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 Identificação 
 

Modalidade Presencial 

Bolsas de iniciação a docência 21 

Bolsas de supervisão 3 

Bolsas de coordenação de área 2 

Níveis de atuação Ensino fundamental 

Modalidades de ensino Educação regular 
Educação de jovens e adultos 

Município São Roque/SP 

 
 

 Coordenador(es) de Área 
 

Nome Currículo Lattes 

FERNANDO SANTIAGO DOS SANTOS http://lattes.cnpq.br/2271811478179514  

MARCIO PEREIRA http://lattes.cnpq.br/3260108628148546  
 
 

 Ações 
 

1 Título da Ação Análise, acompanhamento e ação na escola 

 Detalhamento Acompanhamento do professor supervisor na implantação de práticas experimentais 
dentro da proposta curricular ou outras práticas que possam ser convenientes às 
escolas, dentro das possibilidades físicas e financeiras das mesmas. Nesta ação, 
insere-se a propositura de uso de materiais de baixo custo ou recicláveis (os 
licenciandos buscarão alternativas de baixo custo ou uso de materiais de sucata ou 
recicláveis que serão utilizados em práticas e demonstrações) visando à 
conscientização ambiental. 

2 Título da Ação Oficinas e similares 

 Detalhamento Elaboração de Feira de Ciências ou eventos similares, tais como Mostras de 
Ciências, Experimentos de Ciências etc. Esta é uma ação que permite ao 
licenciando vivenciar o contexto escolar em múltiplas formas, tais como a 
preparação didática, a ajuda na montagem junto aos alunos, a discussão de 
estratégias com alunos e professor supervisor, entre outras possibilidades. 

3 Título da Ação Ação Integradora: atividades de divulgação 

 Detalhamento Criação de blogues e outras mídias digitais. Duas iniciativas já foram realizadas 
pelas equipes do subprojeto Pibid São Roque 2011-2013: a criação do blogue 

<http://ifspsrpibid.blogspot.com.br/> e a publicação da homepage 

<http://www.fernandosantiago.com.br/pibid.htm>. Para os licenciandos, tais ações 
são importantes para mobilizar diferentes habilidades, entre as quais a relação das 
TICs (Tecnologias da Informação e da Comunicação) com a Biologia e as Ciências. 

4 Título da Ação Produção de Kits didáticos 

http://lattes.cnpq.br/2271811478179514
http://lattes.cnpq.br/3260108628148546
http://ifspsrpibid.blogspot.com.br/
http://ifspsrpibid.blogspot.com.br/
http://ifspsrpibid.blogspot.com.br/
http://www.fernandosantiago.com.br/pibid.htm%3e.


 Detalhamento Produção de kits didáticos (jogos, simulações etc.) de Ciências do ensino 
fundamental II (regular e EJA) de modo a incentivar os bolsistas a pesquisar 
diferentes estratégias de ensino-aprendizagem de Ciências no nível de ensino 
proposto. Esta ação, além de fornecer subsídios teórico-práticos para os alunos 
atendidos pelo Pibid nas escolas conveniadas em termos de experiências 
inovadoras ou motivadoras na aprendizagem de Ciências, também oferece aos 
licenciandos a oportunidade de consolidar áreas didáticas com as quais lidarão 
profissionalmente. 

5 Título da Ação Experimentação e reflexão da prática 

 Detalhamento Compreensão do ambiente escolar como espaço para reflexão e desenvolvimento 
de atividades práticas docentes, de caráter inovador e cujos resultados 
devem ser trabalhados de modo científico. Esta ação pretende ocorrer diretamente 
nos laboratórios das unidades escolares conveniadas, com elaboração de planos de 
aulas práticas, confecção e preparação de experimentos. Para os licenciandos, esta 
ação constitui elemento aglutinador das teorias aprendidas na Licenciatura e a 
prática experimental. Também está previsto o acompanhamento do professor 
supervisor na produção de material especializado para o uso nas aulas práticas e 
em sala de aula, integrando a formação teórica e prática dos licenciandos em 
Ciências Biológicas. 

6 Título da Ação Diagnóstico e implementação de atividades de laboratório 

 Detalhamento Diagnóstico das dificuldades e necessidades das escolas conveniadas na 
implantação da proposta curricular e no desenvolvimento das atividades práticas de 
Ciências. Nesta ação está prevista, também, a implantação (caso seja possível) de 
laboratório de Ciências ou análogo nas unidades escolares conveniadas. Os 
licenciandos serão beneficiados pela vivência em estruturar, pesquisar e 
implementar espaços de atividades práticas por meio de laboratórios ou espaços 
semelhantes. 

7 Título da Ação Acompanhamento e inserção nas atividades nas escolas 

 Detalhamento Apoio ao professor de Ciências para reativar ou adaptar espaços e materiais para a 
prática experimental (por exemplo, laboratório(s) de Ciências desativado(s), 
espaço(s) não formal(is) que possibilite(m) práticas de ciências, entre outros). Para 
os licenciandos, esta ação mostra-se importante no que tange à sua real ação 
pedagógica nas escolas conveniadas, na medida em que se alia ao professor 
supervisor para agir de forma direta na realidade escolar. 

8 Título da Ação Acompanhamento de preparação das aulas 

 Detalhamento Acompanhamento da preparação das aulas dos professores supervisores pelos 
alunos bolsistas. Esta ação complementa o que é trabalhado durante o curso de 
Licenciatura em Ciências Biológicas do IFSP campus São Roque, especialmente 
para os bolsistas que já estão nos semestres em que ocorrem os estágios 
curriculares de licenciatura obrigatórios. 

9 Título da Ação Interdisciplinaridade 

 Detalhamento Desenvolvimento de projetos. Os projetos de Ciências ou interdisciplinares (tais 
como os de horta orgânica, sustentabilidade, sexualidade e afetividade, violência 
etc.) são estratégias importantes que o licenciando pode desenvolver durante o Pibid 
e o curso de Licenciatura, uma vez que movimenta diferentes habilidades e 
competências, ao mesmo tempo em que trabalha aspectos educativos muitas vezes 
não abordados em sala de aula formal. 

10 Título da Ação Atividades de divulgação para visibilidade do Pibid à comunidade externa 



 Detalhamento Desenvolvimento de eventos de divulgação do subprojeto do Pibid IFSP campus 
São Roque. Os bolsistas poderão conceber, desenvolver e implementar eventos nas 
escolas conveniadas, no campus São Roque e em outras instâncias de São Roque 
para divulgar as ações do Programa e seus impactos na Licenciatura. Desta 
maneira, os licenciandos poderão, efetivamente, contribuir para demonstrar a 
importância do Pibid em sua formação acadêmico-profissional. 

11 Título da Ação Produção de material didático 

 Detalhamento Elaboração de cartilhas, materiais didáticos ou análogos. Semelhantemente ao que 
foi produzido em <http://www.fernandosantiago.com.br/cartilha_sustent.pdf>, os 
bolsistas poderão desenvolver guias didáticos, cartilhas e outros materiais didáticos 
que subsidiem os projetos e outras ações desenvolvidas nas escolas conveniadas, 
fornecendo-lhe ferramentas e experiências importantes para complementar seus 
estudos na Licenciatura. 

12 Título da Ação Acompanhamento e inserção nas atividades 

 Detalhamento Acompanhamento do professor supervisor na produção de material especializado 
para o uso nas aulas práticas e em sala de aula, integrando a formação 
teórica e prática dos licenciandos em Ciências Biológicas. 

13 Título da Ação Ações de investigação sobre a comunidade escolar e de seu entorno 

 Detalhamento Estruturar e promover em conjunto (o coordenador de área, professores 
colaboradores, supervisores e alunos bolsistas) as ações de investigação que os 
alunos-bolsistas realizarão na comunidade escolar, com alunos das escolas 
conveniadas, agentes escolares, outros professores e com membros da comunidade 
local para estabelecer metas, direcionar e promover a escola de qualidade 
social definida nas diretrizes gerais da educação básica nacional. 

14 Título da Ação Desenvolvimento da competência leitora e comunicativa 

 Detalhamento Os bolsistas terão sistematicamente atividades de Leitura, interpretação e discussão 
sobre textos e artigos científicos a respeito de metodologia, didática e leitura e 
escrita no ensino, organizados em grupos, por exemplo, por escola na qual atuam. 
Uma vez ao mês, cada grupo apresentará oralmente ou por meio da escrita o 
conhecimento obtido e a relação dele com a atuação na escola discutindo-os com 
outros bolsistas. 

15 Título da Ação Desenvolvimento da competência escritora e comunicativa 

 Detalhamento Atividades de redação de relatórios e da revisão de sua escrita, de relatos de 
experiências dos bolsistas vividas nas escolas, bem como elaboração de resumos e 
trabalhos a serem submetidos em encontros do Pibid ou congressos, para 
aprofundar a reflexão sobre a prática e sobre os estudos além de divulgar os 
fundamentos teóricos discutidos no Pibid-IFSP. Buscamos nessa ação fomentar 
maior respeito à norma culta, com coerência, coesão, no desenvolvimento de textos 
cada vez mais complexos. 

16 Título da Ação Ampliação de repertório e identificação de estruturas textuais 

 Detalhamento Analisar a estrutura de textos da norma padrão (artigos de opinião publicados em 
jornais e revistas de grande circulação e artigos científicos, por exemplo). Atentar-se 
à estrutura interna, à tese e ao ponto de vista apresentado, à forma de iniciar, 
desenvolver o tema e concluir o texto e também ao vocabulário escolhido. Os 
bolsistas ampliam o entendimento sobre a produção escrita identificando nela os 
elementos que lhe dão estrutura e lógica. 

17 Título da Ação Desenvolvimento da comunicação oral 

em%20%3chttp:/www.fernandosantiago.com.br/cartilha_sustent.pdf%3e,


 Detalhamento As atividades do Pibid-IFSP visam contribuir para que os bolsistas ampliem seu 
repertório comunicativo, principalmente a comunicação oral com maior destreza 
(sendo esta tarefa básica do professor); por isso, as comunicações orais serão 
privilegiadas com preparação e apresentação oral de trabalhos desenvolvidos pelos 
alunos-bolsistas junto aos supervisores nas aulas e em encontros do PIBID ou 
outros congressos e serão debatidos visando a estabelecer a distinção entre a 
linguagem oral coloquial e a formal. 

18 Título da Ação Consolidação da oratória 

 Detalhamento Elaborar e realizar apresentações e exposições orais que privilegiem a sequência 
lógica, a clareza, o falar correto (do ponto de vista da norma culta) e a progressão 
temática. Exercícios e atividades que auxiliem o educando a aprimorar sua 
capacidade de formulação, entendendo-se aqui formulação como a capacidade de 
traduzir conceitos em palavras, desenvolvidos no decorrer da estruturação do 
discurso falado. 

19 Título da Ação Educação e meio ambiente 

 Detalhamento Promover estudos que culminem na implementação nas escolas parceiras de 
práticas educativas que estimulem a mudança de atitudes da comunidade escolar na 
interação com o patrimônio básico para a vida humana: o meio ambiente. Os 
professores da área de recursos naturais do IFSP colaborarão no desenvolvimento 
dessas ações. 

20 Título da Ação Leitura e discussão de textos e análise da proposta curricular 

 Detalhamento Os alunos deverão pesquisar textos relativos à reflexão pedagógica e à prática 
docente sob orientação do Coordenador de Área, do Professor Colaborador e do 
Supervisor, especialmente aqueles que abordam o currículo da rede municipal ou 
análogo e a forma como este é levado a sala de aula e conduzido nas escolas 
conveniadas. Propomos que esta ação fortaleça hábitos de leitura e desenvolva um 
olhar crítico para a atividade docente. 

21 Título da Ação Sistematização de dados relacionados ao acompanhamento mensal de bolsistas 

 Detalhamento Controlar e avaliar a frequência e a participação dos bolsistas nas atividades do 
subprojeto na escola conveniada e no centro formador. Os bolsistas serão 
acompanhados mensalmente pelo supervisor na escola parceira, com registro de 
frequência e avaliação da participação nas atividades do subprojeto, bem como 
serão acompanhados pelo coordenador de área ou pelo professor colaborador nas 
atividades realizadas no centro formador. 

22 Título da Ação Reunião Geral de coordenadores 

 Detalhamento O coordenador de área participará e irá propor de forma colaborativa as ações de 
acompanhamento e de avaliação pedagógica e administrativa a serem 
implementadas pelo Núcleo de Gestão para auxiliar na organização do projeto e 
adequar os trabalhos nos subprojetos: apontar demandas específicas do subprojeto, 
identificar problemas, solicitar a realização de custeio, participar ativamente de 
organização de eventos do Pibid-IFSP, entre outras funções pedagógicas e 
administrativas. 

23 Título da Ação Reunião Geral de subprojeto 



 Detalhamento Os coordenadores de área de um subprojeto em conjunto vão organizar e executar 
mensalmente reunião com todos os envolvidos no subprojeto para identificar 
avanços e corrigir problemas que sejam apontados pelos envolvidos, evidenciar 
características que devam ser aprimoradas. Deverá haver o planejamento conjunto 
de diretrizes para as ações dos bolsistas nas escolas, solicitação de relatórios e a 
elaboração de demais documentos que se façam necessários para o registro do 
cumprimento do objeto do subprojeto. 

24 Título da Ação Construção de uma identidade para a formação de professores inicial e continuada 

 Detalhamento Refletir e agir de modo a promover a integração dos subprojetos e dos cursos de 
Licenciatura do IFSP, contribuindo para a construção da identidade na formação de 
professores do IFSP que perpassam os diferentes campos disciplinares e realizar 
oficinas com intuito de articular as ações para além do campo disciplinar especifico 
alocado na escola e no centro formador, envolvendo outros alunos, professores e 
licenciandos que não estejam diretamente ligados ao PIBID. 

25 Título da Ação Participação na Comissão de Acompanhamento do Pibid - CAP/Pibid-IFSP 

 Detalhamento Os membros do subprojeto dos segmentos de alunos, supervisores e coordenadores 
irão participar das eleições para representantes de bolsistas na CAP/Pibid-IFSP e os 
eleitos participarão presencialmente ou por meio eletrônico das reuniões mensais 
que ocorrem entre os membros da CAP. Para além de entender a atuação docente 
na escola é preciso entender a participação no planejamento do próprio projeto em 
que está inserido e participar ativamente dele. 

 


