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RESUMO 
 
 

Partimos nossa investigação pensando na necessidade de um professor melhor preparado 
para o trabalho nas escolas de educação básica, momento em que estamos à mercê de 
grandes alterações sociais e econômicas que afetam toda a humanidade. O professor precisa 
estar em constante aprimoramento profissional, a heterogeneidade da sala de aula é cada vez 
maior, as responsabilidades da escola aumentam cada vez mais, o conhecimento é dinâmico e 
a cada tempo surgem novos métodos de aprendizagem e descobrimos mais sobre os aspectos 
biopsicosocial do ser humano. O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência 
(PIBID) entra como uma forma de reflexão da prática pedagógica do professor supervisor na 
escola pública no município de Taubaté. Ao se deparar com um estudante universitário sob o 
sua orientação o professor precisa buscar subsídios educacionais que promovam momentos de 
crescimento ao bolsista universitário, realizando assim o seu próprio aprimoramento 
profissional. Neste trabalho temos como objetivo principal investigar como se deu a formação 
continuada do professor supervisor na escola pública de educação básica participante do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência no ano de 2013. Utilizamos o relato de 
experiência como método de coleta de dados para a execução deste trabalho que foi através 
do subprojeto de Educação Física do PIBID desenvolvido na EMEF Monsenhor Evaristo 
Campista César, localizada na cidade de Taubaté. Instituição pública municipal de ensino 
fundamental I e II que possui atualmente 1100 alunos regularmente matriculados nos períodos 
matutino e vespertino. Recebemos para execução dos trabalhos, inicialmente, 5 (cinco) 
bolsistas universitários de anos distintos do curso de Educação Física da Universidade de 
Taubaté, após um bolsista ter concluído curso recebemos mais um para recompor o grupo. 
Temos como positivos os aspectos trazidos pelo PIBID para a formação continuada do 
professor supervisor. O programa pode contribuir com esta formação mesmo que informal e 
não sistematizada, ficando sob responsabilidade do professor participante a constante busca 
pelo seu aprimoramento profissional, trazendo para sua realidade novos conceitos e 
procedimentos que o levem a refletir constantemente sob sua prática. Acreditamos que o PIBID 
poderia contribuir mais com a formação permanente, estabelecendo possibilidades de estudos 
formais aos professores supervisores, já que sua função é necessária e importante para o 
sucesso da formação inicial do bolsista. A formalização do ensino deve fazer parte de uma 
proposta ampla e duradoura do programa visando a especialização cada vez maior dos 
professores que tem sob sua orientação futuros profissionais da educação. 


