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O trabalho com o bolsista 

Caracteriza-se pelo desenvolvimento de um 
conjunto de atividades didático-pedagógicas que 
se voltam a proporcionar ao futuro pedagogo um 
envolvimento, contínuo e sistemático, com 
situações de aprendizagem de seu  objeto  de  
ensino/trabalho,  em  espaços  reais  da  
docência  do  sistema  público  da  Educação 
Infantil. 



O Trabalho do supervisor 

Orientar, supervisionar e contribuir para o 
trabalho de iniciação a docência, à medida que 
esperamos desenvolver ações que auxiliem na 
atuação dos bolsistas e na concretização de um 
espaço produtivo de leitura, escrita e oralidade 
na Educação Infantil.  



Justificativa 

Dentre os múltiplos conhecimentos adquiridos 
nessa faixa etária salienta-se um dos mais 
importantes: a aquisição da linguagem, por isso 
é tão significante proporcionar as crianças nessa 
idade o contato com materiais que colaborem 
para  sua formação como leitor. 



Dentro das atuações previstas ao supervisor, 
conforme Edital Capes nº 061/2013 e Portaria nº 

096, de 18 de julho de 2013, é de sua 
competência:   

• Controlar a frequência dos bolsistas de 
iniciação à docência na escola, repassando essas 
informações ao coordenador de área do 
subprojeto.  

•  Atentar-se à utilização do português de 
acordo com a norma culta, quando se tratar de 
comunicação formal do programa ou demais 
atividades que envolvam a escrita.  

 



•  Elaborar, desenvolver e acompanhar as 
atividades presenciais dos bolsistas de iniciação 
à docência sob sua orientação.  

• Participar de seminários regionais do Pibid, 
realizando as atividades previstas, tanto 
presenciais quanto à distância. 

• Manter a direção e os demais integrantes da 
escola informados sobre a atuação e boas 
práticas pedagógicas geradas pelos bolsistas.  

• Elaborar e enviar ao coordenador de área 
documentos de acompanhamento das atividades 
dos bolsistas de iniciação à docência sob sua 
orientação, sempre que solicitado.  

 



Objetivo Geral 

Contribuir com a formação docente por meio da 
inserção em sala de aula, qualificando o 
processo de formação através da construção em 
parceria com a escola, promovendo uma 
reflexão crítica entre acadêmicos e professores.  



Atividades 

Reunião da Coordenadora com grupos por escola; 

Atendimento individualizado  

supervisora-bolsistas; 

Encontro entre supervisoras; 

Reunião com o grande grupo - Supervisora e as 
três escolas; 

Leitura de Textos - Tarefa de casa. 



Avaliação 

Os bolsistas deverão elaborar um diário de campo, 
onde irão relatar as atividades desenvolvidas com os 
alunos, levando em consideração pontos negativos e 
positivos, assim avaliando a sua prática e revendo, 
com o auxilio da supervisora, pontos que possam ser 
aprimorados. 

 

Através de reuniões com bolsistas e Coordenadora do 
Subprojeto, tendo em vista o alcance dos objetivos e 
o cumprimento das atividades. 

 


