
 

 

Escola: Colégio Estadual de Ensino Médio Candida Corina Taborda Alves 

Supervisora: Laura Freire Mello 

Bolsistas: Bianca Larrea, Cristiani Basílio, Jéssica Machado, Rafael Ferreira e 

Roberta Argiles. 

 Impactos das ações/ atividades do Projeto na Formação de professores; 

Licenciaturas envolvidas: Educação Básica; Pós Graduação e Escolas 

Participantes. 

 

 Os impactos do Pibid na comunidade escolar são dados importantes na 

melhoria do ensino como um todo. A escola a qual o PIBID está inserido, 

localiza-se no bairro Getúlio Vargas, na zona periférica do município de Dom 

Pedrito-RS, denominado Colégio Estadual de Ensino Médio Candida Corina 

Taborda Alves. Nossa escola foi contemplada com a chegada dos bolsistas em 

março/2014, ao qual puderam verificar que a escola não dispunha de muito 

espaço físico, nem laboratórios de Biologia, Física e Química, o que tornava o 

ensino um tanto cansativo e pouco atraente. Diante disso pôde-se ter uma ideia 

de como o ensino-aprendizagem era desenvolvido na escola. O trabalho foi 

conduzido através de pesquisas, questionários, levantamento de dados, 

avaliações diagnósticas e observações do rendimento de cada aluno 

participante das ações do Pibid. Propôs-se então, que trabalhássemos de 

maneira que pudéssemos melhorar o ensino-aprendizagem em uma 

abordagem diferenciada, tornando as aulas mais práticas, aproximando os 

alunos da realidade, associando as Ciências da Natureza ao seu cotidiano, 

através da realização de oficinas e assim, os tornando mais participativos em 

sala de aula. São aplicadas oficinas que auxiliam o professor adjunto, sendo 

estas elaboradas com material de baixo custo, fazendo com que viabilize a 

exploração da criatividade dos oficineiros bem como a dos alunos. Os 

discentes “vivem e respiram” tecnologia todos os dias, porém não a utiliza para 

alcançar um nível melhor no aprendizado e melhorar o rendimento. No Projeto 

Pibid se observou tudo isso e a partir daí começou a implantação de algumas 



 

 

ações para ensinar Ciências da Natureza de maneira fácil, divertida e 

prazerosa.  

Contudo, com este trabalho que ainda vem sendo realizado já é possível 

observar nos dados dos gráficos de rendimento o avanço obtido (sem o Pibid 

56%, com o Pibid 89%, aumentou em 33% e falta para alcançar o rendimento 

máximo 10%). O Pibid veio para mudar a realidade no âmbito escolar e tem 

conseguido e nessa direção tem estimulado o prazer pela Ciências da 

Natureza que antes estava adormecido. Os desafios continuam sendo grandes, 

mas as novas técnicas e mecanismos usados facilitam e ajudam a superar 

esses desafios. Os alunos que foram e são alcançados pelo Pibid vêem no 

projeto um apoio para melhorar suas notas e ter uma renovação na forma de 

aprender e ensinar, tendo uma visão de futuro. Pibid mudando vidas e 

formando novos críticos no mundo da aprendizagem. 
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Apoio: CAPES, CNPQ, PIBID, UNIPAMPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Contribuições do Pibid para a Licenciatura da IES 

 

A experiência tem mostrado que boa parte dos acadêmicos das licenciaturas 

abandonam o curso, e muitos que concluem optam por não atuar na área de 

formação. Nesse sentido a proposta do PIBID é envolver acadêmicos dos 

cursos licenciaturas, especificamente trinta acadêmicos do curso de 

Licenciatura em Ciências da Natureza, em atividades que lhes proporcionem 

instrumentalização para tratar de modo adequado os problemas inerentes ao 

processo de ensino-aprendizagem, que incentivarão os acadêmicos a 

assumirem a carreira docente e consequentemente contribuirão para a 

elevação da qualidade de ensino da escola pública tendo em vista a 

abordagem dada acima, este trabalho visa relatar e refletir sobre as atividades 

desenvolvidas pelos acadêmicos bolsistas do PIBID – Ciências da Natureza, 

tanto na escola quanto na própria universidade. O trabalho está sendo muito 

válido, pois os bolsistas já conseguem fazer pontes entre o que é trabalhado na 

universidade (teoricamente) atrelando à prática das ações pibidianas na escola. 

O discente consegue ter uma noção crítica do que realmente é possível e do 

que é inviável, que nem sempre o que é planejado é executado, que como 

professores temos de saber improvisar e lidar com as adversidades 

constatadas no momento. Temos como uma experiência positiva, no sentido de 

aprimorar a maneira de expressarmos o conteúdo desenvolvido, não só 

teoricamente, fazendo com que o aluno crie, novas formas de aprendizagem. 

 O programa nos proporciona estarmos inseridos na comunidade escolar 

visando adotar posturas diante dos alunos e compartilhar da realidade em que 

vivem, fazendo com que o aprendizado se torne mais dinâmico, concreto, 

interativo e prazeroso. 

 Neste sentido a interação Universidade / Escola nos presenteia com 

trocas de experiências, nos revelando a potencialidade dos alunos frente aos 

trabalhos propostos. 



 

 

 Este preparo é essencial para nossa formação na medida em que somo 

incluídos no ambiente escolar. Verificando as dificuldades e a realidade que 

encontraremos na sala de aula somo levados a refletir sobre metodologia 

adotada pelos professores da escola onde estamos inseridos. 

 Atuar no PIBID nos possibilita observar a postura de alguns professores 

presos a velhas metodologias, que não contemplam o contexto dos alunos, 

constituindo um cenário de trocas e aprendizado mútuo com o foco de melhorar 

a educação. 

  

   


