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Subprojeto (conforme item 4.4 do Edital nº 61/2013) 

 

Identificação do Subprojeto 

Área da licenciatura HISTÓRIA 

  
Modalidade do 

curso  
[X ] Presencial 
[ ] A distância  

  

Campus/polo1 Paulo VI – Uema  

  

Município São Luís UF MA 
    

Nº de bolsas de 
iniciação à 

docência 

10 Nº de bolsas de 
supervisão2 

2 Nº de bolsas de 
coordenação de 

área3 

1 

  
 
 
 

Níveis e modalidades de ensino4 
  

Nível(is) de ensino [ ] educação infantil 
[X ] ensino fundamental 
[X ] ensino médio 

  
Modalidade(s) de 

ensino 
[X ] educação regular 
[ ] educação profissional técnica de nível médio 
[ ] educação de jovens e adultos              
[ ] educação especial        
[ ] educação escolar indígena 
[ ] educação do campo 
[ ] educação quilombola 

 

 

                                                           
1
 Se o subprojeto envolver curso presencial, indicar o campus. Se envolver curso a distância, inserir o 

nome do polo. 
2
 A quantidade de supervisores deve obedecer à seguinte regra: cada professor deve supervisionar entre 

5 e 10 bolsistas de iniciação à docência.  
3
 A quantidade de coordenadores será determinada pela quantidade de bolsas de iniciação à docência 

informada. 
4
Marcar um ou mais níveis e modalidades de ensino abrangidos pelo subprojeto. 
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Justificativa e objetivo da proposta, apenas quando se tratar de cadastro de 

subprojeto interdisciplinar 

 

Ações do subprojeto 

Nome da Ação 

Conhecendo a escola e os livros didáticos 

Descrição da ação com a respectiva justificativa 

Estabelecer contatos com as escolas e definir os profissionais que serão 
supervisores de área (história), a fim de que possamos pensar outras formas de 
utilização do livro didático.  Observação da utilização dos livros pelos professores de 
histórias, para que as lacunas deixadas pela utilização do recurso sejam preenchidas 
com novas perspectivas de utilização do livro. Analisar os livros utilizados pelos 
professores da escola e os que estão na biblioteca, para a partir dos livros utilizados 
e do acervo encontrado, no próprio, espaço escolar, possamos produzir estratégias 
de ação que utilize o acervo existente na comunidade do aluno. Organizar 
cronograma de como supervisores e bolsistas apresentarão outras formas de 
utilização do livro didático, pois o planejamento e a definição do tempo de duração 
facilita o andamento dos trabalhos. Ouvir os alunos da escola  sobre a importância 
do Livro e como ele é utilizado. 

 

Nome da Ação 

Planejamento e pesquisa 

Descrição da ação com a respectiva justificativa 

Levantar bibliografia sobre recursos didáticos e utilização de livros de história na sala 

de aula, tendo como proposito não apenas nos familiarizar com produções sobre a 

utilização dos livros didáticos, mas também, desenvolver pesquisa. Definir as turmas 

com as quais trabalharemos. Escolher algumas turmas que nos permitirá a realização 

de um trabalho mais direcionado ás necessidade especificas, tanto de professores 

como dos alunos. Desenvolver atividades de estudo e planejamento com supervisores 

e  bolsistas, visando a produção de artigos, de elaboração de estratégias, identificação 

de recursos complementares que venham melhorar as atividades. 

 

Nome da Ação 

O livro didático e outros recursos 

Descrição da ação com a respectiva justificativa 

Apresentar e analisar imagens, textos, sugestões de filmes a partir da utilização do  

Data show, notebook, internet.  A ideia é explorar ao máximo o material que já está 

colocado nos livros didáticos para que professores e alunos percebam a riqueza e as 

possibilidades que o livro didático oferece. Definir a participação dos envolvidos no 

projeto em encontro e eventos científicos com apresentação de comunicações e 
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artigos em anais, para que as atividades sejam compartilhadas e aprimoradas a 

proporção que as experiências são trocadas.  

 

 

ESCOLAS DE APLICAÇÃO 

ESCOLAS  ENDEREÇO  NÍVEL Codigo 

Centro de Ensino Médio 
“Bernardo Coelho de 
Almeida” 

Parque Urbano 
Santos - Centro  

Ensino Médio 21009805 

Unidade Integrada “ 
Raimundo Correia” 

Avenida Rio 
Branco  

Ensino 
Fundamental 

21017026 

 

Coordenador(es) de área do subprojeto 

 

Nome e CPF do(s) professor(es) que assumirá(ão) a coordenação de área 

Nome CPF 

JÚLIA CONSTANÇA PEREIRA CAMÊLO 343634083-91 

  

É obrigatório informar todos os professores que assumirão as bolsas de coordenação 

de área. O número de bolsas será calculado automaticamente com base no número 

de bolsas de iniciação à docência do subprojeto (ver Anexo II da Portaria Capes nº 

96/2013). 

 

 

Para informar o(s) coordenador(es) de área no sistema, o proponente deverá ter em 

mãos o CPF do professor da instituição. Todos os professores informados deverão 

possuir currículo cadastrado na plataforma Lattes do CNPq, cujo link será 

recuperado automaticamente pelo sistema com base no CPF. Caso o professor não 

possua Lattes, o proponente não conseguirá finalizar a proposta. O currículo pode 

ser cadastrado no endereço: http://lattes.cnpq.br/ 

 

Conhecendo a escola e os livros didáticos 

Planejamento e pesquisa 

O livro didático e outros recursos 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/

