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GT 3: Práticas educativas e a Educação em tempos de crise.

Este trabalho tem por objetivo relatar como se dá a organização dos registros da prática
docente dos acadêmicos/bolsistas do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência) em suas inserções em classes de Educação Infantil onde desenvolvem seus
planejamentos. A prática educativa é um ato de organização, ação e reflexão e, neste contexto
do PIBID, buscamos organizar o trabalho docente a partir de um plano de trabalho anual,
partindo de um tema gerador para posteriormente realizar o registro e a organização do
planejamento diário. A partir desse trabalho são realizados os registros nos diários de classe
que servirão de subsídios para redigir as reflexões sobre a prática a qual foi realizada. Como
metodologia utilizamos a análise de conteúdo a partir dos registros da prática educativa das
bolsistas seguida da análise do diário de classe, a qual foram registradas através de fotos e
anotações como se deu o comportamento infantil diante das atividades propostas, suas falas e
o reflexo na aprendizagem, compondo dessa forma um relatório das atividades realizadas com
resultados e possíveis estratégias futuras para qualificar o trabalho. Os resultados encontrados
no trabalho desenvolvido sugerem que a implementação do planejamento aliado aos registros
e reflexões da prática podem ampliar a efetividade das intervenções feitas. Ainda nessa lógica,
refletir sobre nossas práticas pedagógicas permite perceber qual tipo de atividade foi mais ou
menos produtiva. Esse processo de análise faz pensar em outras formas de abordagem e
desenvolvimento das aulas. Essas constatações nos faz perceber a relevância da
sistematização e organização do processo de ensino e aprendizagem a partir da articulação
entre a prática educativa e reflexões sobre tal.
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