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Na mostra pedagógica da EMEF Cabo Luiz Quevedo que aconteceu dia 

26/10/2019 as bolsistas do PIBID que participaram do 11° SIEPE (SALÃO 

INTERNACIONAL DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO) apresentaram à 

comunidade escolar o trabalho que foi levado ao evento que aconteceu nos dias 

22, 23 e 24 de outubro/2019. O objetivo de apresentar estes resultados 

organizados e apresentados no 11º SIEPE foi de dar a devolutiva à comunidade 

escolar, que propiciou/propicia os espaços para a realização dos projetos 

desenvolvidos pelo PIBID. As bolsistas que levaram este relato ao SIEPE, foram 

Diely Dias Romero e Julia Greco de Tolla, tendo como orientadores os 

professores Rita Dias (Supervisora do PIBID) e Ailton Jesus Dinardi. 
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PIBID COM ALUNOS DOS 7° ANOS DA ESCOLA E.M.E.F CABO LUIZ 
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INTRODUÇÃO: 

 O presente resumo tem como objetivo apresentar vivências de um projeto 

desenvolvido em uma escola de periferia da cidade de Uruguaiana-RS, que tem 

como intuito incentivar alunos/as dos 7° anos ao hábito da leitura e da produção 

textual entrelaçados com o ensino de ciências. Tendo em vista que os/as 

estudantes da escola apresentam dificuldades relacionados à leitura e produção 

textual, os bolsistas do projeto PIBID que atuam na escola desenvolvem um 

projeto que visa a aproximação dos/das adolescentes à leitura utilizando de 

diferentes estratégias metodológicas. 

Palavras-chave: Projeto, leitura e produção textual, ensino de ciências, PIBID, 

estratégias metodológicas.  

OBJETIVOS: 

 Com base em observações que são realizadas durante as aulas de 

ciências dos 7° anos, constatou-se que grande parte dos problemas que os/as 

alunos/as apresentam na área deve-se as dificuldades na leitura, interpretação 

e escrita. Nessa perspectiva foi pensado e desenvolvido pelos bolsistas um 

projeto que trabalha de forma entrelaçada as lacunas existentes e o ensino de 

ciências, o objetivo do projeto é incentivar e aproximar os/as estudantes aos 

hábitos de leitura e escrita e relacioná-los às ciências naturais. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

 O projeto está sendo desenvolvido desde maio/2019, as intervenções 

realizadas pelos bolsistas com esses alunos estão associadas as aulas de 



 

 
ciências, afim de reforçar o que está sendo estudado. As intervenções têm como 

objetivo a diferenciação das aulas teóricas sobre as temáticas, uma vez que 

envolvem músicas, histórias em quadrinhos, pinturas etc. Além dos conteúdos 

concretos, os/as jovens acabam vivenciando situações que exigem trabalhos em 

grupo e colaboração mútua, trabalhando também a construção de valores e de 

cooperação. Nota-se evolução em muitos quesitos nos/nas alunos/as, tais como 

interesse, curiosidade, envolvimento, leitura e escrita, interpretação e amizade, 

fato esse que acaba refletindo nas aulas de ciências, ao qual o desempenho dos 

alunos teve uma evolução significativa. 

CONCLUSÕES: 

 O projeto desenvolvido pelos bolsistas é de suma importância, uma vez 

que trabalha de forma interdisciplinar as linguagens e o ensino de ciências. Ao 

incentivar as crianças ao hábito de ler e escrever, aproxima-se os mesmos da 

curiosidade e a vontade de aprender, mas para que isso aconteça é necessário 

também que o/a educador/a, aproprie-se de novas metodologias e ferramentas 

pedagógicas que acompanhem as necessidades dos/das estudantes e que haja 

a reflexão dos benefícios de trabalhar de forma interdisciplinar e contextualizada 

o ensino de ciências. 

  

 

 


