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1. CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

Este projeto tem por objetivo promover a interação com os alunos buscando 

incentivá-los a ler. O projeto é uma das ações desenvolvidas por um grupo de 

bolsistas do Projeto de Bolsa de Iniciação a Docência- PIBID.  

O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À 

DOCÊNCIA (PIBID) é uma ação conjunta da Secretaria de Educação Básica 

Presencial do Ministério da Educação (MEC) e da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES) que tem como objetivos, entre outros, 

a formação de professores para a educação básica, contribuindo para a elevação da 

qualidade da escola pública; a valorização do magistério; a inserção dos licenciados 

no cotidiano de escolas da rede pública de educação, promovendo a integração entre 

educação superior e educação básica; o incentivo às escolas públicas de educação 

básica, tornando-as protagonistas nos processos formativos dos estudantes das 

licenciaturas, mobilizando seus professores como co-formadores dos futuros 

professores.  

 O projeto da rádio escolar, visa atingir toda a comunidade escolar fazendo com 

que eles fiquem atentos ao que está acontecendo na escola. O mesmo é aplicado no 

turno da tarde, no horário do intervalo, na Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Félix Contreiras Rodrigues- FÉLIX, situada na Avenida Espanha, cidade de Bagé- RS.  

   

1.1 TEMA, CONTEÚDO E PROBLEMA 

 

 O projeto visa incentivar os alunos a se interessarem pelo que acontece no 

ambiente escolar. Através deste projeto vamos publicar os trabalhos desenvolvidos no 

PIBID, avisos escolares e outros avisos. Desta forma, pretendemos contribuir para a 

formação dos alunos que estão no ensino fundamental auxiliando tanto na interação 

com a comunidade escolar como em outros espaços. 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo Geral 

http://portal.mec.gov.br/
http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid


 

Promover o interesse pelas atividades escolares, avisos e muito mais 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Incentivar a leitura e a escrita; 

 Desenvolver o interesse pelo ambiente escolar; 

 Ampliar a interação social; 

 Incentivar o diálogo e troca de conhecimentos. 

 

 

 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Algumas reflexões acerca da função social da linguagem e seu trabalho em sala de 

aula 

 

A escola como sabemos é espaço de alfabetização, formação, educação e 

compartilhamento de saberes e, isso vem ao encontro do projeto com o qual pretendemos 

trabalhar. A partir desta concepção, visamos trabalhar a linguagem como forma de 

interação social, instigando a comunicação e a interação dos alunos entre eles e, também, 

com o espaço da biblioteca. 

Também, não se pode deixar de mencionar outros fatos importantes que 

permeiam o trabalho com a leitura, já citado: a própria leitura, a escrita e a escuta, já que 

estas atividades permitem a interação. 

Acreditamos que a rádio é um importante canal de interação e desenvolvimento 

das habilidades da linguagem. A rádio escolar produz conhecimento e insere o sujeito na 

sociedade. É por meio da rádio escolar que segundo Matta (apud Cagliari, 2004: 105) o 

sujeito leitor se insere no universo histórico, social e cultural. 
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