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1 COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO/SUBPROJETO: 
         PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE O ENSINO SUPERIOR E A      

EDUCAÇÃO BÁSICA. 
 
 
1.1 ESCOLAS: 

CENTRO DE ENSINO CIDADE OPERÁRIA II 
CENTRO DE ENSINO SANTA TERESA 
UNIDADE DE ENSINO BÁSICO Drª MARIA ALICE COUTINHO 
  

1.2 SUPERVISORES – DAVI MENDES DOS SANTOS; LUCY MARY DE 
JESUS PEREIRA; MARINILDE REGO DOURADO  

 
1.3 BOLSISTAS  
 

ESCOL
A 

NOME MATRÍCULA EMAIL 

 
 
 
 
 

Unidade 
de 

Ensino 
Cidade 

Operária 
II 

Evelyn 
Silva 
Fonseca 

20190090945 Efonsecasilvaa@gmail.com 
 

Edson 
André Rosa 
Mota  

20180040260 andrerosamota@gmail.com 
 

Jonas 
Ferreira 
Costa e 
Silva 

20180073350 jonasferreira122884@gmail.com 
 

Christiane 
Ferraz 
Ribeiro 

20190090542 christianeferrazribeiro.79@gmail.com 
 

Gabriela 
dos Santos 
Schalcher 

20190109831 gabrielaschalcher11@gmail.com 
 

Carlos 
Alberto 
Fernandes 
Sousa 
Júnior 

20190090909 carloskkb@gmail.com 

Israel 
Cutrim 
Diniz 
Rodrigues 
 

20190090551 Israel.diniz154@gmail.com 

Elinda 
Maria 
Aguiar 
Gonçalve
s 

2018007363
7 

linda_aguiar.09@hotmail.com 
 

 Marcela 20180099811 rosamarcela94tm@gmail.com 

mailto:Efonsecasilvaa@gmail.com
mailto:andrerosamota@gmail.com
mailto:jonasferreira122884@gmail.com
mailto:christianeferrazribeiro.79@gmail.com
mailto:gabrielaschalcher11@gmail.com
mailto:carloskkb@gmail.com
mailto:Israel.diniz154@gmail.com
mailto:linda_aguiar.09@hotmail.com
mailto:rosamarcela94tm@gmail.com


 

 

 

 
 
 
 
Centro 

de 
Ensino 
Santa 
Tereza 

Rosa do 
Nascimento 
Pãozinho 

 

Bianca de 
Oliveira 
Santos 

20180105946 bianca116590@gmail.com 

Brenno 
Carlos Silva 
Cidreira 

20180073593 cbrenno4@gmail.com 

Eduarda 
Gaspar da 
Silva 

20180099910 eduardagasp@hotmail.com 
 

Cláudio 
Victor 
Sousa de 
Andrade 

20180106783 cvictor3214@gmail.com 

Dandara 
Caroline 
Silva 
Teixeira 

20180040233 Ling.yu.yen6@gmail.com 

Karina 
Viana de 
Freitas 

20180073646 karinaviana749@gmail.com 
 

Lharyssa 

Thayanne 

Pereira da 

Silva 

20200017210 lharyssa.uema@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade 
de 

Ensino 
Dr. 

Maria 
Alice 

Coutinho 

Anne 
Louise 
Wolff Neves 

20190091020 anne_wlff@hotmail.com 

Aline Costa 
Nascimento 

20190090669 alinenascimento130601@gmail.com 
 

Alexandre 
Santos 
Ferreira 

20190155718 alexandreferreiraka@gmail.com 
 

Julianna 
Carolina 
Ferreira 
Mendes 

20190155487 julianna.mendes00@hotmail.com 
 

Tainara Elis 
Serra Paz 

20190090810 tainaraelis05@gmail.com 

Antônio 
Marcos 
Alves 
Santos 
 

20190090847 antoniomarcosalvessantos2013@gmail.co
m 
 

Lucas 
Victor 
Quaresma 
Barbosa 

20190090758 Lucas.barbosa@acad.ifma.edu.br 
 

Leidaiane  
Santos de 

20190090936 Dayane20sousaa@gmail.com 
 

mailto:bianca116590@gmail.com
mailto:cbrenno4@gmail.com
mailto:eduardagasp@hotmail.com
mailto:cvictor3214@gmail.com
mailto:Ling.yu.yen6@gmail.com
mailto:karinaviana749@gmail.com
mailto:lharyssa.uema@gmail.com
mailto:anne_wlff@hotmail.com
mailto:alinenascimento130601@gmail.com
mailto:alexandreferreiraka@gmail.com
mailto:julianna.mendes00@hotmail.com
mailto:tainaraelis05@gmail.com
mailto:antoniomarcosalvessantos2013@gmail.com
mailto:antoniomarcosalvessantos2013@gmail.com
mailto:Lucas.barbosa@acad.ifma.edu.br
mailto:Dayane20sousaa@gmail.com


 

 

 

Sousa 

Nayra 
Lorranne 
Alves de 
Maria 

20190090767 nayrasofia1@gmail.com 

 

N
º 

Objetivo da 
Atividade 

Descrição sucinta da Atividade (inserir início e 
período de realização) 

Resultados 
Alcançados 

 

 
01 

Indicador da Atividade: Participação e interação nas atividades remotas (síncronas e 

assíncronas) Plataformas utilizadas. 

Articular a 

composição da 

equipe do 

Projeto, 
selecionando os 

candidatos, 

através do 

Edital. 

01/06/2020 à 29/09/2020 

Estas atividades foram desenvolvidas com a participação 

da coordenadora institucional, a coordenadora do 

subprojeto e a participação da direção do curso para a 
viabilização da seleção dos bolsistas e voluntários, 

atendendo o edital da CAPES. 

A equipe 

responsável por 

essas atividades 

manteve uma 
boa articulação 

e desenvolveu a 

atividades 

conforme as 
exigências do 

edital 

Articular por 

meio de reuniões 
a composição 

dos que irão 

fazer parte do 

Projeto. 

01/10/2020 à 27/10/2020 
 
Reunião do PIBID, em 06/10/2020 às 19h; 

-Divisão dos bolsistas em três equipes; 

-Período do cadastramento dos alunos na plataforma da 

CAPES; 
-Conhecendo a equipe; 

-Organização dos grupos por  

Escola; 

Plataforma utilizada: Google Meet. 
Link: https://meet.google.com/qib-ubtk-cmh  

 
Abertura oficial 14/10/2020, anexo 01; 

Plataforma utilizada: Youtube.  
Link: https://youtu.be/LELtH7Qf5vE  

 

ANEXO 01 – Imagem disponibilizada pela Universidade 

Estadual do Maranhão com o intuito de informar acerca 
da live de Solenidade de Abertura de Oficialização do 

Início das Atividades do PIBID, edição 2020-2022, no 

dia 14/10/2020. 

 
Anexo 02 – Lista de alunos bolsistas por escola  

 
 
 
 

OUTUBRO 

Com a reunião 
do dia 

06/10/2020, os 

bolsistas 

destacam que 
puderam sanar 

algumas 

dúvidas sobre o 

subprojeto com 
o auxílio das 

coordenadoras 

e dos 

supervisores; 
 

Acompanhame

nto do 

credenciamento 
dos bolsistas;  

 

Por meio da 

live de abertura 
oficial do 

programa em 

14/10/2020 o 

Reitor, a Pró-
Reitora de 

mailto:nayrasofia1@gmail.com
https://meet.google.com/qib-ubtk-cmh
https://youtu.be/LELtH7Qf5vE


 

 

 

 
 
 

 

Graduação e a 

Coordenadora 
Institucional do 

programa 

PIBID da 

Universidade 
Estadual do 

Maranhão. Os 

palestrantes 

forneceram 
explanação 

mais detalhada 

do programa 

PIBID, 
juntamente com 

a socialização 

das atividades 

previstas no 
calendário 

referentes ao 

projeto; 

 
 

Participar de 

reunião com a 

coordenação 

institucional 

27/10/2020 a 30/10/2020 

A Coordenadora Institucional explicou o preenchimento 

do cronograma das atividades propostas pela CAPES, 

dando vários esclarecimentos sobre a execução dos 
subprojetos, informes sobre os cadastramentos e 

pagamentos das bolsas. 

 

Essa reunião 

propiciou o 

esclarecimento 

de algumas 
dúvidas sobre o 

recebimentos 

das bolsas e o 

preenchimento 
do cronograma 

proposto pela 

CAPES. 

Promover através 
de reunião a 

Articulação da 

composição da 

equipe do 
Projeto. 

03/11/2020 à 03/11/2020 
Foi uma reunião de planejamento do subprojeto para as 

atividades deste período até o final do ano, com a 

participação de todos os bolsistas e supervisores das 

Escolas e para tratar sobre a live referente ao dia da 
consciência negra. 

Link:  

https://meet.google.com/ipr-isdy-crg 

Tivemos as 
apresentação de 

todos, com as 

expectativas 

apontadas sobre 
o projeto e o 

direcionamento 

das atividades 

deste período 

Formar equipes 
de planejamento, 

10/11/2020 à 10/11/2020 

NOVEMBRO 
Reunião 
bastante 

https://meet.google.com/ipr-isdy-crg


 

 

 

através da 

divisão dos 
bolsistas por 

escola.  

Reunião do PIBID, 10/11/2020 às 16h40, ANEXOS 02 E 

03: 
-Continuação da Apresentação do subprojeto; 

-Programação para o dia 20/11, live sobre consciência 

negra; 

-Envio dos horários de aulas e do PPP e dos PDE das 
escolas pelos professores para os bolsistas e voluntários; 

-Discussão das ações de novembro/dezembro 

-Outros; 

Plataforma utilizada: Google Meet.  
Link: https://meet.google.com/psg-tnno-etb?pli=1  

 

ANEXO 03 – Pauta referente a reunião do PIBID em 

10/11/2020, disponibilizada pela coordenadora do 
subprojeto professora Sandra Regina Rodrigues dos 

Santos. 

 

ANEXO O4 – Subprojeto “Promovendo a integração 
entre educação superior e a educação básica” 
disponibilizado pela professora Sandra R. Rodrigues dos 

Santos, em 10/11/2020. 

 
 

proveitosa com 

a participação 
dos membros 

do grupo e a 

definição da 

data 18/11 para 
a live do dia da 

consciência 

negra e seus 

respectivos 
palestrantes  

Realizar 

atividade 

síncrona, (live) 
sobre o dia da 

consciência 

negra e outras 

atividades 
pertinentes ao 

subprojeto. 

18/11/2020 à 18/11/2020 

 

Participação em (live) no dia 18 de novembro de 2020, 
com a temática “20 de novembro: Marco de lutas e 

conquistas para o sistema Educacional Brasileiro”, 
através do Google Meet, às 15 horas, com a participação 

da coordenadora do sub subprojeto de História do PIBID, 
Prof.ª Dr.ª Sandra Regina Rodrigues do Santos, Prof.ª 

Dr.ª Tatiana Reis, Prof. Antônio Evaldo e a professora 

Mª Rafaella Gomes. O evento teve como objetivo discutir 

a importância da consolidação do 20 de novembro como 
um marco nacional e sua relevância para sala de aula. 

Pautados na lei 10.639/2003, conversaram sobre o ensino 

da cultura afro-brasileira, africana e suas lutas por 

aceitação. E sobre a lei 11.645/2008, que torna 
obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira, africana e 

indígena nas Escolas. 

 
 
Link: https://meet.google.com/cxo-zmva-hhi 

 

ANEXO 05– Imagem utilizada com o intuito de divulgar 
a live do dia 20/11/2020 sobre a temática da consciência 

negra. 

 

Conforme a 

leitura dos 

Relatórios dos 
bolsistas, das 

três escolas, 

ressaltamos em 

alguns 
relatórios os 

seguintes 

resultados 

sobre a 
atividade da 

live:  

- Ela contribuiu 

para a 
compreensão 

das 

dificuldades 

que os 
professores 

enfrentam em 

levar para a 
sala de aula a 

história e 

conhecimentos 

https://meet.google.com/psg-tnno-etb?pli=1
https://meet.google.com/cxo-zmva-hhi


 

 

 

sobre a cultura 

afro-brasileira, 
africana e 

indígena;  

-No livro 

didático, há 
ainda uma 

lacuna referente 

à essas 

temáticas nas 
Escolas 

públicas; 

-Os palestrantes 

enfocaram a 
importância dos 

professores 

buscarem em 

outras fontes 
esses 

conhecimentos, 

levando-os para 

a sala de aula, 
para que os 

alunos 

adquiram uma 

maior bagagem 
sobre esses 

assuntos, e 

possam 
compreender e 

aprender de 

forma ampla o 

valor e o 
significado de 

se estudar essas 

temáticas, e 

principalmente, 
ter o olhar para 

o dia 20 de 

novembro, não 

apenas como 
uma data 

cronológica, e 

sim um marco 

de luta por 
respeito e 

igualdade.; 

-O evento 



 

 

 

discutiu a sobre 

a relevância da 
lei 10. 

639/2003 em 

âmbito nacional 

para 
obrigatoriedade 

do ensino da 

cultura Afro-

brasileira e 
Africana nos 

currículos 

escolares 

Brasileiros.  
 

-Portanto, a lei 

10.639/2003 e 

posteriormente 
a lei 

11.645/2008 

que consolida o 

ensino das 
culturas Afro-

brasileiras e 

indígena no 

ensino de 
história se 

tornam 

essenciais para 
o 

autoconhecime

nto da 

sociedade 
Brasileira como 

um todo, 

compreendendo 

as lutas as 
opressões 

vivenciadas 

sejam pela cor 

ou pela 
religião, 

propondo um 

ensino mais 

democrático 
aos alunos. 

 

 A live foi 



 

 

 

importante para 

nós 
entendermos a 

pluralidade da 

população 

Brasileira e 
como ainda há 

omissão da 

História sobre 

as populações 
negras e 

indígenas para 

formação da 

nossa 
identidade e 

nacionalidade. 

O maior 

objetivo de se 
relembrar o dia 

20 de 

novembro é 

reiterar essas 
reflexões e as 

lutas que os 

movimentos 

negros e 
indígenas 

realizaram para 

conquistar as 
promulgações 

das leis 

10.639/2003 e 

11.645/2008. E 
segundo os 

bolsistas para 

eles, enquanto 

futuros 
professores 

possam propor 

um ensino mais 

abrangente e 
democrático 

aos discentes.  

Através 

dessa live foi 
possível 

discutir e 

refletir sobre as 



 

 

 

questões raciais 

que existem no 
sistema 

educacional. 

Principalmente 

no que refere 
ao ensino de 

História, 

servindo como 

exemplo e 
sobre 

responsabilidad

es para a 

atuação dos 
bolsistas nas 

suas futuras 

atividades 

como docentes. 
 

 

 

Realizar reunião 
para promover a 

integração dos 

grupos com as 

atividades  
propostas ao 

longo do 

semestre 

22/12/2020 à 22/12/2020 
Realização de encontro online, para a discussão da pauta 

da reunião e seus encaminhamentos 

Link: https://meet.google.com/cpx-imyy-dcz 

 
ANEXO 06 - Pauta referente a reunião do PIBID em 

22/12/2020, disponibilizada pela coordenadora do 

subprojeto professora Sandra Regina Rodrigues dos 

Santos. 
 

Socialização 
dos resultados 

alcançados 

neste período 

de outubro a 
dezembro e 

encaminhament

o das atividades 

de janeiro a 
fevereiro. 

Propor leituras 

de textos sobre a 

gestão 
democrática e o 

PPP, para uma 

melhor 

compreensão dos 
documentos 

enviados pelas 

Escolas. 

Atividades 
síncrona e 

assíncrona. 

05/12/2020 à 16/12/2020 

Disponibilização dos textos para a leitura e elaboração do 

fichamento e compatibilização com os documentos das 
Escolas. 

 

 
Anexo 07: textos e documentos para a elaboração de 
apresentação de slides sobre gestão democrática na 

Escola 

 

Os textos 

sugeridos e 

enviados pela 
coordenação do 

subprojeto, 

foram  

considerados 
pertinentes pelo 

supervisores e 

bolsistas para a 

fundamentação 
da análise da 

documentação 

das Escolas. 

Realizar 
diagnóstico das 

Escolas campo 

12/01/2021 a 28/01/2021 
 

Foi encaminhado para os grupos um pequeno texto de 

Os diagnósticos 
foram 

realizados em 

https://meet.google.com/cpx-imyy-dcz


 

 

 

do 

desenvolvimento 
do subprojeto. 

como elaborar o diagnóstico e foram realizadas conversas 

informais de forma remota sobre esta atividade a baixo 
segue alguns comentários dos bolsistas sobre como foi 

desenvolvida esta atividade. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Comentário exposto pelos bolsistas do C.E Santa Teresa 

feita no dia: 19/01/2021: realizamos visita na escola, 

conhecemos todo espaço físico, alguns funcionários que 

estavam no local e pudermos observar os desafios que 
apresentados as escolas nesse período de pandemia. 

Adquirimos informações para construção desse relatório. 

Não foi possível interação com os alunos devido a 

pandemia da covid 19. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Comentários realizados pelos alunos do CEN II: Através 

do texto diagnóstico foi possível realizar a visita a 

instituição e adquirir as principais informações sobre a 
estrutura física e funcionamento escolar. 

   

 

 
 

 

 

momentos 

diferentes 
atendendo as 

medidas 

sanitárias, para 

proporcionar 
segurança aos 

visitantes e 

atendendo as 

exigências das 
Escolas; as 

vagas 

destinadas aos 

bolsistas foram 
preenchidas 

neste período. 

 

 
Aproximação 

dos bolsistas 

com a gestão da 

escola, que 
possibilita 

melhor 

aprimoramento 

nas 
constatações 

para o relatório. 

E também, 
entender como 

a pandemia do 

covid 19 afetou 

o planejamento 
e organização 

do espaço 

escolar.      

 
 

Foi de grande 

importância a 

visita na 
instituição para 

compreender os 

desafios e as 

ferramentas de 
ensino 

disponíveis 

para a 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Preenchimento de vagas com outros bolsistas. 

 

ANEXO 08 – Texto “A importância do diagnóstico nas 
escolas”, disponibilizado pela coordenadora do 

subprojeto  

realização de 

futuras 
atividades que 

possam ocorrer 

de forma 

presencial 

Instrumentalizar 

os bolsistas sobre 
a elaboração do 

primeiro relatório 

parcial 

05/02/2021 a 05/02/2021 

 
Demonstração pela Coordenadora do subprojeto do 

modelo parcial do relatório com os objetivos 

desenvolvidos e as atividades propostas. 

 
https://meet.google.com/izw-ivot-wxq 

 

Só foi possível 

a apresentação 
dos resultados 

das atividades 

desenvolvidas 

pela 
Coordenação 

do subprojeto 

até o momento, 

compatibilizand
o com alguns 

dados já 

encaminhados 

pelos bolsistas 
(indicadores e 

resultados). 

Realizar reunião 

com os grupos, 
em caráter de 

atividade 

síncrona, para 

apresentação em 
formato de slides 

das atividades 

desenvolvidas 

sobre a Gestão 
Democrática e o 

Plano Político 

Pedagógico de 

cada Escola.  

19/02/2021 à 19/02/2021  

Socialização pelos grupos, utilizando slides que 
compatibilizavam o proposto nos documentos das 

Escolas com os textos disponibilizados para a leitura o 

que gerou textos a serem ampliados para elaboração de 

artigos 
https://meet.google.com/izw-ivot-wxq 

 

Anexo09: slides referentes a apresentação de atividade 

síncrona do dia 19/02/2021 
 

A partir das 

leituras 
efetuadas pelos 

bolsistas 

Juntamente 

com o auxílio 
dos 

supervisores 

foram 

elaboradas  as 
apresentações 

em forma de 

seminários. nos 

quais os 
bolsistas 

organizados em 

trios ou dupla 

ou de forma 
individual, 

expuseram os 

https://meet.google.com/izw-ivot-wxq
https://meet.google.com/izw-ivot-wxq


 

 

 

entendimentos 

acerca dos 
documentos das 

escolas 

disponibilizado

s, 
estabelecendo 

concordâncias e 

discordâncias  

com as leituras 
teóricas 

propostas, de 

modo que, 

demonstrando  
que 

intencionalidad

e desta 

atividade é a 
elaboração de 

um artigo. 

Promover 

reunião por 
escolas para 

definir as ações 

tomadas para a 

elaboração do 
relatório 

semestral. 

16/03/2021 à 16/03/2021 

Discussão e orientação sobre o preenchimento dos 
relatórios dos bolsistas, com momentos individuais entre 

supervisores e os bolsistas de cada Escola. 

https://meet.google.com/rrt-mshj-awr 

 

Foi possível por 

meio desta 
reunião 

aprofundar 

dados 

pertinentes 
sobre à 

construção do 

relatório/ 

CAPES e a 
socialização de 

maneira 

abreviada as 

ações 
importantes 

para a futura 

elaboração do 

relatório final 
que faremos 

com o grupo de 

bolsistas e os 

supervisores no 
final do 

Projeto. 

Realizar reunião 

para orientação 
do planejamento 

do projeto sobre 

06/04/2021 à 06/04/2021 

Ficou sobre a responsabilidade de cada supervisor o 
envio dos capítulos que seriam trabalhados nos meses de 

maio e junho para que os bolsistas pudessem fazer as 

Foi acordado 

esta atividade 
pelos 

supervisores 

https://meet.google.com/rrt-mshj-awr


 

 

 

conteúdos 

contemplados no 
livro didático em 

interação com a 

BNCC/DCTMA. 

escolhas das temáticas, visando o planejamento dos 

projetos. 
 

 

Link: 

https://meet.google.com/vvg-ahzn-rhw 
 

 

 

 
 

 

ANEXO 10 – Captura de tela referente a reunião de 

início da elaboração do projeto de pesquisa, em 
06/04/2021. 

com os 

bolsistas por 
escola e o 

repassar 

posterior para a 

coordenadora 
do subprojeto, 

ainda nesta 

reunião a 

Coordenadora 
explicou como 

se daria a 

construção do 

Projeto (os 
elementos que 

composição do 

projeto). 

 
02 

 

Indicador da Atividade: Participação em planejamento, observação e execução (projeção) de 
ações nos diferentes espaços escolares. 

Participar de 

planejamentos, 

junto ao 
supervisor das 

atividades/aulas, 

do primeiro 

semestre do ano 
letivo. 

 

Leidaiane  Santos de Sousa, destaca os Encontros do 

Acompanhamento das aulas do 6º ano do fundamental II 

da Escola Dra. Maria Alice Coutinho na plataforma 
WhatsApp  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Aline Costa Nascimento enfatiza que foi prosseguido 
com Egito Antigo e aprofundando um pouco mais o 

conteúdo sobre sociedade e poder, a professora trabalhou 

aspectos econômicos e culturais. 

Período: 25 de nov. de 2020. 

 
Link: 
https://chat.whatsapp.com/FlIk3MFVbJw99KF2dKnCIk 

 
 

 

. (19/11/2020) 

O conteúdo de 

Egito foi 
exposto 

De forma clara 

e coesa. A 

professora 
Conseguiu 

transferir os 

principais 

Pontos do 
conteúdo e 

sintetizá-los   

Com as 

atividades. 
 

 

Aline Costa 

Nascimento 
destaca que 

‘’Kush foi um 

dos temas que 

mais gerou 
interesse e 

participação 

dos alunos, por 

ser um povo 
pouco 

conhecido por 

https://meet.google.com/vvg-ahzn-rhw


 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Nayra Lorranne Alves de Maria destaca suas observações 
da sala de aula de história das turmas do 6º ano do 

fundamental II, em 07 de janeiro de 2021, da Unidade de 

Ensino Básico Dra. Maria Alice Coutinho – O assunto 
que foi abordado em aula deu continuidade ao capitulo 6 

do livro didático sobre Mesopotâmia trabalhado na aula 

anterior. A Plataforma utilizada foi o WhatsApp.  

 
Link:https://chat.whatsapp.com/FlIk3MFVbJw99KF2dK

nCIk 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

eles. Houveram 

várias 
pesquisas sobre 

o tema, assim 

como perguntas 

sobre as 
Candaces e a 

invasão desse 

povo ao Egito, 

iniciando a 
dinastia de 

faraós negros. 

A utilização de 

vídeos também 
foi utilizada 

neste assunto   

para fixação do 

conteúdo e 
tornando assim 

as aulas sobre o 

tema mais 

dinâmica.’’ 
 

 

 

Nayra Lorranne 
Alves de Maria 

afirma que  

foi possível 
perceber que a 

partir da 

socialização do 

conteúdo feita 
pela professora 

para os alunos 

referente as 

características 
do povo 

amoritas e 

acádios 

incentivar a 
participação 

dos alunos na 

aula.  

 
 

 

Foi 



 

 

 

C.E Santa Teresa: As atividades no C.E Santa Teresa 

passaram a ser desenvolvida num momento paralelo a 
elaboração deste relatório, por esta razão não há dados 

dos bolsistas quanto as atividades acompanhadas. 

 

 
 

 

 

 
C.E Cidade Operária II: Devido a incompatibilidade de 

horários entre bolsistas e supervisor, não houve atividade 

de acompanhamento de aula dos bolsistas da C.E Cidade 

Operária II. 

desenvolvida a 

atividade de 
diagnóstico nas 

dependências 

da escola, 

atendendo todo 
protocolo de 

segurança 

sanitária. 

 
Apesar do não 

acompanhamen

to das 

atividades, 
outras 

atividades 

como a visita à 

instituição e o 
acompanhamen

to da semana de 

planejamento 

pedagógico, 
foram 

realizados pelos 

bolsistas do 

C.E Cidade 
Operária II 

Discussões de 

outras 

atividades/ações 
desenvolvidas 

nos diferentes 

espaços 

escolares, entre 
os bolsistas sobre 

a orientação dos 

líderes de cada 

Escola. 
 

Foram definidos entre os bolsistas, um líder para cada 

escola, para serem mediadores entre os demais bolsistas e  

os supervisores e a coordenação do subprojeto, as ações 
realizadas por estes incluem as resoluções de dúvidas 

quanto as atividades realizadas nas Escolas. 

Esta posição 

adotada pela 

Coordenação, 
está atendendo 

ao previsto no 

que foi 

estabelecido 
para o grupo de 

líderes. 

 

03 

 

Indicador da Atividade: Relação das atividades desenvolvidas nos subprojetos com os objetos 

de conhecimento da BNCC/DCTMA 

Desenvolver 
projetos na 

escola, buscando 

perceber o 

alinhamento dos 
conhecimentos e 

das atividades 

Ao longo da tarde do dia 16 de março houve uma reunião 
por Escola para a escolha dos assuntos que serão 

trabalhados na unidade repassada pelos supervisores a 

partir do mês de maio, onde foram direcionados os 

respectivos temas para a elaboração dos Projetos 
pedagógicos a serem desenvolvidos ao longo desse 

primeiro semestre atendendo o proposto pelo subprojeto 

A seleção dos 
capítulos pelos 

grupos de cada 

escola, permitiu 

a tomada de 
providências 

sobre a 



 

 

 

propostas pelo 

livro didático de 
História, 

adotado pela 

Escola, em 

compatibilidade 
com a 

BNCC/DCTMA. 

 

de História. Dos quais destacamos alguns projetos por 

Escola: 
U.E.B Drª Maria Alice Coutinho: 

Leitura dos capítulos do livro didático de História 

utilizado no momento das aulas síncronas do 6º ano do 

Ensino Fundamental da Unidade de Ensino Dra. Maria 
Alice Coutinho, em 19/03/2021; 

Plataforma utilizada: Google Drive;  

Link:  
https://drive.google.com/file/d/1_K3fMpaCtv7TdPSduL
YS-ePF6dDp3xR5/view?usp=sharing 

Leitura do Documento Curricular do Território 

Maranhense (DCTMA) no que compete à disciplina de 

História em alinhamento com a leitura dos capítulos do 
livro didático (ênfase aos fundamentos introdutórios e as 

propostas curriculares referentes a disciplina de História 

destinadas ao 6º ano do Ensino Fundamental), em 

21/03/2021; 
Plataforma utilizada: Google Drive;  

Link:  
https://drive.google.com/file/d/1Ewol79jhDEUUY9cVH

R1lUKCAbZ44AKw2/view?usp=sharing 
 

Início da elaboração dos Projetos de Pesquisa sob a 

orientação da coordenadora Sandra Regina R. dos Santos 

e o auxílio da supervisora Lucy Mary de Jesus Pereira, 
em 06/04/2021 às 16:30; 

Plataforma utilizada: Google Meet; 

Link: https://meet.google.com/vvg-ahzn-rhw 
 

 

 

A título de exemplo destaca-se: As abordagens teórico-
metodológicas do Egito Antigo no âmbito do livro 

didático: Coerência com o proposto pelo documento 

curricular do território Maranhense (DCTMA). 

Elaborado pelas bolsistas: Anne Louise Wolff Neves; 
Julianna Mendes; Leidaiane dos Santos. 

 

 

 
 

 

 

 
C.E Santa Teresa: 

O grupo formado por Karina Freitas, Marcela Pãozinho e 

Maria Eduarda Silva elaborou o projeto que tem por 

elaboração do 

projeto, a 
escolha de um 

material para a 

pesquisa 

bibliográfica 
orientadora de 

cada temática, 

conforme o 

anexo 08 sobre 
os projetos. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

A partir da 
compreensão 

das leituras 

efetuadas foi 

possível iniciar 
a elaboração do 

projeto. 

 

 
 

 

 

 
O projeto busca 

apresentar aos 

alunos como a 

https://meet.google.com/vvg-ahzn-rhw


 

 

 

título “A Luta das mulheres na Primeira República”, tem 

por base a I unidade do livro didático utilizado pela 
escola e a BNCC/DCTMA e busca desenvolver o assunto 

com os alunos por meio de discussões de textos e 

seminários, e o auxílio da supervisora: Marinilde Rego 

Dourado 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

C.E.Cidade Operária: O grupo formado por Carlos 
Sousa, Gabriela Schalcher e Cristiane Ferraz, elaborou 

através de um recorte do livro didático e da BNCC, um 

projeto para ser desenvolvido ao longo do subprojeto 

PIBID de História, o Projeto tem como título: O Livro 
Didático de História em alinhamento com as 

competências da BNCC/DCTMA, a intencionalidade do 

projeto é colaborar na atividade educativa do supervisor 

em sala de aula, desenvolvendo um matéria que tenha 
interação com fonte imagética, buscando o melhor 

desempenho dos alunos nas aulas, com a orientação da 

Coordenadora do Subprojeto e o apoio do Supervisor. 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

Durante o período de um mês entre as datas 16/03 e 

30/04 , os bolsistas e os supervisores ficaram 

desenvolvendo as atividades relativas a sala de aula e 
a construção do projeto do relatório 

 

 

 
 

 

 

figura da 

mulher foi 
construída nos 

aspectos social, 

econômico e 

político na 
República 

Velha 

aprofundando 

um assunto que 
é visto de 

forma resumida 

no livro 

didático. 
 

 

O Projeto 

contribui nas 
atividades de 

escrita de 

leitura e fala e 

interação em 
grupo, todos 

buscando um 

objetivo de 

desenvolver um 
produto que 

possa a vir 

contribuir no 
trabalho 

docente e na 

compreensão 

discente   
 

 

 

 
Ao longo deste 

período de 

tempo foram 

aperfeiçoadas 
as dinâmicas 

em grupo e 

familiarização 

dos bolsistas 
com o 

funcionamento 

escolar, no 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

No dia 30/04 foi realizada a reunião com grupos, 

divididos por escolas, para a socialização dos 

projetos corrigidos, para a sua execução. 
 

 

Link: meet.google.com/bom-cqyn-xuc 

 
 

 

 

ANEXO 11 – Capturas de tela referente a reunião do dia 
16/03/21, as reuniões ocorreram por escola 

Anexo 12 – Capas de alguns projetos elaborados pelos 

bolsistas, referente ao recorte do livro didático em busca 

da compatibilidade com a BNCC/DCTMA. 
 

Anexo 13 – capturas de tela das reuniões que ocorreram 
no dia 30/04 de 2021, onde foram socializados e 
corrigidos os Projetos 

 

âmbito das 

normas e leis 
que regem a 

construção e 

desenvolviment

o do 
conhecimento, 

proposto pelas 

mesmas. 

 
 

As correções 

foram efetivas 

para o 
aperfeiçoament

o e correção 

das fragilidades 

do projeto, 
desta maneira o 

projeto será 

enviado para os 

supervisores 
para que esses 

possam analisar 

e promover a 

execução do 
Projeto 

04 Indicador da Atividade: Estudo do contexto educacional, por meio da análise dos documentos 

que orientam as ações da escola, participação e acompanhamento das instâncias colegiadas da 

escola. 

Promover 
leituras de textos 

teóricos e de 

documentos PPP 

e PDE da escola, 
tratando da 

gestão e dos 

aspectos 

pedagógicos. 
 

05/12/2020 à 19/02/2021 
Entre estas datas foram realizadas as leituras e os 

fichamentos dos texto e documentos encaminhados. 

 
  

A leitura dos 
textos e 

documentos 

implicou 

diretamente a 
assimilação de 

aspectos 

particulares das 

Escolas e ainda, 
destacando 

aspectos das 

políticas 

educacionais 
em escala 



 

 

 

nacional. 

Analisar os 

documentos da 
escola que 

tratam das ações 

participativas 

dos órgãos 
colegiados. 

Houve a leitura somente do PPP e do PDE, sobre os 

órgãos representativos da escola ainda realizaremos os 
contatos para o devido conhecimento. 

Esta atividade 

será 
desenvolvida 

ao longo do 

próximo 

semestre 

Socializar 

através de slides 

os resultados das 
leituras dos 

textos, 

estabelecendo os 

alinhamentos 
com o(s) 

documento(s) 

da(s) escola(s). 

Foi realizada a socialização dos slides proposto por cada 

grupo ao longo da tarde do dia 19/02, estas apresentações 

foram feitas por escolas, entre as apresentações de cada 
escola foram disponibilizados um tempo entre 10 e 15 

minutos para as intervenções e questionamentos.  

A partir das 

leituras 

efetuadas pelos 
bolsistas 

juntamente com 

o auxílio dos 

supervisores, 
foram 

elaboradas 

apresentações 

de seminários 
nas quais os 

bolsistas 

organizados em 

trios, duplas ou 
de forma 

individual 

expuseram seus 

entendimentos 
acerca dos 

documentos das 

escolas 

disponibilizado
s, 

estabelecendo 

concordâncias 

com as demais 
leituras teóricas 

propostas, 

assim, foram 

também 
elaborados  

fichamentos, 

todo este 

material 
produzido foi 

devidamente 



 

 

 

encaminhado.  

N
º 

Objetivo da 
Atividade 

Descrição sucinta da Atividade (inserir início e 
período de realização) 

Resultados 
Alcançados 

05 Indicador da Atividade: Aperfeiçoamento de habilidades de leitura, escrita e fala. 

 Acompanhar no 

processo de 
desenvolvimento 

do projeto de 

história, o 

aperfeiçoamento 
das habilidades 

desenvolvidas 

pelos bolsistas, 

no que diz 
respeito a 

leitura, a escrita 

e a fala. 

Durante estes primeiros meses, foram realizadas diversas 

leituras de textos e documentos, propiciadoras da 
elaboração do primeiro Relatório e do Projeto de 

pesquisa do livro didático e a compatibilização de alguns 

assuntos propostos pela BNCC/DCTMA. 

 

Estas leituras 

muitos 
contribuíram 

para o 

aprimoramento 

da análise e 
critica, 

favorecendo a 

escrita e a fala 

dos diferentes 
bolsistas., 

exemplificamos 

que através das 

compreensões 
propiciadas 

pelas leituras 

dos 

documentos, 
dos textos e dos 

capítulos dos 

livros didáticos 

selecionados 
para o projeto, 

houve avanços 

na leitura e 

através da 
elaboração de 

fichamentos e 

projetos para o 

aperfeiçoament
o da escrita. 

 

 
 

DIFICULDADES ENCONTRADAS: 

A pandemia do covid-19, nos causou várias dificuldades na execução 
das atividades do projeto, devido ao fato das atividades não serem 
presenciais, principalmente nas atividades de planejamentos apesar do 
esforço dos supervisores bem como no acompanhamento das aulas, que 
tiveram que ser de forma online, quando possível. Outra dificuldade 
encontrada e apontada pelos bolsistas do C.E Cidade Operária II: diz 
respeito ao fato de até o presente momento, não terem realizado 
nenhuma atividade ligada as questões da sala de aula, ou seja, de 



 

 

 

assistirem algumas aulas, para perceber a dinâmica do exercício da 
docência em suas várias nuances. 

 

ANEXOS 01 

 

 

ANEXO 01 – Imagem disponibilizada pela Universidade Estadual do Maranhão com o 
intuito de informar acerca da live de Solenidade de Abertura de Oficialização do Início 
das Atividades do PIBID, edição 2020-2022, no dia 14/10/2020. 

 
 

 



 

 

 

Anexo 02 – Lista de alunos bolsistas por escola 

 

 
ANEXO 03 – Pauta referente a reunião do PIBID em 10/11/2020, disponibilizada pela 
coordenadora do subprojeto professora Sandra Regina Rodrigues dos Santos. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
ANEXO O4 – Subprojeto “Promovendo a integração entre educação superior e a 
educação básica” disponibilizado pela professora Sandra R. Rodrigues dos Santos, em 
10/11/2020. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 05 – Imagem utilizada com o intuito de divulgar a live do dia 20/11/2020 
sobre a temática da consciência negra. 



 

 

 

 
 

 

ANEXO 06 - Pauta referente a reunião do PIBID em 22/12/2020, disponibilizada pela 
coordenadora do subprojeto professora Sandra Regina Rodrigues dos Santos. 

 

 

 

 

Anexo 07: textos e documentos para a elaboração de apresentação de slides sobre 
gestão democrática na Escola 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
ANEXO 08 – Captura de tela referente a reunião de início da elaboração do projeto de 
pesquisa, em 06/04/2021. 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 09: alguns slides referentes a apresentação de atividade síncrona do dia 
19/02/2021 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 – Texto “A importância do diagnóstico nas escolas”, disponibilizado pela 
coordenadora do subprojeto professora Sandra Regina Rodrigues dos Santos.



 

 

 

 
 

 

 
 

ANEXO 11 – Capturas de tela referente a reunião do dia 16/03/21, as reuniões 
ocorreram por escola 

 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Anexo 12 – Capas de alguns projetos elaborados pelos bolsistas, referente ao recorte do 

livro didático em busca da compatibilidade com a BNCC/DCTMA. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Anexo 13 – capturas de tela das reuniões que ocorreram no dia 30/04 de 2021, onde 
foram socializados e corrigidos os Projetos 

 

 

 


