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

 

Identificação do Subprojeto 

 
Área da licenciatura 

PEDAGOGIA E LETRAS 

  
Modalidade do 

curso  
[X ] Presencial 
[ ] A distância  

  

Campus/polo1 CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES 
DE TIMON – CESTI/UEMA 

  

Município TIMON UF MA 
    

Nº de bolsas de 
iniciação à 

docência 

30 Nº de bolsas de 
supervisão2 

04 Nº de bolsas de 
coordenação de 

área3 

02 

  
 
 
 

Níveis e modalidades de ensino4 
  

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



                                                                                                   
 

2 
Atualizado em 11/09/2013 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

     O presente subprojeto é um importante mecanismo de valorização da formação 

inicial dos alunos da licenciatura em busca de aliar a teoria adquirida no espaço 

acadêmico (conhecimentos linguísticos, literários e pedagógicos) à prática docente 

nas escolas de educação básica em Timon-MA. Assim, a articulação universidade/ 

escolas, mediada pelos alunos bolsistas e supervisores, reduzirá a distância entre o 

conhecimento acadêmico estas, bem como levará à universidade as discussões das 

práticas e vivências escolares  identificando e analisando essa multiplicidade, de 

forma a refletir ações de intervenção na realidade em busca de profissionais 

preparados para a vida e para o mercado de trabalho. A escolha das escolas para a 

realização deste projeto deu-se em função das avaliações realizadas pelos 

mecanismos institucionais, os quais evidenciam índices preocupantes. Das escolas a 

serem contempladas com as ações deste subprojeto três são da rede municipal e 

uma da rede estadual. São elas respectivamente: Escola Missionária Pe. Fábio 

(IDEB  4,5); Escolinha Tia Rita (IDEB 3.4); Unidade Escolar Nazaré Rodrigues ( IDEB 

4.2) e Unidade Escolar Firmo Pedreira (IDEB 2.7). Nessa perspectiva, este 

subprojeto tem por objetivo corroborar para a formação inicial dos discentes dos 

cursos de pedagogia e letras assim como a formação continuada dos docentes da 

Educação Básica, priorizando o desenvolvimento de competências e habilidades no 

âmbito da linguagem e dos aspectos didático-pedagógicos.  

 

Ações do Subprojeto 
 

Nome da ação 

AÇÃO 1:  

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: ASPECTOS LINGUÍSTICOS E 

METODOLÓGICOS 

 

Descrição da ação com a respectiva justificativa 

 A ação objetiva proporcionar intervenções que permitam ao discente a vivência da 

realidade, em um diálogo problematizador com os sujeitos da escola. Para tanto, será 

realizado um diagnóstico das situações de aprendizagem na aquisição da leitura e 

escrita,reuniões de estudos temáticos com os professores para discussão sobre 

questões metodológicas relacionadas com a alfabetização numa perspectiva de 

letramento, produção de materiais didáticos,elaboração e desenvolvimento de 

estratégias pedagógicas 

  

AÇÃO 2: 

LÍNGUA E LITERATURA: MEDIAÇÕES METODOLÓGICAS NA LEITURA E  

ESCRITA NO ENSINO FUNDAMENTAL 
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Descrição da ação com a respectiva justificativa 

A ação visa apropriação e construção de conhecimentos significativos e experiências 

que desenvolverão habilidades/competências no campo da linguagem, fundamentais 

profissionalmente e agregar conhecimento aos docentes das escolas participantes. 

Será realizado um mapeamento das práticas de uso da língua e de valorização da 

literatura na escola, mini-cursos e oficinas para discutir aspectos metodológicos que 

favoreçam a leitura e a escrita usando a literatura, aplicação de estratégias para esse 

fim 

 

AÇÃO 3: 

LITERATURA, ARTE E EDUCAÇÃO: CONHECER, VALORIZAR, CRIAR 

  

Descrição da ação com a respectiva justificativa 

A ação pretende desenvolver estratégias de valorização da cultura literária através 

da realização de circulo de leitura, concurso de poesias e contos, montagens 

teatrais, elaboração de material didático de suporte a estudos literários. Essas 

estratégias também auxiliarão a divulgação, fortalecimento e valorização da 

produção literária local, tanto de escritores experientes quanto dos escritores 

iniciantes (alunos das escolas alvo do projeto). 

 

AÇÃO 4: 

INVESTIGAR E INTERVIR: IDENTIFICAR PROBLEMAS E PROPOR SOLUÇÕES 

  

Descrição da ação com a respectiva justificativa 

A ação objetiva desenvolver habilidades investigativas da prática docente, articulada 

às ações 1, 2 e 3, as quais darão subsídios para a construção de dados qualitativos. 

O aluno bolsista deverá elaborar projeto de pesquisa que proponha alternativas aos 

problemas que a realidade estudada apresente. Para tanto, deverá utilizar o diário de 

campo como registro indispensável à produção de relatório final e socialização dos 

resultados do trabalho.  

 

 

Coordenador(es) de área do subprojeto 

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

Nome CPF 

LUCIMEIRE RODRIGUES BARBOSA 394.956.633-34 

EDITE SAMPAIO SOTERO LEAL 274.513.643-72 
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ESCOLAS NAS QUAIS O SUBPROJETO ATUARÁ 
 

ORD. ESCOLA CÓDIGO 
Dependência 
administrativa 

01. ESCOLA MISSIONÁRIA PE. FÁBIO 21255717 MUNICÍPAL 

02. ESCOLINHA TIA RITA 21247650 MUNICIPAL 

03. UNIDADE ESCOLAR FIRMO PEDREIRA 21164827 ESTADUAL 

04. UNIDADE ESCOLAR NAZARÉ RODRIGUES 21164533 MUNICIPAL 
 


