
 

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

 
Área da licenciatura   
 
 
 Modalidade do [X] Presencial 
     curso [  ]  À distância 
 
Campos/polo1  
 
      Município        UF    
   
 
Nº de bolsas de  Nº de bolsas de   Nº de bolsas de    
        Iniciação à  supervisão2    coordenação de 
          docência              área3 
 
 
 
Níveis e modalidades de ensino4 
 
 Nível(is) de ensino [   ] educação infantil 
                                [X] ensino fundamental 
                                           [   ] ensino médio 
 
 Modalidade(s)  de  [X ] educação regular 
                                          [   ] educação profissional técnica de nível médio 
          [   ] educação de jovens e adultos 
          [   ] educação especial 
          [   ] educação escolar indígena 
          [   ] educação do campo 
          [   ] educação quilombola 
 
 

Justificativa e objetivo do subprojeto interdisciplinar 
O Instituto Airton Senna (2013), tomando com referência a pesquisa realizada 

pelo Instituto Paulo Montenegro e pela ONG Ação Educativa, conforme constatado no 

último INAF (Indicador de Alfabetismo Funcional), 2011/2012, diz que os índices de 

analfabetismos ainda pairam como fantasmas sobre a educação. 

De acordo com a pesquisa, os resultados já foram piores, reduziu em uma 

década de 39% para 27% da população formada de analfabetos funcionais, por outro 

                                                           
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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lado, aumentaram de 26% para 27% em uma década os alfabetizados em nível pleno.   

Os dados mostram que 53% das pessoas que estudaram até o 6º ano do 

Ensino Fundamental, 26% dos que estudaram do 6º ao 9º ano e 8% dos que 

concluíram o Ensino Médio estão na condição de analfabetos funcionais.  

No Maranhão, os índices alfabetização, de leitura e aquisição da escrita não 

são nem um pouco satisfatórios, as pesquisas recentes apontam o nosso Estado 

liderando os piores índices, daí a necessidade de uma intervenção urgente, de modo 

planejado com o apoio da CAPES/PIBID e a UEMA/CESC, para que os problemas 

possam ser de fato resolvidos nas escolas. 

Objetivos: 

Geral:  

 Proporcionar aos alunos atividades de leitura, de fala, produção de textos e análise 

linguística que possam torná-los leitores proficientes e que dominem a competência 

lingüística por meio da escrita, através de práticas de textos à luz de teorias da 

linguística e da educação. 

Específicos:  

 Identificar as dificuldades encontradas pelos discentes sobre a leitura, a fala e a 

produção de textos; 

 Utilizar atividades orais, de leitura, interpretação e de produção com textos 

verbais e não-verbais diversos em sala de aula de forma produtiva e prazerosa; 

 Socializar as experiências e proporcionar aos alunos condições de apresentarem à 

comunidade como cidadãos, leitores proficientes e capazes de desempenharem a 

competência leitora e a escrita, nos eventos programados pela escola e pelo 

CESC/UEMA. 

 
 

AÇÕES DO SUBPROJETO 

NOME DA AÇÃO 

Promoção da interação entre os bolsistas e os profissionais da escola. 

 
DESCRIÇÃO DA AÇÃO COM RESPECTIVA JUSTIFICATIVA 

Os alunos bolsistas de iniciação à docência precisam interagirem de forma 

profissional e ética com os profissionais da escola-campo e os demais membros do 

projeto.  

 

NOME DA AÇÃO 

O estudo da proposta metodológica dos Parâmetros Curriculares Nacionais e do 



Projeto Político Pedagógico da escola. 

 
DESCRIÇÃO DA AÇÃO COM RESPECTIVA JUSTIFICATIVA 

A necessidade de revitalização dos Parâmetros Curriculares Nacionais e o Projeto 

Político Pedagógico da escola, no intuito de tornar a prática em sala de aula mais 

eficiente e eficaz quanto ao ensino de leitura, de fala, escrita de textos e a prática de 

análise linguística. 

 

NOME DA AÇÃO 

Preparação de recursos didáticos. 

 
DESCRIÇÃO DA AÇÃO COM RESPECTIVA JUSTIFICATIVA 

Oficina de recursos didáticos para preparar os alunos para as atividades a serem 

desenvolvidas na escola. 

 

NOME DA AÇÃO 

Orientações de leitura, de oralidade, produção de textos e análise linguística. 

 
DESCRIÇÃO DA AÇÃO COM RESPECTIVA JUSTIFICATIVA 

Consiste no aprimoramento dos processos de leitura, de fala, produção de textos e de 

análise linguística à luz das teorias modernas da linguística e da educação, sob as 

orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 

NOME DA AÇÃO 

Oficinas de leitura, de fala, produção de textos e análise linguística. 

 
DESCRIÇÃO DA AÇÃO COM RESPECTIVA JUSTIFICATIVA 

A realização de oficinas de planejamento junto com os alunos bolsistas de iniciação à 

docência e os professores da escola-campo, para que os alunos bolsistas possam 

aprimorar os conhecimentos e partirem para a docência melhor preparados para 

executarem suas tarefas. 

 

NOME DA AÇÃO 

Oficina de narrativas. 

 
DESCRIÇÃO DA AÇÃO COM RESPECTIVA JUSTIFICATIVA 

As oficinas de narrativas possibilitarão a produção de um diário de campo para ser 

avaliado no decorrer do projeto pelos coordenadores. 

 

 



NOME DA AÇÃO 

Reuniões sistemáticas para avaliar as ações do projeto. 

 
DESCRIÇÃO DA AÇÃO COM RESPECTIVA JUSTIFICATIVA 

As ações e as tarefas executadas deverão ser sistematicamente avaliadas 

quinzenalmente, para que possam ser retroalimentadas, corrigidas ou ampliadas, em 

consonância aos objetivos propostos.  

 

NOME DA AÇÃO 

Divulgação das ações da equipe PIBID na escola e universidade. 

 
DESCRIÇÃO DA AÇÃO COM RESPECTIVA JUSTIFICATIVA 

As ações do projeto deverão ser divulgadas tanto em reuniões, feiras, exposições, 

eventos da escola-campo, como também no Centro de estudos Superiores de Caxias. 

– CESC, da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA. 

 

NOME DA AÇÃO 

Produção de resumos e artigos científicos. 

 
DESCRIÇÃO DA AÇÃO COM RESPECTIVA JUSTIFICATIVA 

Apresentação dos resultados em eventos com publicação de resumos e artigos 

científicos, proporcionando uma socialização para o público das ações do projeto 

PIBID. 

 

NOMES DOS COORDENADORES 
DE LETRAS E PEDAGOGIA 

CPF 

ANTÔNIO LUIZ ALENCAR MIRANDA 337261243-49 

SHIRLANE MARIA BATISTA DA 
SILVA 

236731763-15 

 

 

ESCOLAS DE APLICAÇÃO 

NOME INEP 

UE DE 1º GRAU DUQUE DE CAXIAS 21159700 

UE DR. ACHILES CRUZ 21158568 

UE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS 21159513 

UI PRES. COSTA E SILVA 21159980 

EU JOÃO LISBOA 21159815 

 

 



 

 


