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RESUMO 
 
 

PROGRAMA PIBID E A PEDAGOGIA DE PROJETOS: DIÁLOGOS NO COTIDIANO 
ESCOLAR NA EMEF MONSENHOR EVARISTO CAMPISTA CÉSAR. ¹ Iane Candida da Silva ² 
Maria Aparecida Ribeiro RESUMO : Introdução: O Programa PIBID (Programa de Incentivo a 
Iniciação Docência) por meio dos projetos de trabalho na escola vem ressaltando a importância 
de se ter um caminho para repensar a prática pedagógica docente e para a revitalização do 
cotidiano escolar, tendo em vista a amplitude de situações didáticas que podem levar a 
aprendizagem do aluno, seja ela na aquisição de novos conhecimentos ou na reestruturação 
dos já conhecidos. Objetivos: observar a aplicabilidades de projetos que surgem da 
necessidade da comunidade escolar, vindo de uma pesquisa diagnóstica para conhecer a 
realidade, entende-la e somente depois criar condições favoráveis para o desenvolvimento dos 
projetos apresentados pelos professores bolsistas. Metodologia: A escola em questão é a 
EMEF Monsenhor Evaristo Campista César, que conta com 1300 alunos divididos em dois 
turnos, manhã e tarde. A proposta de projetos começa com o diálogo entre professores 
bolsistas, supervisor , equipe gestora e alunos. A proposta de trabalho por projetos deve partir 
dos indicadores elencados pela pesquisa diagnóstica, caso contrário corre-se o risco de não 
cumprir o seu papel de mediadora da aprendizagem significativa. Resultados: Os questionários 
feitos e aplicados aos bolsistas que atuam na unidade, trabalhar com os projetos os possibilita 
ter mais segurança ao aplicar os conteúdos, bem como os motivam a buscar inúmeras fontes 
de pesquisas para assegurar uma prática coerente e próxima do educando. Todos os cincos 
bolsistas envolvidos foram categóricos ao enfatizar a necessidade de o docente oferecer 
condições para a formação global do aluno, com o objetivo maior de torná-lo sujeito ativo no 
processo de ensino e de aprendizagem, pautado em eixos temáticos que vão ao encontro dos 
problemas sociais presentes no cotidiano do aluno, sem deixar à margem do processo 
educativo os conteúdos disciplinares, mas oferecendo a transversalidade desses mesmos 
conteúdos os tornando mais instigantes e acessíveis. Considerações Finais: Tendo a 
pedagogia de projetos como um lócus privilegiado de construção de conhecimentos e ações 
conjuntas entre educadores e educandos é que consideramos oportuno disseminar esse 
diálogo no meio docente buscando uma maior compreensão a cerca das necessidades que a 
sociedade contemporânea exige e que a própria prática docente impõe. Ao analisar os 
resultados das avaliações ao final de cada projeto que são realizadas com os alunos, equipe 
gestora e bolsistas, podemos considerar que a pedagogia de projetos é um caminho riquíssimo 
e de grande relevância para a prática docente como também de extrema necessidade para a 
urgência de novas pedagogias que a escola necessita. Palavras chaves: Pibid , Pedagogia de 
Projetos, Realidade Escolar.  


