
 

 

PIBID – Subprojeto de Pedagogia 

“Quem ensina aprende ao ensinar e quem  

aprende ensina ao aprender. 

Para nós educadores não basta saber 

 como se constrói o conhecimento.  

Nós precisamos dominar outros saberes da  

nossa difícil tarefa de ensinar.  

Precisamos saber o que é e, sobretudo, como aprender.” 

Paulo Freire 

 
 

ENSINO FUNDAMENTAL – EMEF IVONETE AMARAL DA SILVA ROSA 

 

   As alunas bolsistas – PIBID  do Curso de Pedagogia: Crislene Pacheco, Erica 
Eliane dos Santos, Luciana Santos, Patrícia Pereira Brejão de Carvalho, 
Renata Duarte, sob a Coordenação da Profª Esp. Maria Jesus da Cunha 
Boreges e Supervisão da professora da escola Cleide de Fátima Moretti Girardi 
estão desenvolvendo dois projetos com os alunos de 5º ano , sendo: SARAU 
DE POEMAS onde  os alunos vão ter a oportunidade de saber que poema não 
é só um texto que se reparte em estrofes e versos, mas que o poema é uma 
forma de se expressar e comunicar sentimentos, emoções e pensamentos. O 
poema é a forma em que a poesia se expressa com a linguagem escrita. No 
poema, as palavras se combinam de uma forma especial. 



 

Esse projeto visa envolver os alunos em uma troca fantástica de cultura 
e experiências pessoais, em clima reflexivo e informal.         

    
Com este projeto o aluno será incentivado a melhorar a sua fluência 

leitora e a capacidade de apreciar textos literários através dos diversos poemas 
que terá contato. 



 

 
 

            O outro é o PROJETO DE RECUPERAÇÃO que tem como 
objetivo à busca do avanço dos alunos do 5º ano que apresentam dificuldades 
de aprendizagem, assegurando aos mesmos a equidade nas condições de 
acesso, permanência e aprendizagem, através do acompanhamento 
pedagógico (leitura/letramento e matemática com recuperação paralela), 
através de atividades diferenciadas e adequadas as suas reais necessidades 
de aprendizagem.   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENSINO INFANTIL – EMEI MARIA SIMÃO 
 

 
Na educação Infantil – Pré-Escola as alunas bolsistas do PIBID  do Curso de 
Pedagogia: Ellen Oliveira da Silva; Fabiana Fagundes Borges Silva; Isabela de 
Castro Souza; Jane Graciele Pinto da Silva e Maria Isabel Rodrigues Teixeira, 
sob a Coordenação da Profª Esp. Maria Jesus da Cunha Borges e Supervisão 
da professora da escola Daniela Adelina da Silva  estão desenvolvendo o 
PROJETO DOS CINCO SENTIDOS .  

 

   Após um período de estudos teóricos e observação da realidade escolar, 
vimos que  o ambiente escolar é um espaço múltiplo com diversas 
necessidades e áreas a serem exploradas. Nesse contexto foi idealizado um 
projeto com o apoio literário da Coleção 5 Sentidos de Ruth Rocha e Anna 
Flora da Editora Melhoramentos, com o intuito de aproximar o universo do 
campo sensitivo às crianças da pré escola. 



 

 

 

 A sensibilização sensorial viabiliza uma aproximação da criança com o 
mundo que a cerca. Essa abordagem enfatizam a percepção e a 
funcionalidade dos órgãos dos sentidos e tiram a roupagem mecânica dos 
mesmos. 

 

 

 A construção dessa aprendizagem gera ao aluno um autoconhecimento 
e um olhar mais crítico a respeito da funcionalidade de seu corpo e do corpo 
dos demais que o rodeia, bem como os que não têm alguns dos órgãos 
sensoriais. 



 

 Essa compreensão viabiliza uma conversa direta com o aluno, o seu 
corpo, suas necessidades básicas e seu meio. 

 

 

 
Os Projetos estão em execução e esperamos que realmente contribuam 

no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos das escolas e de nossas 
alunas bolsistas do Curso de Pedagogia, que se preparam para em breve 
exercerem a docência. 



 
 

 
Profª  Esp. Maria Jesus da Cunha Borges 

 

FOLDER DO SIMPÓSIO DE PEDAGOGIA 

  



APRESENTAÇÃO DAS ALUNAS BOLSISTAS EM PPT DO 
DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS EDUCACIONAIS QUE 
ESTÃO DESENVOLVENDO NAS ESCOLAS  NO SIMPÓSIO DE 

PEDAGOGIA DA FIFE 

 

 



 

 



  

 

PROJETO EDUCACIONAL SARAU DE 
POEMAS 



POEMA – O PATO 
VINICIUS DE MORAES  

Alunos trabalhando na elaboração dos 
seus livros de poemas.  

  

 



 
 Ilustrando os poemas 

 



 
POEMA – A FOCA 

VINICIUS DE MORAES – momento de 

escrita

  

 



POEMA – A CASA 
VINICIUS DE MORAES -  Produzindo poemas após a 

leitura

 

  



PALAVRA CANTADA – RATO 
PAULO TATIT/ EDITH DERDYCK  - produzindo e 

ilustrando

 

 



 Primeiro 
ensaio do Musical - 

Rato

 



 
CONFECÇÃO DO CENÁRIO  PARA O Musical - 

RATO

 



 

 



 Apresentação do projeto 
educacional: “Cinco 

sentidos” 

 



 Sentido visão 
leitura do livro: ver 

 Dinâmica do espelho 



 

 Atividade: óculos coloridos 



 

 Brincadeira: cabra - cega 



 

 Cantando a Música: Os 
sentidos (Eliana) 



 Atividade: recorte e 
colagem 

 



 Sentido tato 
Leitura do livro: tocar 

 Atividade: caixa surpresa 



 

 Sentido paladar 



 Leitura do livro: comer 

 



 Momento de degustação 

 



 Sentido olfato 
leitura do livro: CHEIRAR 

 Experimentando diversos 
cheiros 



 

 Sentido audição 
leitura do livro: OUVIR 



 Explorando diversos sons 

 



 Brincadeira do telefone 

 



 Atividade: recorte e 
colagem 

 



 

 



 Laboratório de informática 

 Ensaios: Pré - escola c 



 Ensaio: pré- escola b 

 



 APRESENTAÇÃO FINAL 

 

 



 APRESENTAÇÃO FINAL 
MÚSICA - LIBRAS: A DONA 

ARANHA 

 



 

 


