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Subprojeto  

 
Identificação do Subprojeto 

 

 
 

Área da licenciatura  

 
 
conforme Anexo I do 
Edital nº 61/2013  
 
LETRAS 
 

 
Modalidade do curso  

 
[ X ] Presencial  
[ ] A distância  
 

Campus/polo1 

 
 

CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE CAXIAS - CESC 
 

 
Município :CAXIAS       
 

 
UF : MA 

 
Nº de bolsas de iniciação à 

docência 
 
 

5 

 
Nº de bolsas de 
supervisão2  

 
1 
 

 
Nº de bolsas de 
coordenação de 

área3:  

 
1 
 

Níveis e modalidades de ensino4  

 
Nível(is) de ensino  

 
[ ] educação infantil  
[ ] 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  
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Ações do Subprojeto 
 
Nome da ação 1 
Leitura de obras voltadas para metodologias do ensino de Leitura, Produção Textual e Literatura 

    

Descrição da ação com a respectiva justificativa 
 
É relevante que os acadêmicos se apropriem de informações vinculadas às ações metodológicas dentro 

dos estudos de Leitura, Produção Textual e Literatura, através de leitura de textos que contemplem esses 
aspectos. O intento é propiciar aos bolsistas que desenvolvam, adequadamente, procedimentos de 
intervenção didática junto aos alunos secundaristas, e ainda contribuir para o aprimoramento da prática 
docente do professor de Língua Portuguesa pertencente à escola-campo e integrante do projeto.  
 
Nome da ação 2 
   Realização de oficinas criativas de Leitura, Produção de Texto e Literatura.    

 

 
Descrição da ação com a respectiva justificativa 
A realização das oficinas, aos sábados ou no contraturno, devidamente planejadas, possibilitará aos 
educandos tomar contato com os conteúdos de Leitura, Produção Textual e Literatura de forma 
diferenciada, alicerçando-os em ações metodológicas que dialoguem com algumas modalidades artísticas, 
como a música, o teatro, a pintura, a dança, além das técnicas de leitura e produção de texto criativas e 
envolventes. Tal ação otimizará a assimilação discente dos conteúdos de Língua Portuguesa.          
 

Nome da ação 3 
 
Produção de paródias, peças teatrais, textos não-verbais, números musicais e coreográficos.  

 
Descrição da ação com a respectiva justificativa 
Conteúdos trabalhados na disciplina Língua Portuguesa, seguindo um roteiro de ação e produção, serão 

transformados, com as devidas adaptações e acompanhamento, em peças teatrais, paródias musicais, 
textos não-verbais (desenhos, pinturas, histórias em quadrinhos), números musicais e coreográficos; 
tenciona-se, com essas ações possibilitar aos educandos uma aproximação com os assuntos 
incorporados à mencionada disciplina, além de melhoria na expressividade textual, artística e 
comunicativa.  
 

 
Nome da ação 4 
 

Oficinas do bom uso da oralidade e escrita para os bolsistas e professor da escola-campo.  

 
 
Descrição da ação com a respectiva justificativa 
As oficinas do bom uso da oralidade e escrita possuem como intento aperfeiçoar a comunicação no ato de 
falar e escrever dos acadêmicos bolsistas e do professor da escola-campo, integrante do projeto, o que 
permitirá  o aprimoramento da oralidade e escrita, no referente à  utilização adequada e condizente com as 
regras  formais da língua portuguesa.   
 
 
 
Nome da ação 5 
  
Ensaio das produções artísticas: paródias musicais, peças teatrais, musicais e coreografia.     
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Descrição da ação com a respectiva justificativa 
 
Para a garantia de uma performance artística de qualidade, os ensaios são  de grande relevância; nessa 
ação, serão convidados profissionais com experiência nas áreas teatral, musical e coreográfica para 
orientar os educandos e direcionar com precisão as suas condutas dentro do que está sendo, 
artisticamente, proposto. Com esses ensaios, os discentes adquirirão uma postura expressiva e 
comunicativa manifestada com mais qualidade.      
 

 
Nome da ação 6 
Ocorrência de uma Feira de Expressão e Comunicação.   

 
Descrição da ação com a respectiva justificativa 
Os resultados e produtos das oficinas de Leitura, Produção de Texto e Literatura serão apresentados para 
a comunidade escolar em uma Feira Cultural de Expressão e Comunicação. Durante a sua realização, 
serão efetivadas encenações, apresentações musicais e coreográficas, exposição de desenhos, pinturas, 
maquetes, textos diversos. Lembrando que todas essas produções estarão dialogando com os conteúdos 
da disciplina Língua Portuguesa, nas vertentes de Leitura, Produção de Texto e Literatura.   
  
Nome da ação 7 
Produção de resumos e artigos científicos 

 
Descrição da ação com a respectiva justificativa 
As ações e resultados do projeto serão registrados em resumos e artigos produzidos pelos alunos 
bolsistas em parceria com o coordenador de área. A pretensão é que esses textos científicos sejam 
submetidos à análise para publicações e apresentações em simpósios, encontros, congressos e 
seminários, o que propiciará uma socialização em diversos espaços do projeto em menção e do próprio 
PIBID. A escrita desses artigos e resumos aprimorará  o pensamento e a linguagem científica dos 
bolsistas.          
   

 
 
 
Coordenador(es) de área do subprojeto 

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

Nome Lattes CPF 

Nome do coordenador Número   

Elizeu Arruda de Sousa 1123326334785572 50497987368 

 
 
 
 
Escolas de Aplicação 
 

Nome INEP 
Centro de Ensino Santos  Dumont 21160066 

  
 
 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 


