os 

textos e seus gêneros textuais de acordo com o ano escolar será explorado a relação do 

texto com a disciplina, a experiência de vida dos alunos dentro do contexto abordado. 

Exemplo, ao abordar uma tirinha, além da língua portuguesa poderá identificar a relação 

com o meio ambiente, a matemática, a arte. Dentro do jornal existem cadernos que nos 

apresenta diferentes dimensões do conhecimento que vão desde o entretenimento, aos 

esportes, economia, ciências etc. Sendo assim, dentro de cada caderno será uma vivência 

interdisciplinar a ser abordada. 

  

 

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 o acompanhamento das atividades a serem desenvolvidas ocorrerá a seguinte 

dinâmica: 

PROFESSSOR COORDENADOR: Realização de reuniões mensais ou bimestrais 

conforme a necessidade do desenvolvimento das propostas planejadas. Nessas reuniões 

tanto professores supervisores como alunos bolsistas deverão estar presentes. Essas 

reuniões, primeiramente, presencial, mas poderão ocorrer também de forma online. 
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Além das reuniões acompanhar o grupo de WhatsApp como está ocorrendo o registro 

das atividades propostas. Além disso, o professor coordenador encontra semanalmente 

com os alunos, podendo sanar situações emergenciais.  

PROFESSOR SUPERVISOR:  o professor da escola campo terá um instrumental de 

assinatura a fim de acompanhar a presença dos alunos dentro da escola campo.  Haverá 

um grupo de WhatsApp entre professores supervisores e professor coordenador para o 

diálogo desses e as situações emergenciais a serem resolvidas.    

A avaliação dos alunos bolsistas acontecerá de forma processual levando em 

consideração a participação e engajamento dentro das atividades propostas e realizarão 

também sua auto avaliação. Um  outro resultado será a escrita dos relatórios e do artigo 

final. 

 

 

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

comunicação ao subprojeto; 

A utilização de recursos tecnológicos por si só, não garante a solução da comunicação e 

da transformação do conhecimento. É preciso antes de tudo que esses recursos seja uma 

abertura de espaço de discussão para reflexão sobre mudança de pensar a construção das 

problemáticas da vida e sua ressonância em nosso cotidiano. O fabuloso acúmulo de 

informação e armazenamento, gera a necessidade de aprender a acessar a informação. 

Vive-se hoje a sociedade da informação marcada pelo desenvolvimento das novas 

tecnologias e crise na educação e comunicação, o que exige mudanças. Necessário a 

transformação das relações dentro do processo educativo e para isso o desenrolar do 

protagonismo estudantil se potencializará com o uso de tecnologias digitais ao utilizarem 

da formatação de aplicativo que auxiliará na elaboração de jornal online usando 

aplicativos gratuitos. Para além do registro das atividades pedagógicas que será na 

elaboração de um jornal online, a tecnologia digital por meio de aplicativos de 

comunicação como WhatsApp, uso do Google Meet será outro recurso para uma 

comunicação mais rápida diante das situações necessárias.  

 

XI - 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 o eixo norteador 

das habilidades comunicativas do licenciando. O próprio recurso didático a ser utilizado, 

o jornal, impelirá a habilidade leitora do aluno bolsista, ao pesquisar jornais online, 

jornais impressos que circulam na cidade de Monte Carmelo. Mas, não basta a pesquisa 
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deverão elaborar projetos de intervenção para o trabalho interdisciplinar entre os gêneros 

textuais a serem trabalhados dentro da interdisciplinaridade e para isso, estar atento a 

proposta curricular da escola campo, estudando sobre o tema a ser trabalhado. Também, 

dentro dos estudos autônomos que realizarão ora um fichamento, ora resenha, ora o uso 

de Power Point para a apresentação da discussão temática, serão outros caminhos da 

escrita, da leitura e da oralidade. O registro das atividades realizadas durante os 

semestres por meio de relatórios parciais e um relatório final e finalmente um artigo a 

ser publicado. Uma outra proposta é oficina sobre a importância da leitura e da escrita 

em todas as áreas do conhecimento; todos devemos ser professores de língua portuguesa 

 

 

XII - Detalhe os mecanismos de registro e sistematização das atividades realizadas 

no decorrer do subprojeto. 

-Durante todo o desenvolvimento do subprojeto os alunos bolsistas terão um DIÁRIO 

DE BORDO para que registrem suas intervenções, percepções e planejamentos, a fim de 

que possam perceber de forma sistemática o desenrolar do processo educativo. 

-Nas atividades realizadas dentro da escola campo será feito fotografias e pequenos 

vídeos,  registros escritos dos alunos da turma. Será feito um pedido de autorização dos 

pais para que se possam fazer esses registros e se publicados, apenas com a intenção 

educativa, como na escrita de artigos e a publicação no jornal online.  

-A partir do planejamento do mês ou bimestral, os alunos bolsistas estarão elaborando 

projetos de intervenção pedagógica de acordo com a interdisciplinaridade e o gênero 

textual a ser trabalhado. 

-Todas as atividades deverão ser acompanhadas pelo professor supervisor e professor 

coordenador de área, pela comunicação no Diário de Bordo e também postados no grupo 

de WhatsApp.  

- Elaboração de um PADLET do subprojeto, das intervenções efetuadas pelos alunos 

bolsistas.  

 

 

 


