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1. DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

Nome e Sigla:  Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) 

Endereço (sede): Edifício Comercial Lorivo - Av. Silvio Américo Sasdelli, 1842 - Vila A, Foz 
do Iguaçu - PR, 85866-000 

Telefones: (45) 3529-2800 

CNPJ: 11.806.275/0001-33 

Responsável legal da IES: GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO  

 
2. ESTRUTURAÇÃO DO PIBID/ UNILA (EDITAL 2020) 
 

 
O PIBID/UNILA (Edital 2020) ao todo possui uma equipe de 58 bolsistas, além de 03 
voluntários. 



3. DADOS DA EQUIPE 
 
3.1) Coordenador Institucional 
 

Coordenadora institucional: MARIA DAS GRAÇAS CLEOPHAS PORTO 

SIAPE: 1832774 

Unidade Acadêmica: Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza 

Link para Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.br/3907615898011202 

 
3.2) Docentes Participantes (coordenadores de área (subprojeto)) 
 

Nome Link para Curriculum Lattes 

MARILÉIA SILVA DOS REIS http://lattes.cnpq.br/2910381048121509 

MÁRCIA REGINA BECKER http://lattes.cnpq.br/1604131237868242 

ÉDER CRISTIANO DE SOUZA http://lattes.cnpq.br/5143188422155351 

 
3.3) Professores da Educação Básica Participantes do Projeto 
 

Nome Instituição Link para Curriculum Lattes 

SILVIA LETICIA 
MATIEVICZ PEREIRA 

IFPR http://lattes.cnpq.br/3536365802896765 

MARILU GRASSI 
 

COSTA E SILVA 
C. E. PRES. EF. 

M. 

http://lattes.cnpq.br/7689363569010911 

EDUARDO HENRIQUE 
ARANTES DA SILVA 

RIO BRANCO 
C. E. BAR. DO 

EF. M. N. 
PROF. 

http://lattes.cnpq.br/6000964409946708 

ELIS CLAUDIA ALMEIDA 
DE JESUS PADILHA 

GUSTAVO D. 
DA SILVA C. E. 

EF. M. 

http://lattes.cnpq.br/2017033416000894 

ADRIANE LIECHESKI COSTA E SILVA 
C. E. PRES. EF. 

M. 

http://lattes.cnpq.br/7000666405585444 

GUSTAVO MOREIRA 
SILVA 

ARNALDO 
BUSATTO C. E. 

DR. EF. M. 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 



4. ESCOLAS EM QUE HÁ APLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PIBID/ UNILA 
 
 

 
 
 
 

Nome 

 
 
 

Subprojeto 

nº de alunos 
matriculados 
beneficiados 

com 
as ações do 

PIBID 
(estimativa) 

Último 
IDEB/ANO*1 

8° e 9° anos do 
Ensino 

Fundamental II/ 
3° Ensino Médio 

ARNALDO BUSATTO C. E. DR. 
EF. M. 

História 150 4.6/ - 

IFPR - CAMPUS FOZ DO 
IGUACU 

Letras 90 - 

COSTA E SILVA C. E. PRES EF. 
M. 

Letras 100 4.6/ - 

RIO BRANCO C. E. BAR. DO EF. 
M N. PROF. 

Química 240 4.8/ - 

COSTA E SILVA C. E. PRES. 
EF. M. 

Química 180 4.6/ - 

GUSTAVO D. DA SILVA C. E. 
EF. M. 
 

Química 300 4.5/ - 

 
 
5. RESULTADOS E IMPACTOS DO PROJETO ATUAL 
 
 

1.  Impulsionar a Formação Docente dos cursos de Licenciatura (Química, LCN, 
História e Letras) da UNILA.  
 
 Contribuir para elevar e modificar os baixos índices do IDEB (Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica) das escolas-parceiras por meio das ações 
previstas. 
 
 Despertar e motivar discentes da graduação na profissão docente, 
proporcionando a participação em ações, experiências metodológicas e práticas 
docentes inovadoras, todas atreladas à realidade das escolas. 
 
 Oportunizar aos alunos dos cursos de licenciatura (Química, LCN, História e 
Letras) o contato com as escolas e a comunidade local, vivenciando a sua 
realidade e proporcionar condições aos mesmos de atuarem como interventores 
pela busca de soluções criativas para a melhoria da sua prática docente. 
 

                                                 
1 IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica referente ao ano de 2019. Disponível em: 
<http://ideb.inep.gov.br/> 



 Os subprojetos permitirão uma maior divulgação dos Cursos de Licenciatura 
(Química, LCN, História e Letras) da UNILA, permitindo também uma maior 
aproximação da Universidade com os professores da Educação Básica (EB). 
 
 Valorização direta e indireta da profissão docente ao incentivar os estudantes 
que optam pelos cursos de Licenciatura da UNILA, além de diminuir o índice de 
evasão das escolas-parceiras do PIBID. 
 
 Fortalecer o trabalho em equipe, demonstrando que um cenário escolar de 
sucesso é feito em pareceria e com muita responsabilidade em relação a sua práxi 
docente. 
 
 Através das ações do PIBID, o aluno bolsista colocará em prática os 
conhecimentos acadêmicos adquiridos ao longo do curso. 
 
 Com a experiência obtida como aluno bolsista do PIBID, esses alunos terão 
uma maior facilidade em realizar o seu estágio supervisionado, isto porque, o 
aluno já terá experiência com a prática docente e habilidade com o manejo 
escolar, aumentando assim, o seu aproveitamento diante deste componente 
curricular. 
 
 Com o desenvolvimento das atividades do subprojeto nas escolas da educação 
básica (EB), o futuro licenciado terá condições de compreender o funcionamento 
institucional de uma escola da rede pública, podendo o mesmo, futuramente, ser 
inserido nas mais diferentes atividades do cotidiano escolar. 
 
 Ao futuro licenciado, ficará a lição que o mesmo deve sempre reter um 
profundo conhecimento teórico e metodológico, além de dedicação, para 
manter-se atualizado em relação a sua profissão. 
 
 O aluno bolsista perceberá a importância de um educador consciente com sua 
prática docente. Ele será capaz de aprender e ensinar em conjunto com o aluno 
da escola pública, contribuindo desta forma, para o seu desenvolvimento social e 
cultural. 
 
 As ações executadas diante do subprojeto servirão como ferramentas 
importantes no desenvolvimento dos trabalhos dos alunos bolsistas. Estas ações 
serão capazes de atuarem como suporte ao professor titular da educação básica 
(EB), incentivando-o a uma busca constante pelo aprimoramento e formas 
alternativas para a melhoria de sua prática docente. 
 
 Todos os integrantes do subprojeto (alunos bolsistas, supervisores, 
coordenador de área e os professores da educação básica (EB)), terão uma 
oportunidade de discutir, avaliar e entender as orientações curriculares para o 
ensino fundamental. 
 



 Possibilidade viável de multiplicação das experiências para outros docentes, 
ações interdisciplinares e troca de experiências com outras escolas da educação 
básica (EB). 
 
 Impulsionar ações visando à melhoria das práticas pedagógicas no 9º ano do 
ensino fundamental II e Ensino Médio. 
 
 Ampliar possibilidades de intercâmbios e ações conjuntas entre universidade-
escola-comunidade. 
 
 Promover a interdisciplinaridade no ensino fundamental entre os diferentes 
saberes. 
 
 Interagir com os professores das escolas da educação básica (EB), 
incentivando-os a inserirem em seu cotidiano, mudanças metodológicas, 
utilizando recursos alternativos, viabilizando a superação dos obstáculos 
identificados no processo de ensino e aprendizagem. 
 

 Desenvolver e estimular a criatividade do futuro professor através da 
elaboração e confecção de materiais didáticos, experimentos com materiais de 
baixo custo, jogos educativos, peças de teatro, etc., incentivando a uma prática 
docente de caráter inovador. 
 
 

 
 



SUPROJETO 

HISTÓRIA



 

6. SUBPROJETO: HISTÓRIA 
 
6.1) Dados Gerais 
 

Título: Trabalhando com as TDICs para o ensino e a aprendizagem significativa em História 
 

N° do processo Capes: 88887.570696/2020-00   

Duração do projeto 

Data de Início: 01/11/2020 Data de Término: 30/04/2022 

Número de meses de vigência do projeto: 18 

Apresentação  
 
O subprojeto articula a exigência atual de lidar com as TDICs na Educação Básica, com um norte 
teórico-metodológico que favorece a autonomia e iniciativa dos jovens estudantes, tornando-se 
possível que esse aprendizado seja enriquecedor e, simultaneamente, propício a favorecer a 
convivência em sociedade e a compreensão das diversas realidades sociais, políticas, econômicas 
e culturais que permeiam o cotidiano.  
 É importante ressaltar que a aprendizagem significativa se dá mediante uma interação 
constante entre o que o aluno já sabe e os novos conteúdos de aprendizagem. Sendo assim, 
extrair do cotidiano dos jovens as situações que geram conflitos, interesses e curiosidades e, a 
partir daí, fornecer ferramentas específicas do conhecimento histórico e das ciências humanas, 
articuladas ao uso das TDICs, para que essa aprendizagem se torna possível, é o foco do 
subprojeto. 
 Em síntese, num mundo cada vez mais globalizado, onde as ferramentas digitais 
possibilitam uma interação cada vez mais dinâmica e instantânea entre pessoas de todas as 
regiões do mundo, o uso das TDICs na educação básica torna-se indispensável. Articular isso à 
realidade cotidiana das crianças e jovens numa região tão permeada pela diversidade como a da 
tríplice fronteira, é uma contribuição relevante do projeto. 
Dentre os objetivos do projeto, destacam-se: 

 Qualificar a formação inicial de professores no campo da prática, por meio da pedagogia 
de projetos e de metodologias ativas, visando a aprendizagem significativa; 

 Valorizar a dimensão interdisciplinar do conhecimento histórico; 

 Promover a aprendizagem por meio do trabalho ativo e criativo com TDICs (Tecnologias 
Digitais da Informação e da Comunicação); 

 Favorecer o desenvolvimento da autonomia, curiosidade, senso crítico e capacidade 
leitora dos jovens estudantes;  

 Estimular a apreensão de habilidades e competências relacionadas ao conhecimento 
histórico, por meio do trabalho com projetos de investigação/ensino.  

 
Visando atingir esses objetivos, o projeto teve início com estudos teóricos gerais e elaboração de 
projetos por parte dos discentes bolsistas. Num segundo momento os discentes desenvolveram 
ferramentas tecnológicas para atuar em sala de aula (podcast, páginas de Facebook, sites). No 
terceiro momento, prepararam itinerários didáticos para aplicação em sala de aula e, numa 
última etapa, aplicaram esses itinerários junto aos estudantes da escola parceria. 
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Os discentes envolvidos têm apresentado bons resultados, desenvolvendo e aplicando 
atividades criativas, bem fundamentadas e exitosas no trabalho com a Educação Básica. Essas 
reflexões e práticas tem se mostrado muito relevante no processo de formação desses 
discentes, que se apropriam de conhecimentos teórico-práticos importantes para sua futura 
atuação como profissionais da educação, ao mesmo tempo em que produzem conhecimentos 
sobre as possibilidades e desafios de atividades de ensino inovadoras e criativas.   
Em virtude da pandemia, todas as atividades de orientação e planejamento foram realizadas de 
forma remota, sendo que apenas na última etapa, em novembro de 2021, os discentes tiveram 
contato efetivo com a escola. Assim, elaborar estratégias de formação remota, com alternativas 
para que os discentes desenvolvam sua autonomia, tem sido o maior desafio enfrentado pelo 
projeto. Como ainda estamos em processo de conclusão e avaliação das atividades, por ora não 
se pode falar em resultados efetivos mensuráveis. Contudo, as expectativas a este respeito são 
positivas. 

Palavras-chave: 
Ensino de História; Pensamento Histórico; TDICs – Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação; Aprendizagem Histórica. 

 



 

7. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS  
 

Indicador 
da 

atividade 

Objetivo da atividade Descrição sucinta da atividade (inserir início e 
período de realização) 

Resultados alcançados 

1. Qualificar a formação 
inicial de professores 
no campo da prática; 

- Elaboração de projetos de ensino a partir de 
ferramentas digitais (Dez. 2020 a Maio/2021) 
- Criação e disponibiliação de roteiros didáticos a 
partir de fontes disponíveis on line (Junho a 
Outubro/2021); 
- Aplicação dos roteiros didáticos e projetos de 
ensino junto aos discentes da escola (Nov. a Dez. 
2021); 
 

- Discentes aproveitaram plenamente 
a atividade, cumprindo os prazos e 
desenvolvendo materiais de forma 
criativa e eficiente; 
- Roteiros concluídos, prontos para 
serem disponibilizados em 
repositórios institucionais; 
- A aplicação dos roteiro foi inconclusa 
em virtude de dificuldades que serão 
relatadas adiante; 

2. Valorizar a dimensão 
interdisciplinar do 
conhecimento 
histórico 

- Leituras e debates sobre os fundamentos teórico-
metodológicos do conhecimento histórico; (Nov. 
2020 a Out. 2021); 
- Orientação para o planejamento de atividades 
que envolvessem conhecimentos diversificados e 
interdisciplinares (Nov. 2020 a Dez. 2021); 
 

- Discentes avançaram na 
compreensão teórica sobre os 
desafios e possibilidades do 
conhecimento histórico e sua função 
didática; 
- A maioria dos discentes atendeu 
plenamente ao que foi orientado, 
cumprindo os prazos e entregando os 
materiais, demonstrando grande 
aprendizado durante o processo; 

3. Promover a 
aprendizagem por 
meio do trabalho ativo 
e criativo com TDICs; 

- Atividades de produção didática e difusão de 
conhecimentos a partir de ferramentas 
tecnológicas: podcast, página de Facebook, sites, 
jogos digitais; (Dez. 2020 a Maio / 2021); 
- Elaboração de  roteiro didático com vistas a 
formar um banco de dados disponível para 
consulta pública, sendo que os roteiros baseavam-
se em fontes e recursos integralmente disponíveis 

- Discentes demonstraram grande 
avanço na compreensão das 
possibilidades didáticas das TDICs, 
assim como desenvolveram 
conhecimentos técnicos para efetivar 
esses usos; 
- Alguns discentes conseguiram 
produzir materiais de qualidade para o 
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na internet; (Junho a Outubro/2021) ensino a partir de Tecnologia, 
entretanto houve grupos que 
esbarraram em grandes dificuldades 
para consolidar essa produção; 
- Os roteiros didáticos elaborados 
trouxeram propostas criativas e bem 
fundamentadas de trabalho com o 
conhecimento histórico a partir de 
fontes disponíveis na rede mundial de 
computadores; 
 

4. Favorecer o 
desenvolvimento da 
autonomia, 
curiosidade, senso 
crítico e capacidade 
leitora dos jovens 
estudantes; 

- Propostição de atividades de estudo e 
planejamento que poderiam ser realizada pelos 
discentes de forma independente, com buscas na 
internet, leitura, pesquisa de ferramentas digitais, 
entre outras; (Nov. 2020 a Dez. 2021) 
- Proposições de estudos e leituras de autores de 
referência no debate sobre o conhecimento 
histórico e suas possibilidades no campo da 
Didática da História; (Nov. de 2020 a Out. de2021) 
- Reuniões de formação e debates sobre os limites, 
possibilidades e desafios do conhecimento 
histórico; (Nov. 2020 a Dez. 2021) 
- Escrita de Memorial reflexivo sobre a práticas e 
conhecimentos desenvolvidos ao longo do projeto; 
(Janeiro de 2022) 
 
 

- A maioria dos discentes conseguiu 
participar de todas as reuniões, 
formações, assim como produzir os 
que foi solicitado de forma autônoma 
e com a produndidade exigidas. 
Entretanto, houve dificuldade no 
processo comunicativo, o que limitou 
o desenvolvimento de algumas das 
potencialidades dos discentes 
participantes do projeto; 
- Num  âmbito geral, observou-se 
grande avanço da maioria dos 
discentes, que desenvolveram suas 
práticas com autonomia, curiosidade e 
senso crítico, ampliando sua 
capacidade leitora; 

5. Estimular a apreensão 
de habilidades e 
competências 
relacionadas ao 

- Reuniões e eventos de de formação, com foco na 
reflexão sobre o conhecimento histórico, suas 
limitações, suas potencialidades e desafios; (Março 
de 2021 a Agosto de 2021); 

- As competências relacionadas ao 
conhecimento histórico foram 
desenvolvidas de forma parcial, pois 
apesar das constantes reuniões e 
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conhecimento 
histórico, por meio do 
trabalho com projetos 
de 
investigação/ensino 

- Análise, discussão e revisão dos projetos de 
ensino e roteiros didáticos, desafiando os 
discentes a buscar fontes, apropriarem-se de 
debates teóricos e aprofundarem seus 
conhecimentos a partir de leituras e análises 
críticas das produções disponíveis na internet; 
(Março de 2021 a Outubro de 2021); 
 

orientações, alguns discentes 
demonstrarm dificuldade em 
converter as proposições teóricas em 
efetivos projetos de 
investigação/ensino. Contudo, num 
âmbito geral, apesar de algumas 
limitações em relação aos aspectos 
teóricos, os discentes conseguiram 
formular projetos de investigação e 
ensino com alguma consistência e 
certa profundidade, destacando-se 
mais o aspecto metodológico do que o 
teórico.  



 

8. DESCRIÇÃO DE IMPACTOS DAS AÇÕES/ATIVIDADES DO PROJETO NA: FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES; LICENCIATURAS ENVOLVIDAS; EDUCAÇÃO BÁSICA; PÓS-GRADUAÇÃO e 
ESCOLAS PARTICIPANTES 
 

As atividades do subprojeto estão sendo desenvolvidas por discentes do curso de Licenciatura 
em História da UNILA, com apoio de um docente Supervisor do Colégio Estadual Arnaldo Busato 
e seus discentes. Entre os impactos do projeto, Podemos destacar:  
Maior proximidade entre o curso de Licenciatura em História, e as instituições de Educação 
Básica da região, favorecendo intercâmbios e trocas de experiências, dando novos subsídios 
para a formação dos futuros professores e colaborar para o cumprimento da missão 
institucional da UNILA; 
Qualificação da formação do curso de licenciatura em História da UNILA, formando professores 
com autonomia, iniciativa, criticidade e responsabilidade social; 
Formação de professores com experiência no contato direto com a prática, articulada com a 
devida reflexão teórica a respeito dos objetivos da educação, possibilitando a qualificação da 
educação básica no sentido de atender às expectativas de formação para o mundo 
contemporâneo. 
Colaboração com a qualidade da educação básica, a partir do oferecimento de oportunidades de 
aprendizagem que complementam o trabalho dos professores, e permitem uma troca de 
experiências favoráveis entre alunos, professores em atividade e professores em formação.  
Avanço na compreensão e articulação das potencialidades do trabalho com TDICs no mundo 
atual, de uma forma crítica, responsável e que favoreça a aprendizagem significativa dos jovens 
estudantes.  
Formação de professores com experiência no contato direto com a prática, articulada com a 
devida reflexão teórica a respeito dos objetivos da educação, possibilitando a qualificação da 
educação básica no sentido de atender às expectativas de formação para o mundo 
contemporâneo. 
Colaboração com a qualidade da educação básica, a partir do oferecimento de oportunidades de 
aprendizagem que complementam o trabalho dos professores, e permitem uma troca de 
experiências favoráveis entre alunos, professores em atividade e professores em formação.  
Avanço na compreensão e articulação das potencialidades do trabalho com TDICs no mundo 
atual, de uma forma crítica, responsável e que favoreça a aprendizagem significativa dos jovens 
estudantes.  

 
 
9. DIFICULDADES ENCONTRADAS E JUSTIFICATIVAS DE ATIVIDADES PREVISTAS E NÃO 
REALIZADAS 
 
 

A única grande dificuldade para realização do projeto foi o prolongamento da suspensão das 
atividades presenciais na Universidade, em virtude da Pandemia de Covid-19. Esse fato limitou a 
aplicação dos projetos de ensino nas escolas, pois esse contato direto com os estudantes da 
Educação Básica foi dificultado pela Secretaria de Educação, que impôs uma série de exigências 
e restrições para o desenvolvimento dessas atividades. Sendo que o contato virtual entre os 
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discentes bolsistas e os discentes da educação básica foi praticamente zero.  
Para compensar essa limitação, foi feito maior investimento na realização de encontros de 
formação e reuniões de trabalho remotas, formulando propostas de trabalho e orientando os 
discentes bolsistas no desenvolvimento de roteiros de estudo e na produção de materiais 
educativos (roteiros didáticos e ferramentas digitais), a partir dos quais tiveram contato com 
um dos aspectos essenciais do trabalho docente, os estudos e o planejamento educacional. 
No mês de novembro de 2021, com o arrefecimento da pandemia, foi possível que os discentes 
entrassem em contato com os estudantes da escola e aplicassem seus projetos. Ainda assim, o 
tempo para essas práticas foi limitado, nem todos os discentes conseguiram ir presencialmente 
por estarem vivendo em outras cidades e, também, a própria instituição limitou esse acesso 
restringindo os horários e datas para essas atividades. 
Em síntese, a aplicação das atividades planejadas junto aos alunos da Educação Básica ficou 
restrita em virtude da Pandemia e da burocracia da SEED, mas ao final foi possível investir em 
outras atividades que também foram significativas para a formação dos discentes bolsistas. 

 
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 
 

O subprojeto PIBID na área de História, em fase de conclusão, demonstrou grande potencial no 
que tange à possibilidade de ampliação dessa experiência, consolidando-se como uma 
atividade formativa essencial, especialmente aquela relacionada à produção de material e o 
planejamento de práticas educacionais com base no uso das informações, fontes e recursos 
disponíveis na rede mundial de computadores. 
A partir dessa experiência, vislumbra-se dar continuidade a atividades similares, seja no âmbito 
do PIBID, ou então das disciplinas de Estágio Supervisionado e Laboratórios de Ensino. Como as 
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação fazem parte do cotidiano de crianças e 
jovens e cada vez mais adentram ao cotidiano escolar, é imprescindível apropriar-se delas e 
utilizá-las de forma criativa, eficiente e fundamentada. Assim, inserir essa reflexão e essas 
práticas de forma permanente nas licenciaturas torna-se um imperativo inevitável.  
Contudo, é importante ressaltar que há uma série de limitações, especialmente aquelas 
relacionadas à dificuldade de comunicação e colaboração entre a IES e as instâncias gestoras da 
Educação Básica, que terminam por limitar o avanço dessas propostas educativas, 
convertendo-se em empecilhos que podem gerar transtornos e, até, inviabilizar sua efetivação 
e consolidação. 
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6. SUBPROJETO: QUÍMICA 
 
6.1) Dados Gerais 

 

Título: Subprojeto Interdisciplinar: Área de Iniciação à docência em Ciências, Biologia e Física 

N° do processo Capes: 88887.570697/2020-00 

Duração do projeto 

Data de Início: 01/11/2021 Data de Término: 30/04/2022 

Número de meses de vigência do projeto: 18 meses 

Apresentação  
Os objetivos específicos do subprojeto de Química são: 
- Evitar os elevados índices de evasão do curso de licenciatura; 
- Iniciar, na prática, as atividades de docência dos licenciandos em Química e Ciências da 
Natureza nas escolas de Ensino Médio e Fundamental, contribuindo de forma qualificada na sua 
formação; 
- Promover a interdisciplinaridade nas escolas das áreas de Ciências, Química, Física e Educação 
Ambiental por meio das ações, articuladas entre professores dessas diferentes áreas e alunos; 
- Fomentar as ações prática para a construção do conhecimento, utilizando e criando espaços 
específicos nas escolas e utilizando materiais de baixo custo; 
- Fazer uso de laboratórios de química e ciências, de jornal (fazer jornalismo), de novas 
tecnologias de informática, de tecnologias para a produção de energia (construir um biodigestor 
na escola), do manejo da terra (construir ou manter uma horta e uma composteira na escola) e 
de processos e ações na separação de resíduos urbanos, para construir cidadania;  
- Desenvolver o senso crítico na comunidade escolar sobre temas relacionados a alimentação, 
meio ambiente, genética e outros, com atividades práticas baseadas em temas transversais; 
- Promover a divulgação e popularização da ciência com feiras de ciências, fóruns e encontros, 
dentro e fora da escola; 
- Valorizar os professores das escolas oferecendo/indicando ações inovadoras e apoio nesses 
trabalhos; 
- Tornar o processo de aprendizado mais interessante e produtivo para a comunidade escolar 
melhorando o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e o PISA (Program for 
International Student Assessment). 
 
Para atingir aos objetivos, estão sendo desenvolvidas atividades em 3 colégios da rede estadual, 
no Colégio Estadual Presidente Costa e Silva, no Colégio Estadual Gustavo Dobrandino da Silva e 
no Colégio Estadual Barão do Rio Branco. Os(As) supervisores(as) envolvidos(as) são a profa. 
Adriane Liecheski, a profa. Elis Cláudia Almeida de Jesus Padilha e o prof. Eduardo Henrique 
Arantes da Silva, todos(as) trabalhando desde o início do projeto. Estão envolvidos(as) nas 
atividades 24 alunos(as) dos Cursos de Química – Licenciatura e Licenciatura em Ciências da 
natureza. 
 
Durante este período de outubro/20 a novembro/21 foram desenvolvidas as seguintes atividades, 
de forma remota: 
- Reuniões de alinhamento das atividades. As reuniões foram dos bolsistas com os supervisores, 
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dos supervisores com a coordenação de área, dos supervisores com a coordenação de área e a 
Institucional e reuniões entre todos os participantes do projeto; 
-Foi feita oficina pela coordenação Institucional, para os bolsistas, sobre ferramentas didáticas 
que podem ser utilizadas no ensino durante e fora o período da pandemia; 
-Foram feitas leituras e escritas, pelos bolsistas, sobre temas específicos como “mulheres na 
ciência” e “biodigestores”; 
-Foram preparados materiais didáticos, na forma de experimentos práticos, que podem seu 
usados pelos professores com os alunos que frequentam o colégio, durante e depois da 
pandemia; 
-Foram preparados materiais didáticos, como palavras cruzadas e histórias em quadrinhos, que 
puderam ser usados como pelos alunos que não tiveram acesso à internet, durante a pandemia. 
Estes alunos recebiam material didático na escola, levavam para casa para desenvolver e 
retornavam eles, posteriormente; 
- Foi preparado podcast com tema relacionado a personalidades da ciência para os professores 
trabalharem com seus alunos. 
- Foi dado seminário virtual, pelos bolsistas, aos alunos de algumas turmas do colégio, sobre o 
tema “mulheres na ciência”. 
- Houve a participação dos bolsistas em evento para divulgação dos trabalhos, o SAFOR. 
 
Já em dezembro/21 os bolsistas acompanharam os professores supervisores nos colégios e 
tomaram parte de algumas atividades presenciais de acolhimento e ensino dos alunos. 
  

Palavras-chave: PIBID; Experimentos de ciências; Ensino remoto; Licenciatura. 
 

 
 



 

7. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS  
 

Indicador 
da 
atividade  

Objetivo da atividade Descrição sucinta da atividade (inserir início e 
período de realização) 

Resultados alcançados 

1. Alinhamento das 
atividades 

Reuniões entre os membros do projeto para troca 
de experiências, orientações e materiais didáticos. 

Licenciandos trabalhando de forma 
harmoniosa no projeto. 

2. Atualização de temas 
científicos 

Foram feitas leituras e escritas, pelos pibidianos, 
como mulheres na ciência e biodigestores. 

Troca e construção de idéias e 
atividades sobre os temas para serem 
trabalhadas nos colégios. 

3. Preparação de 
materiais didáticos 

Podcasts, experimentos de laboratório, vídeos, 
seminários, histórias em quadrinhos, cruzadinhas 

Foram preparados materiais didáticos 
que puderam ser usados no ensino 
remoto. 

4. Seminários virtuais Licencianda proferiu seminário e debate sobre 
tema científico. 

Construção de conhecimento científico 
a aprtir de troca de informações e 
experiências. 

 



 

 
8. DESCRIÇÃO DE IMPACTOS DAS AÇÕES/ATIVIDADES DO PROJETO NA: FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES; LICENCIATURAS ENVOLVIDAS; EDUCAÇÃO BÁSICA; PÓS-GRADUAÇÃO e 
ESCOLAS PARTICIPANTES 
 

 
O projeto PIBID, por trabalhar com licenciandos dos semestres iniciais, contribuiu na articulação 
entre a teoria e a prática da docência, pois nesta etapa dos estudos a maior parte das disciplinas 
são de cunho teórico. 
As atividades desenvolvidas no projeto promoveram, construíram e consolidaram, parcialmente, 
o conhecimento científico-tecnológico do grupo formado por professores e alunos das escolas e 
dos licenciandos do curso de Ciência da Natureza e dos de Química. 
Houve aprendizado relativo à divulgação científica, pois os licenciandos participaram de evento 
de divulgação dos seus trabalhos, evento promovido pela Unila, o SAFOR. 
Por conta dos recursos recebidos pelos bolsistas, na forma de bolsa mensal, os licenciados 
conseguiram se manter financeiramente, e por consequência, manter seu vínculo com a 
Universidade. 
 
 

 
 
9. DIFICULDADES ENCONTRADAS E JUSTIFICATIVAS DE ATIVIDADES PREVISTAS E NÃO 
REALIZADAS 
 
 

 
As dificuldades entradas foram muitas no período da pandemia. O projeto aprovado na CAPES 
teve que ser repensado para atender o ensino remoto ou não o presencial. O grupo de trabalho 
teve que repensar as atividades propostas inicialmente e reformulá-las. Como exemplo, a 
experimentação em laboratório teve que ser proposta de maneira que fosse executada por 
cada aluno em suas casas e não no laboratório da escola. Também foram feitos vídeos com os 
experimentos propostos e disponibilizados aos alunos. Muitas outras novas atividades tiveram 
que ser feitas e que não haviam sido propostas, como podcasts, jogos virtuais, seminários e 
outras. 
 
Outra dificuldade foi atingir os alunos que não tinha acesso a internet. Tiveram que ser 
propostas atividades que eles levassem para casa e trouxessem depois como palavras cruzadas, 
histórias em quadrinho e jogos. 
 
Outras dificuldades foram intransponíveis no processo de aprendizagem. O aumento da fome e 
da violência nas famílias. Constatou-se, em uma escola mais da periferia, que a preocupação da 
comunidade passou a ser a solução para o problema de sua fome e não os estudos. Para o 
grupo de trabalho foi muito difícil ver que era necessário trocar alimentos pelo trabalho das 
crianças da família. Foi lamentável, ninguém pode entender este processo de troca, comida por 
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trabalho da escola, como aprendizado. 
 
 

 
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 
 

 
O programa exigiu de todos, superação. Foi necessário reconstruir rapidamente todo o projeto 
e fazê-lo funcionar. Funcionar significa contribuir para que os licenciandos aproveitassem ao 
máximo a oportunidade da docência e que a comunidade escolar recebesse o melhor.  
Como perspectivas futuras, nesta etapa final do projeto, algumas das propostas iniciais devem 
ser colocadas em prática, pois o ensino presencial retornou. Desafios devem ser enfrentados 
nesse momento, como aquele de resgatar o conhecimento perdido, propiciar acolhimento para 
os alunos que estão retornando às escolas. 
 

 



SUPROJETO 

LETRAS



 

 

 
6. DADOS DO PROJETO 
 
6.1) Dados Gerais 

 

Título: Leitura e escrita numa perspectiva interdisciplinar: os gêneros audiovisuais para o 
letramento e cidadania de jovens estudantes 

N° do processo Capes: 88887.570695/2020-00 

Duração do projeto 

Data de Início: 
01/11/2020 

Data de Término: 
30/04/2022 

Número de meses de vigência do projeto: 18 

1) Apresentação – Resumo executivo do subprojeto 
O subprojeto “Leitura e escrita numa perspectiva interdisciplinar: os gêneros audiovisuais para o 
letramento e cidadania de jovens estudantes” é um trabalho da área de Letras, no combate ao 
analfabetismo funcional de jovens estudantes da Educação Básica em Foz do Iguaçu. 
O analfabetismo funcional consiste na incapacidade que o indivíduo possui em compreender 
textos que circulam na sociedade, depois de cursar alguns anos de ensino padrão na escola. Um 
indivíduo pode ser letrado, mas não alfabetizado funcionalmente. Pode até ler, mas não 
compreender o que ele próprio lê. E, por letramentos, abordamos o social, que trata do conjunto 
de atividades associadas aos saberes, às tecnologias e às competências necessárias para a sua 
realização, envolvendo a língua escrita, para que um determinado objetivo seja alcançado, numa 
determinada situação comunicativa, o que justifica o ensino interdisciplinar de língua a partir de 
gêneros textuais audiovisuais, para que o uso social de textos em aparelhos celulares de jovens 
estudantes, por exemplo, sejam usados para o letramento e cidadania deles próprios. 
Trata-se de uma proposição de ensino das habilidades de leitura e escrita como práticas 
socioculturais, historicamente situadas, que se voltam, particularmente, à preparação do 
estudante para agir no mundo. Como ferramentas que favorecem uma aprendizagem 
contextualizada, os trabalhos de natureza mais identitária procuram atribuir cor local ao fazer 
pedagógico e tornam mais significativas as práticas de linguagem no contexto 
escolar/universitário e, assim, também se tornam estratégias promissoras no combate ao 
analfabetismo funcional (TINOCO et al., 2014). 
A prática de projetos no contexto escolar é rotineira e antiga num trabalho pedagógico 
responsável: os projetos de letramento são práticas recontextualizadas pelas atuais demandas 
sociais, alternativas que prometem “priorizar a inclusão, a participação e o reposicionamento 
identitário do aluno, favorecendo também as interações de confiança, afeto e satisfação 
pessoal” (2014, p. 13).  
Concebe-se projeto de letramento como 
 

prática social em que a escrita é utilizada para atingir algum outro fim, que vai 
além da mera aprendizagem da escrita (a aprendizagem dos aspectos formais 
apenas), transformando objetivos circulares como “escrever para aprender 
escrever” e “ler para aprender a ler” em ler e escrever para compreender e 
aprender aquilo que for relevante para o desenvolvimento e realização do projeto 
(KLEIMAN, 2000, p. 238 apud TINOCO et al., 2014, p. 47). 
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Na condição de sujeito, o aluno é também o agente do conhecimento: ao se inserir no processo 
de escolarização, traz consigo conhecimentos adquiridos ao longo da sua história 
socioculturalmente situada. Quando o contexto social de seu entorno é contemplado no 
letramento escolar, as práticas sociais deste aluno sujeito hão de direcionar o conteúdo a ser 
desenvolvido, e não o contrário. Tal interação resulta numa proposta de ensino da linguagem 
operacional e reflexivo: diferentemente das práticas tradicionais, ações pedagógicas se darão 
numa perspectiva interacionista. 
Nesses termos, o presente subprojeto tem como objetivo o combate ao analfabetismo funcional 
a partir de práticas voltadas a uma pedagogia de natureza mais identitária e de cor local, com 
base em estudos contemporâneos voltados aos gêneros audiovisuais.  

Como objetivos específicos, firmamos: 

 instrumentalizar o jovem estudante do Ensino Fundamental a práticas de gêneros 

audiovisuais e tecnologias no estudo da língua portuguesa; 

 habilitá-lo a reconhecer o modo como os gêneros textuais atendem às práticas 

sociais vigentes; 

 fazê-lo refletir sobre o uso consciente e crítico dos gêneros audiovisuais usados 

nas mídias sociais; 

 formá-lo leitor crítico para o letramento e para a cidadania, 

2) Ações desenvolvidas para o seu cumprimento e resultados alcançados 

Vide seção 4. 

3) Impactos produzidos 

Vide seção 6. 

4) Produções geradas 

Lançamento de ebook descrevendo as atividades desenvolvidas e os resultados alcançados, no 

evento do PIBID da UNILA, no dia 29/04/2022. 

Palavras-chave:  Letramento; Leitura; Interpretação; Cidadania. 
 

 



 

 

7. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS  
 

Indicador 
da 
atividade  

Objetivo da atividade Descrição sucinta da atividade (inserir início e 
período de realização) 

Resultados alcançados 

IFPR – Instituto Federal do Paraná 
Professor supervisor: Luciano Marcos dos Santos 

1. Reuniões remotas de 
apresentação e início 
das atividades. 

Período: NOVEMBRO 2020 
 

Reuniões remotas de apresentação e 
início das atividades. 

1. Aproximar os 
participantes da 
realidade escolar (alvo) 

Período: DEZEMBRO 2020 
Leitura crítica referente às bibliografias básicas que 
norteiam a epistemologia dos Institutos Federais 
(Trabalho e Educação na perspectiva de Saviani) 

Desenvolvimento da autonomia dos 
participantes 

2. Aproximar os 
participantes da 
realidade escolar 
(escola alvo) 

Período: JANEIRO 2021 
Leitura crítica referente às bibliografias básicas que 
norteiam a epistemologia dos Institutos Federais (A 
formação dos Institutos Federais – O ensino técnico 
– O ensino de Língua Portuguesa em cursos 
técnicos) 

Desenvolvimento da autonomia dos 
participantes 

3. Aproximar os 
participantes da 
realidade escolar 
(escola alvo) 

Período: FEVEREIRO 2021 
Leitura crítica referente às bibliografias básicas que 
norteiam a epistemologia dos Institutos Federais (A 
Pedagogia Histótico Crítica) 

Desenvolvimento da autonomia dos 
participantes 

4. Aproximar os 
participantes da 
realidade escolar 
(escola  alvo) 

Período: MARÇO 2021 
Criação de uma sala na plataforma google 
classroom para armanezamento de vídeos de 
reuniões e para a elaboração de atividades a serem 
aplicadas.  
Observação crítica das atividades remotas com 
gêneros textuais em Língua Portuguesa 
desenvolvidas pelo supervisor na escola alvo (IFPR) 

Desenvolvimento da autonomia dos 
participantes. Trabalhar a diversidade 
de gêneros textuais. 
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– apresentação de relatório. 

5. Aproximar os 
participantes da 
realidade escolar 
(escola alvo) 

Período: ABRIL 2021 
Observação crítica das atividades remotas com 
gêneros textuais em Língua Portuguesa 
desenvolvidas pelo supervisor na escola alvo (IFPR) 
– apresentação de relatório. 

Desenvolvimento da autonomia dos 
participantes. Trabalhar a diversidade 
de gêneros textuais.  

6. Aproximar os 
participantes da 
realidade escolar 
(escola alvo) 

Período: MAIO 2021 
Observação crítica das atividades remotas com 
gêneros textuais em Língua Portuguesa 
desenvolvidas pelo supervisor na escola alvo (IFPR) 
– apresentação de relatório. 

Desenvolvimento da autonomia dos 
participantes. Trabalhar a diversidade 
de gêneros textuais. 

7. Aproximar os 
participantes da 
realidade escolar 
(escola alvo) 

Período: JUNHO 2021 
Observação crítica das atividades remotas com 
gêneros textuais em Língua Portuguesa 
desenvolvidas pelo supervisor na escola alvo (IFPR) 
– apresentação de relatório. 

Desenvolvimento da autonomia dos 
participantes. Trabalhar a diversidade 
de gêneros textuais. 

8. Aproximar os 
participantes da 
realidade escolar 
(escola alvo) 

Período: JULHO 2021 
Observação crítica das atividades remotas com 
gêneros textuais em Língua Portuguesa 
desenvolvidas pelo supervisor na escola alvo (IFPR) 
– apresentação de relatório. 

Desenvolvimento da autonomia dos 
participantes. Trabalhar a diversidade 
de gêneros textuais. 

9. Elaborar atividades, 
por meio de criação de 
sequências didáticas 
que abordam a 
diversidade de gêneros 
textuais. Trabalhar 
com estratégias de 
letramento.  

Período: AGOSTO 2021 
Criação e aplicação de sequências didáticas que 
trabalham a diversidade de gêneros textuais. 

Trabalhar a diversidade de gêneros 
textuais. Trabalhar com estratégias de 
letramento. Elaborar atividades. 

10. Elaborar atividades, 
por meio de criação de 
sequências didáticas 

Período: SETEMBRO 2021 
Criação e aplicação de sequências didáticas que 
trabalham a diversidade de gêneros textuais. 

Trabalhar a diversidade de gêneros 
textuais. Trabalhar com estratégias de 
letramento. Elaborar atividades. 
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que abordam a 
diversidade de gêneros 
textuais. Trabalhar 
com estratégias de 
letramento. 

11. Elaborar atividades, 
por meio de criação de 
sequências didáticas 
que abordam a 
diversidade de gêneros 
textuais. Trabalhar 
com estratégias de 
letramento.. 

Período: OUTUBRO 2021 
Criação e aplicação de sequências didáticas que 
trabalham a diversidade de gêneros textuais. 

Trabalhar a diversidade de gêneros 
textuais. Trabalhar com estratégias de 
letramento. Elaborar atividades. 

12. Elaborar atividades, 
por meio de criação de 
sequências didáticas 
que abordam a 
diversidade de gêneros 
textuais. Trabalhar 
com estratégias de 
letramento. 

Período: NOVEMBRO 2021 
Criação e aplicação de sequências didáticas que 
trabalham a diversidade de gêneros textuais. 

Trabalhar a diversidade de gêneros 
textuais. Trabalhar com estratégias de 
letramento. Elaborar atividades. 

IFPR – Instituto Federal do Paraná 
Professora supervisora: Sílvia Letícia Matievcz Pereira 

14. Propiciar algum 
subsídio teórico para a 
atividade didática a ser 
realizada 
posteriormente 

Período: DEZEMBRO 2021 
Leitura da obra “A importância do ato de ler” de 
Paulo Freire, elaboração de registro escrito da 
leitura. 

Abordar a diversidade de estudo e 
ensino da leitura. 

15. Estimular os bolsistas à 
produção e à 
publicação de textos 
acadêmicos. 

Período: JANEIRO 2022  
Produção textual: o memorial acadêmico. Os 
bolsistas escreveram um texto acadêmico em que 
relataram suas participações no Pibid, como parte o 
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ebook do Pibid da UNILA.  
Discussão da obra “A importância do ato de ler” de 
Paulo Freire. 
 

16. Inserção guiada e 
reflexiva  no universo 
da prática docente 

Período: FEVEREIRO 2022 
Discussão da obra de Paulo Freire; Planejamento 
coletivo de Sequência Didática para o trabalho com 
o gênero textual Notícia  em turma de 1o ano do 
curso Técnico em Desenvolvimento de 
Sistemas,Integrado ao Ensino Médio do IFPR, 
campus Foz do Iguaçu. Produção textual: revisão 
do memorial acadêmico para o ebook do Pibid da 
UNILA. 
 

 

17. Inserção guiada e 
reflexiva  no universo 
da prática docente 

Período: MARÇO 2022 
Observação da Aplicação da Sequência didática 
elaborada 

 

18. Reflexão crítica sobre 
a prática e a profissão 
docente, considerando 
seus limites e 
possibilidades, dentro 
do contexto 
observado. Participar 
do evento do 
fechamento do pibid. 
Apresentar o material 
didático criado por 
eles. Gravar um vídeo, 
relatando as ações do 
projeto. 
 

Período: ABRIL 2022 
Reflexões acerca da aplicação da Sequência 
didática elaborada. 
O evento de encerramento do PIBID, marcado para 
o dia 29/04/22, pretende mostrar os resultados do 
pibid. Palestrantes de outras universidades serão 
convidadso, bem como acadêmicos de outros 
cursos de lienciatura.    
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Colégio Estadual  Presidente Costa e Silva 
Professora supervisora: Marilu Grassi 

01. Realizar reuniões com 
o objetivo de 
apresentações 
pessoais e  discutir as 
ações do programa.  

Período: NOVEMBRO 2020 
Reuniões remotas de apresentação e início das 
atividades. 
 
 

Reuniões remotas de apresentação e 
início das atividades. 

02. Buscar embasamento 
teórico para a 
elaboração das 
atividades (Gêneros 
Textuais e as 
Sequências  Didáticas 
de Dolz e Schneuwly) . 

Período: DEZEMBRO 2020 
Levantamento bibliográfico, leituras e 
planejamento das ações.  
 

Os acadêmicos fizeram as leituras e nas 
reuniões debatiam o conteúdo.  

03.  Planejar as atividades 
que seriam 
desenvolvidas no 
pibid.  

Período: JANEIRO 2021 
Planejamento das  ações 
 

O plano de atividades que seria 
desenvolvido foi traçado. 

04. Conhecer o perfil da 
escola e dos 
educandos 
 

Período: FEVEIRO 2021 
Diagnóstico da realidade do colégio em que o 
subprojeto seria aplicado. 
 
 
 

Foi realizado um estudo do perfil dos 
alunos que frequentavam o colégio, do 
modelo de gestão escolar e da 
estrutura física do colégio. 

05. Acompanhar as aulas 
remotas via Google 
Meet. 

Período: MARÇO 2021 
Essas aulas eram mediadas pelas plataformas 
Google Meet e Classroom. Os acadêmicos assistiam 
as aulas e faziam anotações sobre os pontos 
positivos e negativos da aula. 
  

 
Todos os alunos se envolveram nas 
aulas, alguns mais, outros menos. 
 

06. Participar da Período: ABRIL 2021  
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elaboração dos planos 
de aulas e na 
ministração dos 
conteúdos nas aulas 
remotas.  

Além de assistira as aulas, os bolsistas participavam 
da elaboração dos planos de aulas e da aplicação 
das atividades.  
 

O resultado foi positivo, houve 
bastante interação entre pibidianos e 
os  alunos da educação básica.  

07. Elaborar uma 
Sequência Didática 
sobre o gênero 
textual Poema.  
 

Período: MAIO 2021 
Os alunos, em duplas, criaram Sequências Didáticas 
sobre o gênero textual poema.  
 
 
 

As sequências didáticas estavam sendo 
criadas.  

08. Elaborar uma 
Sequência Didática 
sobre o gênero textual 
Poema. 

Período: JUNHO 2021 
Continuação  da criação das Sequências Didáticas. 
 
 

As sequências didáticas foram criadas e 
depois de revisadas, ficaram prontas 
para serem aplicadas 

09. Criar material didático  
(PODCAST, um JOGO 
PEDAGÓGICO e um 
BLOG) sobre o gênero 
textual poema. 

Período: JULHO 2021 
Criação de um PODCAST, um JOGO PEDAGÓGICO e 
um BLOG sobre o gênero textual poema. 
 

 
Os alunos criram os jogos 
individualmente, mas o blog e o 
podcast em equipes. 

10. Concluir a criação do 
material didático  
(PODCAST, um JOGO 
PEDAGÓGICO e um 
BLOG) sobre o gênero 
textual poema. 

Período: AGOSTO 2021 
Conclusão do PODCAST, do JOGO PEDAGÓGICO e 
do BLOG sobre o gênero textual poema. 
 
 

 
Um material muito criativo foi criado 
pelos pibianos.  

11. Aplicar a  Sequência 
Didática sobre o 
poema  para os alunos 
dos 9os anos na 
modalidade presencial 

Período: SETEMBRO 2021 
Os pibidianos foram para o colégio de forma 
presencial e aplicaram a Sequência Didática para os 
alunos. Diversas metodologias foram usadas para 
tornar a aula mais interessante.  

Pelos depoimentos dos pibidianos, o 
contato com os alunos foi muito 
importante para a formação deles.  

12. Aplicar Sequência Período: OUTUBRO 2021 Pelos depoimentos dos pibidianos, o 
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Didática sobre o 
poema para os alunos 
dos 9os anos na 
modalidade presencial 

Os pibidianos foram para o colégio de forma 
presencial e aplicaram a Sequência Didática para os 
alunos. Diversas metodologias foram usadas para 
tornar a aula mais interessante.  

contato com os alunos foi muito 
importante para a formação docente 
deles.  
 

13. Apresentar para os 
alunos  o podcast e o 
blog sobre o gênero 
poema.  
 
Brincar com os alunos, 
utilizando o jogo 
pedagógico, 
reforçando, dessa 
forma,  o conteúdo 
ministrado.  

Período: NOVEBMRO 2021 
Os pibidianos foram à escola, ministraram aulas por 
meio dos recursos pedagógicos criados por eles. 
 
 
 
 
 

Foi muito produtiva e divertida essa 
etapa. Os alunos adoraram.  

14. Refletir sobre os 
acertos e erros da 
elaboração e aplicação 
da Sequência Didática.  

Período: DEZEMBRO 2021 
Reflexão sobre o projeto desenvolvido durante o 
ano letivo. 
 

 
Mapeameto dos erros e acertos.  

15. Escrever um memorial 
Acadêmico ou Relato 
de Experiências sobre 
as atividades 
desenvolvidas no 
PIBID 

Período: JANEIRO 2022 
Produção textual: o memorial acadêmico. Os 
bolsistas escreveram um texto acadêmico em que 
relataram suas participações no Pibid, como parte o 
ebook do Pibid da UNILA. 

 
Os alunos puderam sistematizar os 
conhecimentos adquiridos e escrever 
um texto acadêmico.  

16. Organizar um Sarau de 
Poemas com os alunos 
que participaram do 
subprojeto no ano 
anterior 

Período: FEVEREIRO 2022 
Os pibidianos, juntamente com a professora 
regente, selecionam os poemas, ensaiam a 
declamação dos poemas e organizam esse evento 
literário. 
Produção textual: revisão do memorial acadêmico 
para o ebook do Pibid da UNILA. 

Ebook do Pibid da UNILA. 



__________________________________Relatório de Atividades do Programa PIBID-2020/ UNILA 

  

17. Organizar um Sarau de 
Poemas com os alunos 
que participaram do 
subprojeto no ano 
anterior 

Período: MARÇO 2022 
Os pibidianos, juntamente com a professora 
regente, selecionam os poemas, ensaiam a 
declamação dos poemas e organizam esse evento 
literário. 
 

 

18. Participar do evento 
do fechamento do 
pibid. Apresentar o 
material didático 
criado por eles. Gravar 
um vídeo, relatando as 
ações do projeto.  

Período: ABRIL 2022 
O evento de encerramento do PIBID, marcado para 
o dia 29/04/22, pretende mostrar os resultados do 
pibid. Palestrantes de outras universidades serão 
convidadso, bem como acadêmicos de outros 
cursos de lienciatura.    
 

 

 



 

 

8. DESCRIÇÃO DE IMPACTOS DAS AÇÕES/ATIVIDADES DO PROJETO NA: FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES; LICENCIATURAS ENVOLVIDAS; EDUCAÇÃO BÁSICA; PÓS-GRADUAÇÃO e 
ESCOLAS PARTICIPANTES 
 

Um impacto de grandeza maior dos subprojetos do PIBID recai sobre o estreitamento das 
relações e ações entre universidade e comunidade. 
 
O município de Foz do Iguaçu situa-se no extremo oeste do estado do Paraná, na fronteira com 
a Argentina e com o Paraguai, alcançando uma extensão territorial com mais de 650 mil 
habitantes, constituída por Foz do Iguaçu, por Ciudad del Este (Paraguai) e com Puerto Iguazú 
(Argentina). 

Para a descrição do contexto social e educacional do município e sua articulação com as 
atividades do subprojeto, partimos da situação de alerta (ou atenção) e do fluxo de aprovação e 
reprovação por escolas públicas na cidade (de zona urbana, de periferia e de  expansão), 
segundo o relatório do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e os indicadores 
de aprendizado da Prova Brasil (avaliação censitária das escolas públicas das redes municipais, 
estaduais e federal, aplicadas no final do 5º e 9º ano), referentes a 2017. Embora Foz do Iguaçu 
esteja entre as 10 melhores cidades do Paraná na avaliação do último Ideb, ainda assim, 
entendemos que há muito o que avançarmos no combate ao analfabetismo funcional nas 
escolas de toda a macrorregião. 

O relatório dos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2017, 
divulgado pelo Ministério da Educação, aponta que o município alcançou a nota 7.2, como 
melhor pontuação entre as 10 maiores cidades do Paraná, na frente de Curitiba (6.4), 
Guarapuava (6.4), Cascavel (6.5), Londrina (6.8) e Maringá, (7.0), por exemplo. A média do 
Estado do Paraná foi de 6.3, atrás apenas de São Paulo, com 6.5 e empatado com Minas Gerais e 
Santa Catarina. A média nacional foi de 4.3. 

A avaliação de 2017 contou com as 51 escolas municipais, embora 6 delas não tenham sido 
contabilizadas, por não terem pelo menos 20 alunos matriculados no 5º ano, requisito 
obrigatório para a realização da Prova Brasil. Segundo o relatório, as melhores notas acima da 
média foram alcançadas pelas escolas Benedicto João Cordeiro, no Jardim Tarobá, que teve a 
nota 8.6; Santa Rita de Cássia (8.5); Antônio Gonçalves Dias (8.3); Getúlio Vargas (8.3); Altair da 
Silva Zizo (8.0); João Paulo I (8.0); Josinete Hooler (8.0); Erico Veríssimo (7.9); Ademar Marques 
Curvo (7.8); Augusto Werner (7.8) e Olavo Bilac (7.8).  Do outro lado do ranking estão as escolas 
Acácio Pedroso, Adele Zanotto Scalco, Candido Portinari, Dirceu Lopes, Três Bandeiras, dentre 
outras, que ainda precisam melhorar significativamente. O Colégio Estadual Presidente Costa e 
Silva manteve sua média em torno de 6.0 (BRASIL, 2018) e esperamos que as ações do 
subprojeto possar ter melhorado o desempenho em leitura e escrita dos alunos do 9º ano, nas 
próximas avaliações institucionais. 
O subprojeto “Leitura e escrita numa perspectiva interdisciplinar: os gêneros audiovisuais para o 
letramento e cidadania de jovens estudantes” é uma proposta interdisciplinar de combate ao 
analfabetismo funcional em contextos escolares multifacetados, com estratégias de melhoria do 
rendimento em leitura e escrita de alunos de escolas urbanas e de zona periférica com 
desempenho bom, satisfatório e insuficiente. 
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As atividades voltadas ao subprojeto “Leitura e escrita numa perspectiva interdisciplinar: os 
gêneros audiovisuais para o letramento e cidadania de jovens estudantes” contribuirão para o 
desenvolvimento da autonomia do licenciando, na medida em que o comprometimento entre os 
principais atores envolvidos (professor licenciado e licenciandos) seja firmado com seriedade e 
respeito a um universo de trabalho multifacetado e diverso. 

Quando pensamos em sociedade moderna, deparamo-nos com a ideia de Tinoco, ao afirmar 
que: 

A sociedade atual apresenta-se fortemente marcada pela diversidade e pela 
fragmentação. Nela atuam várias estruturas de poder e sistemas de interesses 
interconectados, apresentados como redes complexas e dinâmicas que 
interferem cada vez mais na vida do ser humano, moldando as práticas 
institucionais e favorecendo enormemente a desigualdade, a exclusão e a 
impossibilidade de atuar com sucesso na vida social (TINOCO et al., 2014, p.12). 

Pensar numa sociedade repleta de diversidade é algo positivo e desafiador, embora carregue a 
desigualdade como uma face desagradável. Entendê-la faz-se imprescindível quando se pensa 
numa pedagogia dos multiletramentos, pois a escola faz parte dela e é para ela que deve 
direcionar o fazer educativo. Os resultados dos exames de avaliação externa institucional 
questionam o processo de escolarização e nos fazem refletir sobre um dos papéis mais 
importantes da escola, que diz respeito à construção do saber intermediado pela linguagem. 
Questionamos:  

- Qual a relação entre o baixo desempenho em leitura e escrita de nossos alunos nas 
avaliações externas, em especial, no final do 5º e 9º anos, como vem ocorrendo com a 
Prova Brasil, por exemplo, e processos de letramento?  

- Como melhorar o nível de proficiência em leitura e escrita no Ensino Fundamental em 
Foz do Iguaçu, a partir de práticas de natureza audiovisual?  

-  Que tipo de sociedade estamos inseridos e que tipo queremos?  

- Como trabalharmos a linguagem como ferramenta para a agência social e que 
ressignifique o sentido da leitura e escrita no ambiente escolar? 

Trata-se de reflexões para as quais pretendemos trazer perspectivas de novos olhares à 
questão, e que podem levar a alguns resultados. 

É preciso, assim, refletir sobre a necessidade de se redefinirem a caminhada e a descoberta da 
comunicabilidade social, cultural e pessoal de educandos e educadores. E combater o 
analfabetismo funcional, para se garantir um letramento imbricado nas relações sociais, 
demanda mudanças que vão desde a formação continuada do professor à consciência e 
efetivação de práticas que contemplem uma pedagogia identitária.  

Mudanças ocorridas: serão descritas no relatório final. 

 

9. CONTRIBUIÇÕES PARA AS LICENCIATURAS DA IES 
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A inserção e ambientação dos licenciandos na escola devem atender a estratégias plurais de 
liderança e desenvolvimento de trabalho em grupo. 

Neste desafio, o subprojeto “Leitura e escrita numa perspectiva interdisciplinar: os gêneros 
audiovisuais para o letramento e cidadania de jovens estudantes” traz uma alternativa de 
abordagem educacional que envolve o trabalho com projetos de letramento, não como 
estamos acostumados a observar nos meios escolares - projetos que envolvem determinados 
conteúdos gramaticais, fragmentados, distribuídos pelas disciplinas de forma que contemplem 
simplesmente um conteúdo – mas, sim, projetos de letramentos que incluam a participação, a 
confiança, o contentamento e o reposicionamento identitário do aluno, assim como indica 
Tinoco “os projetos de letramento assim orientados destacarão a importância de a leitura e a 
escrita serem trabalhadas como ferramentas para a agência social, garantindo a mudança, a 
emancipação e a autonomia, requisitos indispensáveis ao exercício da cidadania” (TINOCO et 
al., 2014, p.13). 

O ensinar e o aprender tradicionalmente desenvolvidos ao longo dos tempos já não cabem 
mais nessa sociedade atual, ou melhor, não são mais suficientes. O ambiente escolar passa a ser 
o principal responsável por criar espaços e tempos de inserção dos múltiplos letramentos, 
através de práticas sociais letradas que posicionem os alunos à realidade em que estão 
plantados, que partam da realidade do aluno. E que não morram aí, para que possam fazer 
sentido elas precisam surgir da realidade e voltar para ela, pois os eventos de letramento 
precisam ter na vida real o ponto de partida e de chegada.  

A tradicional forma de ensinar com a fragmentação dos conteúdos, a rígida disciplinarização, a 
preocupação pura nos conteúdos clássicos, descontextualizados, aumentam ainda mais a 
dificuldade dos professores em criar situações diferenciadas de ensino e de aprendizagem. 
Ações que iniciam e se encerram exclusivamente na sala de aula não carregam um sentido 
completo, elas são inférteis e não acarretarão efeitos na vida do aluno fora da escola, onde ele 
verdadeiramente vive. 

O desenvolvimento de projetos de letramentos nasce como uma alternativa para essa 
ressignificação do fazer pedagógico, projetos estes que nos aproximam mais do tempo, espaço 
e das práticas sociais presentes na vida do aluno, onde as práticas de leitura e escrita precisam 
fazer sentido, sendo efetivamente desenvolvidas, pois as ações de linguagem só carregam 
significados se possuírem ligação direta com o interesse do aluno e com um fato ligado ao seu 
contexto social. Educar relacionando o conhecimento escolar ao vivido pelo estudante, 
considerar seus conhecimentos e sua identidade, valorizar o saber e a cultura, significa envolvê-
lo, tornando-o agente do processo, com responsabilidades para a construção da sua autonomia 
e da autonomia na construção e uso do saber, aquilo que o torna um ser que exercita a 
cidadania 

 
 
10. DIFICULDADES ENCONTRADAS E JUSTIFICATIVAS DE ATIVIDADES PREVISTAS E NÃO 
REALIZADAS 
 

A partir do segundo semestre das atividades, em maio de 2021, os bolsistas iniciaram sua 
participação nas práticas pedagógicas, via google class, no Colégio Estadual Presidente Costa e 
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Silva e no IFSC. Entretanto, entendemos que a pandemia do coronavírus mostrou-se nossa 
maior dificuldade na logística do desenvolvimento das atividades. A grande dificuldade 
encontrada foi o isolamento social causada pela pandemia da COVID- 19.  
  
Muitos alunos não possuíam aparelhos eletrônicos e nem internet para acompanhar as aulas, 
dessa forma, a presença dos alunos nas aulas era pequena.   
 
Muitas vezes os pibidianos também não conseguiam acesso às aulas, devido à instabilidade da 
internet ou falta de recursos para obtê-la.  
 
No mês de janeiro, planejamos as ações do projeto e algumas delas dependiam da presença dos 
alunos como, por exemplo, os ensaios do Sarau de Poema.  
 
O Sarau acabou não acontecendo no ano letivo de 2021. Possivelmente, será realizado em 2022. 
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