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Anexo XI 

Relatório de Atividades ( X ) Parcial  (   ) Final 

 
 

1. DADOS DA INSTITUIÇÃO 
 

Nome e Sigla: Universidade Católica de Santos - UNISANTOS 

Endereço:  Avenida Conselheiro Nébias 300, Vila Mathias, CEP 11015-002, Santos -SP 

Telefones: (13) 3205-5555 ramais 1425,1333, 1204 

CNPJ: 58191008/0001-62 

Responsável legal da IES: Marcos Medina Leite (Reitor) 

  

2. DADOS DA EQUIPE DO SUBPROJETO 

 
2.1) Coordenador Institucional 

 
Coordenador institucional: Cleber Ferrão Corrêa 

CPF: 159009308-90 

Endereço: Av. Bartolomeu de Gusmão, 106 Apto 36, Aparecida, CEP 11045-401, Santos-SP 

Endereço eletrônico:        pibid@unisantos.br; cleberferrao@unisantos.br   

Telefones de contato: (13) 3205-5555, ramal 1322; (13) 99741-0833 e (11) 2959-9610 

Unidade Acadêmica: Centro de Ciências da Educação e Comunicação 

Link para Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.br/6083166755941748 

 

 
2.2) Professores Participantes 
 

Nome  Instituição Função 

Amélia Cristina Elias da Ponte Universidade Católica de 

Santos-Unisantos 

Professora 

 

2.3) Professores da Educação Básica Participantes do Projeto 

 

Nome  Instituição Função 

Maria Renata Nehme Passos UME Ayrton Senna da Silva Professora 

Mara Silvia Ferreira Matos UME Cidade de Santos Professora 

Paula Andrea Zanetti Pece  UME Edmea Ladevig Professora 
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3. DADOS DO SUBPROJETO 
 

3.1) Dados Gerais 
 

Título: Pibid 2013 UNISANTOS – SUBPROJETO Biologia 

 

Convênio ou AUXPE n.º: 888/2014 

Duração do projeto 

Data de Início: março 2014 Data de Término: fevereiro 2018 

Número de meses de vigência do projeto: 10 meses (março 2014 até janeiro 2015) 

Apresentação – Resumo executivo do projeto (até 500 palavras) 

 

O Projeto do PIBID-Biologia foi desenvolvido por alunos do curso de Ciências Biológicas, da 

Universidade Católica de Santos, no ano de 2014, junto aos alunos dos 6º, 7º e 8º anos, dos períodos 

matutino e vespertino, de três escolas municipais da Cidade de Santos-SP: Ayrton Senna da Silva 

(matutino), Edmea Ladevig (vespertino) e Cidade de Santos (matutino e vespertino). O subprojeto 

Biologia tem como principal função levar a prática para a escola, o que nem sempre faz parte do 

cotidiano do aluno. As atividades desenvolvidas são elaboradas com base no plano de aula da 

professora responsável visando uma melhoria na educação dos alunos.  Foram aplicadas atividades 

lúdicas como caça-palavras, cruzadinhas, jogos e atividades práticas, pesquisadas e adaptadas à 

realidade da sala de aula. Oficinas foram realizadas para os 6º,7º e 8º anos no campus da Unisantos, 

possibilitando aos alunos a utilização dos laboratórios específicos para cada ano e os estudantes do 6º 

ano, visitaram a Estação de Tratamento de Água de Cubatão.  As atividades práticas desenvolvidas 

durante o ano letivo foram utilizadas na Feira Cultural, evento que faz parte do cronograma 

programado pela Secretaria de Educação. Por meio da utilização desses recursos pedagógicos, 

verificou-se que os estudantes apresentaram melhora no processo ensino-aprendizagem. Na educação 

contemporânea, o ensino de Ciências Naturais constitui campo para a reconstrução da relação ser 

humano/ natureza, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência social e planetária. O 

interesse e a curiosidade dos estudantes pela natureza, ciência, tecnologia, favorecem o envolvimento 

e o clima de interação que precisa haver para o sucesso das atividades, pois neles encontram mais 

facilmente um significado. 

Palavras chave (até seis)  

Pibid; atividade prática; ensino-aprendizagem 

 

3.2) Licenciaturas/subprojetos/Programas de Pós-Graduação envolvidos 

 

 

 

3.3) Escolas Participantes 
 

Licenciatura (nome) Número de alunos participantes 

Ciências Biológicas 17 alunos (em dez-2014) 

Nome da escola IDEB  

5º ANO 

 

9º ANO 

Número de alunos na escola Número de alunos 

envolvidos no projeto 

UME Ayrton Senna da Silva 5,3 3,7 700 alunos 05 bolsistas 

UME Cidade de Santos 4,2 ---- 700 alunos 06 bolsistas 

UME Edmea Ladevig 4,4 ---- 780 alunos 06 bolsistas 
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4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS  
 

Indicador 

da atividade  

Objetivo da atividade Descrição sucinta da atividade (inserir início e 

período de realização) 

Resultados alcançados 

1. Apresentar as linhas 

gerais do PIBID aos 

bolsistas envolvidos no 

Subprojeto-Biologia 

Reunião Geral do Subprojeto-Biologia 

Data: 08 de março de 2014. 

Hora: 14h00-17h00. 

Local: Campus D. David, da Universidade Católica de 

Santos. Pauta: Apresentação geral do PIBID aos 

discentes do curso de Ciências Biológicas da 

Universidade Católica de Santos. 

Integração dos participantes envolvidos 

no Subprojeto-Biologia e apresentação 

das linhas gerais do projeto. 

2. Apresentar  e 

conscientizar os alunos 

sobre a importância da 

utilização do Plano de 

Curso das UME’s do 

município de Santos-

SP, nas escolas em que 

o Subprojeto-Biologia 

está inserido. 

Reunião Geral do Subprojeto-Biologia. 

Data:  31 de março de 2014. 

Hora: 17h00 – 18h30. 

Local: Campus D. Idílio, da Universidade Católica de 

Santos. 

Pauta: Conscientização sobre o conhecimento e uso 

do Plano de Curso, e escolha dos períodos de estágio 

nas UME’s. 

Apreensão dos conteúdos do Plano de 

Curso das escolas municipais de Santos 

– SP. 

3. Organizar o 

levantamento de dados 

do diagnóstico. 

Reunião Geral do Subprojeto-Biologia. 

Data:  10 de abril de 2014. 

Hora: 17h00 – 18h30. 

Local: Campus D. Idílio, da Universidade Católica de 

Santos. 

Pauta: Uso do relatório de observação do setor de 

estágios para obtenção de dados para o diagnostico da 

UME. 

 

Integração dos bolsistas do Subprojeto-

Biologia com a equipe pedagógica das 

UMEs. 

Organização dos dados obtidos do 

diagnóstico realizado. 

4. Preparar as atividades 

para o 

1º bimestre nas UMEs. 

Reunião Geral do Subprojeto-Biologia. 

Data:  16 de abril de 2014. 

Hora: 17h00 – 18h30. 

Local: campus D. Idílio, da Universidade Católica de 

Santos. 

 

Atividades práticas sobre o sistema 

respiratório para a UME Ayrton Senna. 



 6 

5. Preparar as atividades 

para o 

1º bimestre nas UMEs. 

Reunião Geral do Subprojeto-Biologia. 

Data:  16 de abril de 2014. 

Hora: 17h00 – 18h30. 

Local: campus D. Idílio, da Universidade Católica de 

Santos. 

 

Atividades práticas sobre os 5 reinos  

(Monera, Fungos e Protista) para a UME 

Cidade deSantos. 

6. Preparar as atividades 

para o 

1º bimestre nas UMEs. 

Reunião Geral do Subprojeto-Biologia. 

Data:  16 de abril de 2014. 

Hora: 17h00 – 18h30. 

Local: campus D. Idílio, da Universidade Católica de 

Santos. 

 

Atividades práticas sobre a água nos 

alimentos para a UME Edmea Ladevig. 

7. Preparar as atividades 

para o projeto Dengue 

 

Reunião Geral do Subprojeto-Biologia. 

Data:  23 de abril de 2014. 

Hora: 17h00 – 18h30. 

Local: campus D. Idílio, da Universidade Católica de 

Santos 

Atividades práticas sobre Dengue. 

8. Preparar poster para a 

Jornada de Educação – 

06 a 10 de maio. 

Reunião Geral do Subprojeto-Biologia. 

Data:  23 de abril de 2014. 

Hora: 17h00 – 18h30. 

Local: campus D. Idílio, da Universidade Católica de 

Santos 

Apresentação dos posters sobre os 

projetos desenvolvidos até o momento. 

9. Preparar apresentação 

Pibid Ciências-Água 

para a Jornada de 

Educação – 06 a 10 de 

maio. 

Reunião Geral do Subprojeto-Biologia. 

Data:  23 de abril de 2014. 

Hora: 17h00 – 18h30. 

Local: campus D. Idílio, da Universidade Católica de 

Santos 

Apresentação do projeto desenvolvido 

sobre a Água na UME Cidade deSantos. 

10. Preparar as atividades 

para o 

2º bimestre nas UMEs. 

Reunião Geral do Subprojeto-Biologia. 

Data:  14 de maio de 2014. 

Hora: 17h00 – 18h30. 

Local: campus D. Idílio, da Universidade Católica de 

Santos. 

Pauta: 

Atividades práticas sobre o sistema 

digestório e  circulatório para a UME 

Ayrton Senna. 

11. Preparar as atividades Reunião Geral do Subprojeto-Biologia. Atividades práticas sobre os reinos 
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para o 

2º bimestre nas UMEs. 

Data:  14 de maio de 2014. 

Hora: 17h00 – 18h30. 

Local: campus D. Idílio, da Universidade Católica de 

Santos. 

 

(Animalia- invertebrados) para a UME 

Cidade deSantos. 

12. Preparar as atividades 

para o 

2º bimestre nas UMEs. 

Reunião Geral do Subprojeto-Biologia. 

Data:  14 de maio de 2014. 

Hora: 17h00 – 18h30. 

Local: campus D. Idílio, da Universidade Católica de 

Santos. 

 

Atividades práticas sobre o solo  para a 

UME Edmea Ladevig. 

13. Preparar a oficina 

interdisciplinar sobre os 

5 reinos. 

Reunião Geral do Subprojeto-Biologia. 

Data:  21 de maio de 2014. 

Hora: 17h00 – 18h30. 

Local: campus D. Idílio, da Universidade Católica de 

Santos. 

 

Oficina interdisciplinar (projetos 

Português-Inglês e Biologia) sobre os 5 

reinos no laboratório da Unisantos. 

14. Reiniciar as atividades 

PIBID do segundo 

semestre letivo. 

Reunião Geral do Subprojeto-Biologia. 

Data: 14 de agosto de 2014. 

Hora: 17h00 – 18h30. 

Local: campus D. Idílio, da Universidade Católica de 

Santos. 

Pauta: Retomada das atividades após o recesso de 

julho nas UME’s e apresentação do trabalho enviado 

ao ENALIC. 

Retomada do contato entre os alunos 

bolsistas e discussão sobre as atividades 

a serem dessenvolvidadas no segundo 

semestre letivo, nas UME’s Ayrton 

Senna, Edmea Ladevig e Cidade de 

Santos. 

15. Preparar as atividades 

para o 

3º bimestre nas UMEs. 

Reunião Geral do Subprojeto-Biologia. 

Data:  14 de agosto de 2014. 

Hora: 17h00 – 18h30. 

Local: campus D. Idílio, da Universidade Católica de 

Santos. 

 

Atividades práticas sobre o sistema 

esquelético e  muscular para a UME 

Ayrton Senna. 

16. Preparar as atividades 

para o 

3º bimestre nas UMEs. 

Reunião Geral do Subprojeto-Biologia. 

Data:  14 de agosto  de 2014. 

Hora: 17h00 – 18h30. 

Atividades práticas sobre os reinos 

(Animalia- vertebrados) para a UME 

Cidade deSantos. 
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Local: campus D. Idílio, da Universidade Católica de 

Santos. 

 
17. Preparar as atividades 

para o 

3º bimestre nas UMEs. 

Reunião Geral do Subprojeto-Biologia. 

Data:  14 de agosto de 2014. 

Hora: 17h00 – 18h30. 

Local: campus D. Idílio, da Universidade Católica de 

Santos. 

 

Atividades práticas sobre o ar para a 

UME Edmea Ladevig. 

18. Preparar a oficina sobre 

o ar, a água e solo. 

Reunião Geral do Subprojeto-Biologia. 

Data: 20 de agosto de2014. 

Hora: 17h00 – 18h30. 

Local: campus D. Idílio, da Universidade Católica de 

Santos. 

 

Oficina com os alunos dos 6º anos nos 

laboratórios de microscopia, zoologia e 

geologia da Unisantos. 

19. Preparar a oficina sobre 

os diferentes sistemas 

do corpo humano. 

Reunião Geral do Subprojeto-Biologia. 

Data: 20 de agosto de2014. 

Hora: 17h00 – 18h30. 

Local: campus D. Idílio, da Universidade Católica de 

Santos. 

 

Oficina com os alunos dos 8º anos nos 

laboratórios de microscopia e anatomia 

humana da Unisantos. 

Oficina sensorial. 

20. Preparar a oficina sobre 

os reinos Animal e 

Plantae. 

Reunião Geral do Subprojeto-Biologia. 

Data: 20 de agosto de2014. 

Hora: 17h00 – 18h30. 

Local: campus D. Idílio, da Universidade Católica de 

Santos. 

 

Oficina com os alunos dos 7º anos nos 

laboratórios de microscopia, zoologia e 

botânica na Unisantos. 

21. Preparar as atividades 

para o 

4º bimestre nas UMEs. 

Reunião Geral do Subprojeto-Biologia. 

Data:  24 de setembro de 2014. 

Hora: 17h00 – 18h30. 

Local: campus D. Idílio, da Universidade Católica de 

Santos. 

Atividades práticas sobre o sistema 

nervoso e  reprodutor para a UME 

Ayrton Senna. 

22. Preparar atividade sobre 

sexualidade. 

Reunião Geral do Subprojeto-Biologia. 

Data:  24 de setembro de 2014. 

Atividade sobre Sexualidade: estudo da 

descoberta da sexualidade, a função de 
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 Hora: 17h00 – 18h30. 

Local: campus D. Idílio, da Universidade Católica de 

Santos. 

reprodução, com destaque aos sistemas 

masculino e feminino, a gravidez e o 

parto. Estudo das DSTs. 
23. Preparar as atividades 

para o 

4º bimestre nas UMEs. 

Reunião Geral do Subprojeto-Biologia. 

Data:  24 de setembro  de 2014. 

Hora: 17h00 – 18h30. 

Local: campus D. Idílio, da Universidade Católica de 

Santos. 

 

Atividades práticas sobre os reinos 

(Animalia- vertebrados e Plantae) para a 

UME Cidade deSantos. 

24. Preparar atividade sobre 

as Algas 

Reunião com a bolsista do Subprojeto-Biologia. 

Data:  24 de setembro de 2014. 

Hora: 17h00 – 18h30. 

Local: campus D. Idílio, da Universidade Católica de 

Santos. 

Pauta: Preparar aplicação da cartilha sobre algas. 

Atividade teórico-prática sobre as Algas, 

aplicada no Estágio Supervisionado na 

UME Cidade deSantos. 

 

Subsídio para o TCC. 

 

 
25. Preparar atividade sobre 

os Insetos. 

Reunião com os bolsistas do Subprojeto-Biologia. 

Data:  24 de setembro de 2014. 

Hora: 17h00 – 18h30. 

Local: campus D. Idílio, da Universidade Católica de 

Santos. 

Pauta: Preparar aplicação da atividade. 

Atividade teórico-prática sobre os 

Insetos, aplicada no Estágio 

Supervisionado na UME Cidade de 

Santos. 

 

 
26. Preparar as atividades 

para o 

4º bimestre nas UMEs. 

Reunião Geral do Subprojeto-Biologia. 

Data:  24 de setembro de 2014. 

Hora: 17h00 – 18h30. 

Local: campus D. Idílio, da Universidade Católica de 

Santos. 

 

Atividades práticas sobre o ar para a 

UME Edmea Ladevig. 

27. Organizar as atividades 

sobre o ar, a água e o 

solo. 

Reunião comos bolsista do Subprojeto-Biologia. 

Data:  23 de setembro de 2014. 

Hora: 17h00 – 18h30. 

Local: campus D. Idílio, da Universidade Católica de 

Santos. 

Pauta: Organizar as atividades sobre o ar, a água e o 

Organização das atividades sobre o ar, a 

água e o solo aplicadas no Estágio 

Supervisionado na UME Edmea 

Ladevig. 
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solo. 
28. Preparar estudo do meio 

a Estação de 

Tratamento de Água em 

Cubatão. 

Reunião Geral do Subprojeto-Biologia. 

Data:  24 de setembro de 2014. 

Hora: 17h00 – 18h30. 

Local: campus D. Idílio, da Universidade Católica de 

Santos. 

 

Visita à ETA – subestação em Cubatão 

no dia 01 de dezembro –alunos dos 6º 

anos da UME Edmea Ladevig. 

29. Preparar a Feira 

Cultural nas UMEs 

Reunião Geral do Subprojeto-Biologia. 

Data:  29 de outubro de 2014. 

Hora: 17h00 – 18h30. 

Local: campus D. Idílio, da Universidade Católica de 

Santos. 

 

Feira Cultural: evento que faz parte do 

calendário da Secretaria de Educação. 

Os trabalhos práticos desenvolvidos 

durante o ano letivo foram apresentados 

a comunidade. 

30. Apresentar trabalho no 

ENALIC. 

Apresentação de Pôster 

Autoras: bolsistas da UME Cidade de Santos dos 

subprojetos Biologia e Letras-Inglês. 

Data: dezembro de 2014. 

Local: ENALIC-Natal-RN 

Título: Atividades Práticas Bilíngues como 

Estratégia de Ensino de Ciências.  

 

 

Título:Fundamentos do Estágio Supervisionado em 

Ciências Biológicas e o Pibid. 

Autoras: Amélia Cristina Elias da Ponte e Aparecida 

Maria Meneguim. 

 

 

 

Experiência na elaboração de trabalho 

científico e integração e troca de 

experiências Pibid com os outros alunos, 

tanto da Universidade Católica como 

outros bolsistas PIBID, do Brasil. 

 
Orientações Gerais 

 

1. Descrever sucintamente os objetivos,  atividades e  resultados alcançados. 
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2. Demonstrar a relação entre as atividades desenvolvidas e os resultados alcançados. É importante explicitar, com clareza, a articulação entre atividades e 

resultados, de modo a explicitar o cumprimento do objeto a que se destina o programa. 

3. Os resultados devem apontar para a formação do professor, o trabalho coletivo desenvolvido, as aprendizagens possíveis, a apresentação de trabalho em 

eventos, a manipulação de instrumentos para a docência e a investigação educacional, a produção de conhecimentos e saberes sobre a docência e a 

escola, dentre outros. As produções, a serem apresentadas abaixo, materizalizam-se em artigos publicados, portfólios e diários de bordo, material didático 

produzido (mídias, jogos, dinâmicas, etc), estratégias didáticas, relatórios de avaliação dos resultados, dentre outras).  

 



 

5. DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA 
 

5.1) PRODUÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS  

 

 

1) Tipo do produto: Elaboração do instrumento diagnóstico                    Indicador atividade: 3 

 

 

a) - Uso do relatório de observação do setor de estágios para obtenção de dados para o diagnostico da 

UME. 
  

(ANEXO 1).                                                                                                Quantidade total 01 

 

2)  Tipo do produto: Projeto didático                                             Indicador atividade:6,12,17,26 

a) Atividades práticas- sobre os elementos abióticos e o reconhecimento da poluição do ar, da 

água e do solo e seu impacto na saúde humana e ambiental  

(ANEXO 4) 

                                                                                      Indicador atividade:5,11,16,20,23 

b) Atividades práticas- Flora -e Fauna típica da região: estudo do ambiente regional, isto é praia, 

mangue, mata Atlântica e reconhecimento das principais espécies vegetais.  

(ANEXOS   3) 

                                                                       Indicador atividade: 4,10,15,21,22 

c) Atividades práticas-Corpo Humano: estudo dos sistemas que compõem o corpo humano 

visando a descoberta/redescoberta da ciência em nós mesmos.  

(ANEXO   2)   

                                                                                      Indicador atividade:22 

d) Atividades práticas- Sexualidade: estudo da descoberta da sexualidade, a função de 

reprodução, com destaque aos sistemas masculino e feminino, a gravidez e o parto. Estudo 

das DSTs.  

(ANEXO 2) 

                                                                                                     Indicador atividade:7 

e) Atividades práticas- Estudo da dengue como tema transversal: atividades visando ao alerta da 

ocorrência de Dengue e que esta doença pode ser evitada pela tomada de consciência a 

mudança de hábito da população.  

(ANEXO  5) 

Quantidade total 15 

 

3) Tipo do produto: Estudo do Meio                                                      Indicador atividade:28 

a) Estação deTratamento da Água em Cubatão  

 

Quantidade total 01 

 

4) Tipo do produto: Oficinas                                                       Indicador atividade:18,19,20 

a) Oficina interdisciplinar sobre os 5reinos envolvendo os subprojetos Biologia e Português-

Inglês no laboratório da Unisantos  
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(ANEXO  6  ) 

b) Oficina sobre o ar, água e solo nos laboratórios de geologia e microscopia. 

 

c) Oficina sobre o corpo humano nos laboratórios de anatomia humana e microscopia   

(ANEXO  6) 

Quantidade total 03 

 

5) Tipo do produto: Pôster –                                  Indicador atividade:8,14 

a) Este pôster foi elaborado para apresentação junto ao ENALIC, em Natal-RN, no mês de 

dezembro de 2014, sob o título:  ATIVIDADES PRÁTICAS BILÍNGUES COMO ESTRATÉGIA DE 

ENSINO DE CIÊNCIAS.  

Teve por objetivo estimular a criação de atividades integradas entre os subprojetos, Biologia e 

Letras-Inglês, com o conteúdo “Os 5 reinos”, desenvolvidas junto aos alunos do 7º ano, da UME 

Cidade de Santos -Santos-SP.  

(ANEXO     11) 

b) Apresentação dos posters sobre os projetos desenvolvidos até o momentonaJornada de Educação 

da Unisantos 

 

Quantidade total 02 

 

 

6) Tipo do produto: Apresentação Oral             Indicador atividade: 9,29 

a) Apresentação oral sobre a Apresentação do projeto desenvolvido sobre a Água na UME Cidade 

de Santos durante a Jornadade Educação da Unisantos 

(ANEXOS  10  ) 

b) Apresentação oral sobre a experiência do Pibid e o estágio supervisionado, em Natal-RN, no mês 

de dezembro de 2014, sob o título: FUNDAMENTOS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E O PIBID.  

(ANEXOS  11  ) 

Quantidade total 02 

 

 

 

7) Tipo do produto: TCC- Trabalho de Conclusão de Curso                 Indicador atividade:23 

a) Sob o título USO DA TIC NAS AULAS DE CIÊNCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, dois 

bolsistas do Pibid apresentaram o TCC baseado na disponibilidade e utilização das TIC nas aulas de 

Ciências nas Unidades de Ensino contempladas pelo Pibid – Biologia. 

 

Quantidade total 01 
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8) Tipo do produto: Estágio Supervisionado                                   Indicador atividade:24,25,27 

a)Atividade teórico-prática sobre as Algas, aplicada no Estágio Supervisionado na UME Cidade de 

Santos e Subsídio para o TCC. 

(ANEXO  9  ) 

b) Atividade teórico-prática sobre os Insetos, aplicada no Estágio Supervisionado na UME Cidade 

deSantos. 

(ANEXO 9    ) 

c) Atividades teórico-práticas sobre o ar, a água e o solo aplicadas no Estágio Supervisionado na 

UME Edmea Ladevig. 

(ANEXO 9    ) 

Quantidade total 03 

 

9) Tipo do produto: Feira Cultural                                                      Indicador atividade: 28 

a) Evento que faz parte do calendário da Secretaria de Educação.Os bolsistas auxiliaram os 

professores supervisores na montagem seleção dos trabalhos práticos que foram desenvolvidos 

durante o ano letivo e apresentados a comunidade. 

 

                                                                                                            Quantidade total 03 

 

 

 

5.2) PRODUÇÕES DESPORTIVAS E LÚDICAS 

 

1) Tipo do produto: Jogos                                                      Indicador atividade  

 

 

6. DESCRIÇÃO DE IMPACTOS DAS AÇÕES/ATIVIDADES DO PROJETO 

NA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES; LICENCIATURAS ENVOLVIDAS; 

EDUCAÇÃO BÁSICA; PÓS-GRADUAÇÃO e ESCOLAS PARTICIPANTES 
 

Segundo a avaliação das professoras supervisoras, os alunos do subprojeto Biologia, obtiveram êxito 

muito além do esperado. 

Os mesmos destacaram-se nos quesitos pontualidade, comprometimento, responsabilidade, além de 

serem muito criativos no que se diz respeito a atividades diferenciadas, fato que levou os alunos do 

município a terem melhor rendimento e interesse pelas aulas ministradas pelo professor titular em 

parceria com os alunos da Unisantos. 

Enfim, a efetiva aplicação do projeto citado tem trazido até então, somente benefícios aos alunos do 

município. 

Com relação aos bolsistas dos semestres finais, participar do Projeto facilitou a realização do estágio 

supervisionado nas escolas conveniadas. Os projetos foram mais consistentes quando comparados 

aos anos anteriores. 
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7. CONTRIBUIÇÕES PARA AS LICENCIATURAS DA IES 

 

Descrever as contribuições do projeto para o aprimoramento dos cursos de licenciatura não 

participantes do programa  

(Até 500 palavras) 

 Está ocorrendo maior participação e interesse por parte dos alunos nas aulas de Prática de Ensino 

quando são tratados conteúdos relacionados à elaboração de planos de aula/curso como também as 

metodologias aplicadas no ensino das Ciências. 

O Pibid vem de encontro aos anseios do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, favorecendo a 

inserção de práticas pedagógicas interdisciplinares que contribuem ao processo formativo do futuro 

professor de Ciências e Biologia. A aprendizagem da profissão docente só ocorre e só se inicia em 

exercício, com o reconhecimento do papel do professor - não como um técnico que aplica na prática 

as teorias transmitidas pelos cursos de formação, mas como um profissional que adquire e desenvolve 

conhecimentos a partir da prática reflexiva e crítica no confronto com as condições da profissão.  

 

 

8. BENS PATRIMONIÁVEIS ADQUIRIDOS 

 

Caso o edital tenha previsto recurso de capital, liste todos os equipamentos patrimoniáveis adquiridos 

no projeto, com descrição de marca, modelo, série, acessórios, outros.  

 

Tipo:-x- 

Modelo: Marca: 

Quantidade Modelo 

   

   

 

9. DIFICULDADES ENCONTRADAS E JUSTIFICATIVAS DE ATIVIDADES 

PREVISTAS E NÃO REALIZADAS 
 

As atividades previstas foram realizadas e as dificuldades à medida que apareciam foram sanadas 

com a participação da equipe sem o prejuízo do desenvolvimento das atividades. 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 

 

Um dos objetivos do subprojeto de Ciências do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência - Pibid, para os bolsistas, é que percebam, na escola, a possibilidade de: construir um 

espaço de convivência com o sujeito da aprendizagem; desempenhar o papel de mediador entre o 

conhecimento e a realidade da sala de aula mediante uma práxis docente que transforma o espaço 

escolar que abrange a realidade individual e sociopolítica.  Na escola-campo os alunos buscam 

conhecer a realidade socioeducativa e política da instituição de ensino, mediante o desenvolvimento 

de atividades relacionadas ao espaço físico, às equipes administrativa e técnica; ao corpo docente e 

órgãos auxiliares da gestão escolar. A essência da ação dos bolsistas é a prática pedagógica e suas 

repercussões na aprendizagem do aluno. Assim, são indicados: o acompanhamento e a participação 

do trabalho pedagógico desenvolvido dentro ou fora da sala de aula; a elaboração, aplicação e 

avaliação de um projeto, subsidiado pelo Professor de Prática / Estágio e discutido com o professor 
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supervisor (titular de classe) que tem o papel de co-formador. As ações implementadas na proposta 

da universidade Católica de Santos- Unisantos fundamentam-se nas concepções de estágio como 

campo de conhecimento, produzido na interação entre os cursos de formação e os campos de 

atuação, que devem ser objeto de análise, investigação e interpretação crítica. 

 

 

Santos, 14 de janeiro de 2015  

 

 

                                                 (Nome e assinatura) 

Responsável pelo projeto (coordenador institucional)  

Dr. Cleber Ferrão Corrêa 

 

Pró-Reitora de Graduação  

Me. Roseane Marques da Graça Lopes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


