
 

III Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 

 
20 a 22 de outubro de 2014 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

DPH0933 
 

PIBID: DEIXE A BOLA ROLAR E VAMOS APRENDER 
 
 
 

ANA MARIA GIMENES CORRÊA CALIL 
TALITA CRISTIANE PEDROSO COSTA 

CLEUNICE MARIA DE CAMPOS 
ANGELA CAROLINE DE JESUS ROCHA 

ana.calil@unitau.com.br 
PEDAGOGIA 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
 
 

ORIENTADOR(A) 
ANA MARIA GIMENES CORREA CALIL 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 



RESUMO 
 
 

O projeto teve origem a partir da observação das necessidades e prioridades da Unidade 
Escolar, uma vez constatada a necessidade de melhorar a alfabetização, o foco foi desenvolver 
um projeto que atendesse essas necessidades e contribuísse com a formação das bolsistas. O 
tema escolhido para o projeto foi a Copa do Mundo, relevante por ser realizada em nosso país. 
Intitulado “Deixe a Bola Rolar e Vamos Aprender”, recebeu esse título, porque embora o nosso 
país estivesse envolvido com o evento da Copa do Mundo o foco do projeto foi contribuir com a 
alfabetização, portanto, teve como objetivo de estimular a aprendizagem, despertar a 
criatividade, contribuir com a alfabetização e formação docente. Foi realizado ao longo do 
primeiro semestre de 2014, em uma escola de periferia da rede pública municipal, envolveu 50 
alunos dos 2º anos do Ensino Fundamental I, na faixa etária entre sete e oito anos de idade. 
Inicialmente as bolsistas foram recebidas por uma professora denominada supervisora que as 
orientou sobre os procedimentos e as apresentou à equipe escolar. Esse momento de acolhida 
foi muito importante, pois forneceu segurança e apoio às bolsistas. No segundo momento as 
bolsistas fizeram a leitura de dois textos “Aspectos Didáticos do Desenvolvimento de um 
Projeto de Trabalho” e “A ideia que orienta os projetos de trabalho” a fim de norteá-las 
teoricamente, em seguida, foram orientadas a fazer observações em salas de aula para que 
pudessem perceber possíveis necessidades que gerariam um tema disparador para um projeto 
que realmente atendesse as prioridades da Unidade Escolar e contribuísse com os alunos e 
com a sua formação docente. Após as observações, juntamente com as professoras da escola 
chegaram à conclusão de que a necessidade no momento era a alfabetização e que seria 
aproveitado o tema Copa do mundo considerando a relevância do evento e o interesse dos 
alunos. No terceiro momento foi feito um cronograma para facilitar e organizar melhor o 
trabalho de elaboração do projeto e dos planos de aula com auxílio e orientação da professora 
supervisora. As atividades desenvolvidas no projeto foram: levantamento dos conhecimentos 
prévios, construção de palavras; recorte e colagem; escrita de números; palavras cruzadas; 
noção de conjunto; noção de figuras geométricas; oficina de viseiras e maquiagem de rosto. A 
culminância ocorreu com uma exposição na escola do produto final gerado, que foi a confecção 
de cartazes e livros para apreciação da comunidade, juntamente com a exposição de projetos 
de outros professores. Com esse projeto as bolsistas puderam observar como as crianças 
aprendem, bem como, a relacionar os conhecimentos teóricos adquiridos na universidade com 
a prática, proporcionando contribuição para a formação docente. 


