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RESUMO 
 
 

PIBID: PROJETO PROFESSOR-APRENDIZ Orientador: Prof.Ms. Luiz Alberto Maurício – 
UNITAU 1ª Autor: Stella Pires de Moraes Santos – UNITAU 2º Autor: Prof. Ednilson Vaz A 
educação passa por um período de incertezas e perplexidades, urge-se mudança neste tempo 
em que existe um excesso de discursos redundantes e falta de prática. Há necessidade de 
uma formação melhor para os alunos de licenciatura e o PIBID (Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência) é um dos caminhos. Neste projeto, realizado na Escola 
Estadual Antônio Magalhães Bastos, pelo PIBID de Física, usando como referência António 
Nóvoa (2009), foi proposto que a formação fosse partilhada entre professor-supervisor ( 
Ednilson Vaz) e a bolsista (Stella Pires de Moraes Santos), fazendo que assim a mesma inicie 
sua vida docente com mais segurança por estar em contato com uma escola, sala de aula e 
alunos antes de ingressar em alguma escola. Por meio deste trabalho, foi desenvolvida na 
prática uma formação partilhada de forma que ambos, professor-supervisor e bolsista troquem 
experiências, ideias e o professor supervisor ajude a bolsista a se portar devidamente em sala. 
Também está sendo de grande importância o trabalho para a bolsista perceber seu 
desenvolvimento, pois esta montou um portfólio com suas dúvidas, anseios e pontos fortes 
para cada apresentação que deverá fazer após assistir às aulas, dentro do currículo, 
enriquecendo assim a aula com simulações, vídeos, experimentos ou slides. O projeto, que 
esta em andamento, foi dividido em quatro etapas: 1- Observação: a bolsista assistiu às aulas 
de Ensino Médio de seu professor-supervisor que são do segundo ano de Física de duas salas 
escolhidas pelo professor-supervisor; 2- Análise: a bolsista irá analisar o que ajudaria a 
enriquecer a aula do professor-supervisor e irá preparar uma aula diferenciada; 3- Portfólio: ela 
está montando um diário relatando quais seus anseios, dificuldades e pontos fortes sobre a 
preparação de cada aula para que possa acompanhar seu desenvolvimento; 4- Prática: irá 
apresentar a aula com experimentos, vídeos, simulações e slides para os alunos do professor-
supervisor, incentivando assim os mesmos pois, como é de conhecimento, os alunos não tem 
interesse pela Física por achar que ela está fora de sua realidade. Com o projeto, espera-se 
contribuir para a formação do bolsista, partilhar conhecimento entre bolsista e professor-
supervisor para que ambos possam argumentar ideias novas. Espera-se também motivar os 
alunos com as aulas diferenciadas, fazendo-os reconhecer a importância da Física no dia-a-dia 
contribuindo assim para toda a escola. Palavras-Chave: Educação, Formação, Física.  


