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A Coordenação de área, juntamente com os supervisores, desde o início do Programa até primeiro de 

dezembro de 2020, elaborou um Planejamento Global a ser concretizado por bolsistas e voluntários, durante 

o tempo previsto pelo Edital CAPES 02/2020 que apresentamos logo abaixo. 

O Planejamento Global foi proposto a partir de três eixos, estabelecidos segundo a experiência e 

sugestão dos supervisores. Isto é, os eixos administrativo, didático/pedagógico e de projetos, mas, apesar desse 

planejamento global, cada supervisor teria a liberdade para propor realizar junto aos bolsistas sob sua 

supervisão as ações que a escola em que atua estivesse vivenciando. Acrescentamos que as escolas envolvidas, 

principalmente nesse período que equivale aos seis primeiros meses, vivenciavam momentos distintos dentro 

do ano letivo. Portanto, logo após esse Planejamento Global, relataremos a experiências exclusivas de cada 

escola, influenciadas socio e comportadamente pela pandemia do coronavírus. 

PLANEJAMENTO GLOBAL DO PIBID 2020/2022 

1 – EIXO ADMINISTRATIVO   

2 – EIXO DIDÁTICO/PEDAGÓGICO   

3 – EIXO DOS PROJETOS  

 

Nº AÇÕES 

PLANEJAMENTO/ PROJEÇÃO  GLOBAL DO PIBID 2021/2022 – 
LÍNGUA INGLESA 

2020 2021 2022 

OU
T 

NO
V 

DE
Z 

JAN FE
V 

MA
R 

ABR MA
I 

JUN JUL AGO SET OU
T 

NO
V 

DE
Z 

JAN FE
V 

MA
R 

A 
Apresentação do 
Programa (PIBID 
2020) 

1-31                  

B 
Planejamento de 
ações 
(Coordenação 
Supervisão) 

 
1-30 1-6                

1.1 

Organograma da 
escola – Direção, 
supervisão escolar 
secretaria (nomes e 
competências), 
professor 
supervisor (PIBID) 

  
7-11                



 
 
                                                                                                               

1.2 

Disposição das 
áreas escolares – 
salas de 
alunos/professores, 
banheiros de 
professores/alunos, 
cantina, biblioteca, 
laboratório, sala de 
recursos (AE) 

  
7-11                

1.3 
Recursos 
(Projetor/Datashow
, TV, sistema de 
som) 

  
7-11                

2.1 O papel do 
professor 

  
14 -
31 

               

2.2 Conselhos de 
classe 

  
14 -
31 

               

2.3 Critérios de 
aprovação 

  
14 -
31 

               

3.1 

Salas de Projeto: 
Organização, 
disposição, 
funcionamento e 
mobiliário ( 
tecnologia) 

   
1-9               

3.2 

Execução de 
projetos 
específicos na 
escola (projetos da 
escola, projetos de 
área, projetos 
interdisciplinares) 

   
1-9               

1.4 

Horário de 
funcionamento da 
escola - rotina 
escolar 
(entrada/saída, 
intervalo, 
atividades contra 
turno)   

   
10 -
15 

              

1.5 
Calendário escolar 
(SEDUC e 
adaptações das 
escolas) 

   
10- 
15 

              

2.4 Gestão de sala 
   

16 -
30 

              



 
 
                                                                                                               

3.3 

Infraestrutura 
escolar à 
disposição das 
atividades 
pedagógicas. 

   
16- 
30 

              

1.6 Projeto Político 
Pedagógico  

    
1-28              

2.5 Gestão de 
conhecimento 

     
1-15             

2.6 Planejamento de 
aulas 

     
1-15             

3.4 
Ações específicas 
de funcionamento 
de alguma área 
específica 

     
1-15             

1,7 
Modelos de Planos 
(plano de ensino 
anual - PEA, plano 
de atividade 
docente - PAD) 

     
15 -
31 

            

1,8 
Caderno de 
Orientações 
Pedagógicas - 
SEDUC 

     
15- 
31 

            

2.7 Metodologias de 
ensino 

      
1-14            

2.8 Ensino das quatro 
habilidades 

      
1-15            

3,5 

Projetos de Língua 
Inglesa (Datas 
comemorativas, 
literatura, cultura 
popular, etc) 

      
16- 
30 

           

1,9 

Sistema acadêmico 
– local de registro 
das aulas , notas, 
faltas – acessar o 
sistema e mostra 
como funciona 
(SIAEP) - DOIS 
EVENTOS 

       
1-15           



 
 
                                                                                                               

(NOÇÃO DE 
TEMPO) 

1,10 

Plataformas 
Digitais adotadas 
pela rede/escola 
durante pandemia 
possibilitando 
ensino a distância e 
ensino híbrido 
esperado para 2021 
(google classroom, 
google meet, 
WHATS APP etc ) 

       
1-15           

2,9 Elaboração de 
materiais didáticos 

       
16- 
22 

          

2,10 Análise periódica 
de livros didáticos 

       
16 -
22 

          

3,6 
Projetos 
Interdisciplinares: 
consciência negra, 
gincana ecológica, 
feira literária 

       
23- 
31 

          

1,11 
Instrumentos 
Avaliativos e 
Processo de 
Pendências 

        
1-12          

2,11 
Avaliações 
periódicas – 
Critérios usados 
nas avaliações e 
aprovações 

        
1-12          

2.12 
Programas de 
avaliação estadual 
e nacional - Mais 
IDEB, SEAMA, 
OLIMPÍADAS 

        
13- 
19 

         

3,7 
Projeto Avança 
ENEM 

Projeto Terceirão 
Não Tira Férias 

        
20- 
30 

         

1.12 Reuniões de Pais e 
Responsáveis, 

         
1-10         



 
 
                                                                                                               

Conselho Fiscal e 
Grêmio Estudantil 

1.13 Regimento Interno 
Escolar (Regras de 
Convívio) 

         
1-10         

1.14 Distribuição de 
Materiais 
Didáticos 

         
1-10         

2.13 
Formação 
continuada – 
Capacitação – 
Cursos ofertados 

         
11-- 
-24 

        

2,14 
Orientações AEE 
(Atendimento 
Educação 
Especial) – escola 
e SEDUC 

         
25 -
31 

        

3,8 
Parceria Escola e 
Promotoria sobre 
Lei Maria da 
Penha 

          
1-7        

1.15 Organização do 
horário dos 
professores 

          
8-14        

1.16 
Carga horária, 
ajustes de jornada, 
horas extras etc 

          
8-14        

2,15 Disciplinas 
Eletivas  

          
15- 
31 

       

3,9 
Projeto de Vida 

           
1-15       

3,10 
Projeto 
Bibliotecário: sexta 
cultural 

           
15- 
30 

      

1,17 
Segurança (diária, 
acesso à escola, 
procedimentos de 
entrada, ronda 

            
1-20      



 
 
                                                                                                               

escolar) e 
Transporte 

2,16 

Relação 
escola/família/com
unidade: 
relacionamento 
pessoal, drogas, 
conflitos etc 

            
20 -
31 

     

3.11 
Projeto Educação 
Física: corrida 
estudantil 

             
1-10     

1.17 

Carreira do 
professor – 
organização, 
promoção, 
progressão, 
licenças, início do 
ano letivo, férias – 
pré-requisitos 
(estatuto e plano de 
carreiras do estado 
do MA)  

             
11 -
30 

    

1.18 

Condição especial 
de trabalho (CET) 
- negociação entre 
professor/direção 
em caso de falta - 
hora-extra - 

             
11 -
30 

    

1.19 Período de 
Matrícula 

              
1-10    

2.16 Processo de 
captação de aluno 

              
1-10    

2.17 Análise de evasão, 
abandono e 
reprovação 

              
11 -
30 

   

3.11 Projeto de 
Robótica 

               
1-15   

C Elaboração de 
relatório periódico 

     
15- 
30 

     
15 -
30 

     
15 -
30 

 

 



 
 
                                                                                                               
 

 

1 COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO: 
 
1.1 ESCOLA: U.I. DUQUE DE CAXIAS (ATUALMENTE ESCOLA CÍVICO-MILITAR DUQUE DE 

CAXIAS) 
 

1.2 SUPERVISORA: PROFª. MAXIMIANA DO ESPÍRITO SANTO GOMES MACEDO 

 
1.3 BOLSISTAS E VOLUNTÀRIOS PID 

 
Quadro 1 - Listagem contendo o nome dos bolsistas e voluntários PIBID da Escola Cívico-Militar Duque de 
Caxias. 

 
 
2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS   
 

O primeiro contato dos bolsistas com a Escola Cívico-Militar Duque de Caxias ocorreu através de 

reuniões de planejamento das ações com os supervisores. A partir disso, foi possível ter acesso à estrutura da 

escola, bem como ao eixo administrativo e à organização, preparação das atividades e demais avaliações, 

calendário escolar, projetos, horários de funcionamento, organograma da escola; ao eixo didático-pedagógico,  

metodologias de ensino, planejamento das aulas, gestão de sala, tipos de avaliação, elaboração de materiais 

didáticos; ao eixo prático, no qual foi explanado alguns dos projetos específicos da escola, como o projeto em 

parceria com a Promotoria da Educação Maria da Penha, por exemplo, e projetos sobre o meio ambiente, 

robótica, projetos da área da Língua Inglesa, com ênfase para a literatura e questões culturais como datas 

comemorativas.  

 

 



 
 
                                                                                                               

 

Figura 1 - Primeiro encontro dos bolsistas com a junta administrativa da Escola Cívico-Militar Duque de Caxias. 

 

Já o segundo encontro também ocorreu nas instalações da Escola Cívico-Militar Duque de Caxias, 

onde os bolsistas puderam conhecer um pouco mais sobre o processo de matrícula e rematrícula com a 

secretaria escolar. Ele explicou todo o processo, nos apresentou o local e nos deu uma cópia da lista de 

documentos que são necessários para a rematrícula ou matrícula. Além disso, os bolsistas puderam conhecer 

um pouco sobre o processo de transição da escola, saindo de “Unidade Integrada Duque de Caxias” para 

“Escola Cívico-Militar Duque de Caxias”, em um projeto promovido pelo Governo Federal. A escola terá 

agora ações pedagógicas em parceria com os profissionais do Exército Brasileiro, encaixando-se nos moldes 

de escola militar. 

 

Figura 2 - Segunda reunião dos bolsistas com a gestão da Escola Cívico-Militar Duque de Caxias. 

 

O objetivo dessas reuniões foi acrescentar aos bolsistas as experiências e conhecimentos práticos e 

reais do dia a dia de professores e gestão escolar com os alunos, suas jornadas, bem como funções, papéis e 

direitos. O que, portanto, apontou principalmente para a figura do docente, na sua formação e suas 

responsabilidades, além de sua postura dentro da sala de aula e fora, como por exemplo, a organização e 

planejamento dos materiais didáticos, atividades e demais avaliações. 

 

Tabela 1- Atividades e Resultados 



 
 
                                                                                                               

Nº Objetivo da Atividade Descrição sucinta da Atividade (inserir início 
e período de realização) 

Resultados Alcançados 

 
 
01 

Indicador da Atividade: selecione. 

 
 
Reuniões de planejamento das 
ações com os supervisores. 
 
 
 

Tiveram início no dia 20 de janeiro de 2021 e se 
prologaram por duas semanas. As reuniões foram 
realizadas na Escola Cívico-Militar Duque de 
Caxias com professores, supervisores e diretores 
e os bolsistas.  
 

Conhecimento e experiências 
compartilhadas entre docentes, 
direção e bolsistas. Ciência 
acerca da estrutura física e da 
organização interna da Escola. 

 
02 
 

Indicador da Atividade: selecione. 
 
 
 
Apresentação do projeto 
“Valores”. 
 
 

Projeto introduzido aos docentes no dia 29 de 
março de 2021 e segue em andamento até o 
presente período. Apresentação inicial sobre o 
caráter do projeto, que visa dialogar com os 
alunos acerca do combate de atitudes como 
bullying, corrupção, entre outros.  

Conhecimento inicial acerca da 
natureza do projeto.  

 
 
3 DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA  
 
Tabela 2- Produções Educacionais Geradas 

Nº Produção Descrição Link do Anexo 
01 

Portfólio 
Apanhado de todos os documentos escolares 
apresentados pela supervisora da escola. 

https://drive.google.com/file/d/1KUKonqJ
P5mH_IEmIEAVlr6Vu-GMSu0Br/view 

 
 
3.1 Produções Didático-Pedagógicas   
  

Não houve produções didático-pedagógicas durante as reuniões do grupo. 

 
4 DIFICULDADES ENCONTRADAS 
 
4.1 Gerais 

 
De modo geral, as reformas na Escola Cívico Militar Duque de Caxias, principalmente no que tange à 

gestão pedagógica, se mostraram um empecilho para a realização das ações. Para os bolsistas e voluntários, 

ficou difícil de compreender o funcionamento da referida instituição, que há pouco tempo era Unidade 

Integrada e agora se torna Escola Cívico Militar. Além disso, a incompatibilidade de horários dos bolsistas, 

voluntários e dos demais docentes também configurou um empecilho para a realização dos encontros. 

Por fim, pode-se considerar a atual situação pandêmica como uma das maiores limitadoras para o 

progresso do projeto, uma vez que medidas necessárias de isolamento social, bem como a suspensão das aulas 

presenciais tornaram impossível a observação das práticas docentes na escola. 

 

4.2 Específicas  



 
 
                                                                                                               

De modo específico, uma das dificuldades encontradas na Escola Cívico Militar Duque de Caxias, 

observada no primeiro encontro realizado entre os bolsistas no mês de janeiro/21, foi a reforma pela qual a 

escola está passando. A mesma já se encontra em reta final, mas, áreas como a biblioteca, secretaria e algumas 

salas de recursos ainda não estavam finalizadas e, junto a isso, muitos documentos, livros e objetos ainda não 

se situavam em seus devidos lugares. Entretanto, grande foi o empenho da equipe docente em receber os 

bolsistas e deixá-los a par de todo o funcionamento da escola. 

Outro contratempo se mostrou com a possibilidade de todos os bolsistas participarem das duas reuniões 

efetivadas presencialmente na escola, até então. Alguns bolsistas apresentaram sinais de resfriado, e até 

mesmo de Covid-19. Entretanto, toda e qualquer informação pertinente ao projeto é repassada no grupo de 

WhatsApp. 

 

ANEXO 1 – PORTFÓLIO DOS BOLSISTAS PIBID – ESCOLA CÍVICO-MILITAR DUQUE DE 

CAXIAS 

1º Conteúdo: Documento contendo informações sobre os Eixos Administrativo, Didático-Pedagógico e Prático 
(Projetos Específicos da Escola).  
 
 
Figura 3: cronograma de atividades organizado pela escola. Muitas atividades não puderam ser realizadas em virtude das 
dificuldades mencionadas no presente relatório. 
 
 



 
 
                                                                                                               

 
 

Figura 4: cronograma de atividades organizado pela escola. Muitas atividades não puderam ser realizadas em virtude das 
dificuldades mencionadas no presente relatório. 

 
 



 
 
                                                                                                               
2º conteúdo: documentos relacionados à matrícula de novos estudantes. 
 
 

Figura 5: documentação necessária para o ato de matrícula de novos alunos na escola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                               

 
Figura 6: ficha de entrevista desenvolvida com os novos alunos da escola. 



 
 
                                                                                                               
 

 

 

  

Figuras 7 e 8: ficha de matrícula para novos alunos da instituição. 

 

 



 
 
                                                                                                               
 

 

Figura 9: Termo de compromisso firmado com os novos alunos da instituição. 



 
 
                                                                                                               
 

 

Figura 10: Termo de compromisso firmado com os novos alunos da instituição. 



 
 
                                                                                                               
I – COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO: 
 
1.4 ESCOLA: CENTRO DE ENSINO CIDADE OPERÁRIA II 

 
1.5 SUPERVISORA: MICHELLE CALDEIRA DE S. SILVA 

 
1.6 BOLSISTAS e VOLUNTÁRIOS PID 
 

Nº NOME  - CPF MATRÍCULA E-MAIL 

1 ANDRÉ FELIPE CRUZ CORREA  019964613-97 20180076764 felipecorrea1822@gmail.com 

2 ANDREZA CLARA SOUSA SANTOS 05812085366 20190090346 andrezacssantos1@gmail.com 

3 BEATRIZ SANTOS CABRAL -  61002051304 20180076826 biacabral.bc@gmail.com 

4 ELDER SILVA RIBEIRO  081.599.463-09 20190090293 elder.silvaribeiro@gmail.com 

5 ESTER LAVINNE CASTRO SOUSA 070.502.313-39 20180076577 esterlavinne.cs@gmail.com 

6 LOUREN STER LAVRA BARROS 607.281.933-88 20180076700 lousbarros26@gmail.com 

7 MARIA ZILDA ARAUJO RIBEIRO 
 

619.810.163-09 20180076610 mariazildaribeiro655@gmail.com 

8 PRISCILA PENHA MARTINS 
 

609.842.573-65 20190090471 priscilapenham@gmail.com 

9 
CLÁUDIA REGINA GINÚ DOS 

SANTOS BARBOSA  
620.188.363-07 20190090524 

cacauginu@gmail.com  

 
II – APRESENTAÇÃO DA ESCOLA 
 

Participante do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), o Centro de Ensino 

Cidade Operária II é uma escola estadual localizada na Unidade 201 Rua 201 S/N, no bairro Cidade Operária 

no município de São Luís - Maranhão.  

A escola é mantida pelo governo do estado, cuja filosofia adotada com ação focada nas diretrizes da 

política pública educacional inerente do ensino médio.  

Autorizada pela Resolução nº 183/95, de 11 de outubro de 1995, seu funcionamento teve início em 

abril de 1994, após a reforma do prédio, realizada pelo então governador do Estado do Maranhão, José Ribamar 

Fiquene.  

No ato da inauguração do C.E. Cidade Operária II, a estrutura física era composta de 11 salas de aula, diretoria, 

secretaria, cantina, sala de professores, banheiros, depósitos, pátio coberto. Em 2002, a escola passou 02 (dois) 

anos por uma reforma geral e ampliação do número de salas de aulas. Na época foram acrescidos ao prédio 

sala de vídeo, auditório, biblioteca, laboratório de informática, laboratório de química, 08 salas de aulas, 

banheiros e quadra de esporte. Em 2007 a escola recebeu outra quadra de esporte, também descoberta. 

A estrutura administrativa é composta dos seguintes membros: 1 Gestora Geral (Sílvia Solange Amaral 

da Costa), 1 Gestor Auxiliar (Aliandro Carter Silva Borges), 1 Apoio Pedagógico (Francisco das Chagas 

Araújo), 53 profissionais integram o corpo docente e aproximadamente 600 discentes. 



 
 
                                                                                                               
 
III - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS   
 
Orientações Gerais  
 

Nº 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. 

Estabelecer um 
canal de 
comunicação 
direta entre 
supervisora e 
bolsistas/voluntá
rios 

Criação de grupo de whatsapp 
(Inglês – CE Cidade Operária II) 

O grupo na plataforma whatsapp foi criado 
com sucesso, sendo o nosso principal canal de 
comunicação. Todos os alunos (bolsistas e 
voluntários) e a professora supervisora estão 
inseridos no grupo e fazem parte ativamente 
das conversas propostas. O grupo serve como 
canal para o compartilhamento de atividades e 
reuniões relacionadas à escola. A professora 
supervisora está sempre nos atualizando e 
enviando materiais de suporte, nos inserindo 
nas atividades da escola e outros assuntos 
pertinentes.  

 

Possibilitar 
apresentação de 
informações 
referente à 
realidade escolar 

 

Promover 
discussões e 
impressões 
acerca de 
leituras diversas 

 

Estimular a 
socialização de 
experiências e 
conhecimentos 

Encontros virtuais periódicos entre 
supervisor, bolsistas e voluntários 
(vide anexo I) 

 

- Apresentações de materiais; 

-Compartilhamento de experiências; 

- Orientações para estudos e 
atividades; 

- Esclarecimentos diversos; 

 

 

 

 

Como pode ser visto na lista de frequência, a 
assiduidade dos alunos nas reuniões propostas 
são, em sua maioria, 100%. Há uma 
participação ativa de todos os alunos nos 
encontros e atividades propostas. A partir da 
apresentação de materiais vindo da professora 
supervisora, nós trocamos experiências entre 
si, uma vez que muitos alunos do grupo já 
exercitam a licenciatura (como professores, 
estagiários, etc), tornando nossos encontros 
mais dinâmicos. A professora supervisora é 
sempre bastante clara e uma ótima orientadora 
nas atividades propostas; quando existem 
dúvidas, estas são sempre sanadas sem maior 
dificuldade pela orientadora, com o máximo de 
detalhes possível, o que ajuda a estimular o 
nosso conhecimento e o nosso engajamento 
com o projeto, por sabermos que temos uma 



 
 
                                                                                                               

 

 

Link: (vide anexo I – lista de 
reuniões virtuais) 

pessoa sempre apta para responder as dúvidas, 
além de ajudar, indiretamente, na socialização 
dentro do grupo. 

 

02 

 

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

-Conhecer as 
dependências 
físicas e 
recursos da 
escola alvo 

 

-Contato com a 
formação feita 
pela SEDUC 

Visita presencial a escola alvo – CE 
Cidade Operária II 

 

 

Vide Anexo III, Item 2 – 
Compilação de respostas coletadas a 
partir de questionário sobre a 
caracterização do espaço escolar. 

 

 

 

A visita presencial à escola alvo CE Cidade 
Operaria II ocorreu no dia 14.12.2020. 

Como esperado, nem todos os bolsistas e 
voluntários compareceram devido à pandemia 
de COVID-19. Contudo, aqueles que puderam 
se fazer presentes tiveram a oportunidade de 
conhecer as dependências da escola e a 
estrutura das salas de aula. 

-As salas de aula, em maior parte, ainda 
possuem ventiladores, somente algumas já 
estão equipadas com ar condicionado, a escola 
conta também com duas quadras 
poliesportivas, as duas sem cobertura, e um 
pátio interno. A escola conta também com uma 
cantina, porém sem refeitório. De um modo 
geral, foi possível observar o local de estudo 
dos alunos e as condições em que estes estão 
durante o período de aulas presenciais, que até 
o presente momento estão suspensas devido à 
pandemia. 



 
 
                                                                                                               

Fomentar 
conhecimento 
relacionado 
plataformas 
tecnológicas 
para facilitação 
do processo 
educacional 
remoto. 

Formação pedagógica para a rede 
estadual, em formato virtual no 
Youtube.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link: 
(https://www.youtube.com/watch?v
=3D8kXRP42ig). 

 

 

 

 

 

 

A proposta desta formação foi de apresentar 
plataformas digitais que auxiliam no processo 
de ensino-aprendizagem. As plataformas 
digitais apresentaram no último ano um papel 
importante para a continuação do ensino nas 
escolas durante a pandemia. Portanto, esta 
jornada de formação pedagógica serviu para 
auxiliar os professores a utilizarem 
ferramentas digitais, como o google meet e 
suas extensões que facilitam o contato entre 
professor e aluno. Na palestra apresentada no 
link, foi explicado as variadas ferramentas que 
o Google disponibilizou de forma gratuita para 
facilitar o contato entre as pessoas e auxiliar no 
trabalho. A ferramenta se tornou ainda mais 
importante no mundo educacional, uma vez 
que se tornou indispensável para dar 
continuidade no processo de ensino-
aprendizagem. Apesar desta facilidade, ainda é 
possível notar algumas dificuldades, uma delas 
é a conexão e o não acesso há algumas 
ferramentas ou configurações. As dificuldades 
de conexão são inevitáveis, visto que alguns 
alunos vivem em situação de vulnerabilidade e 
outros não possuem acesso a internet. Porém, 
apesar destas adversidades, a palestra foi de 
suma importância para professores e 
acadêmicos, pois por meio dela foi possível 
conhecer a riqueza que o mundo digital 
proporciona para o processo de ensino, que 
podem ser levadas para além do momento 
pandêmico. 

Proporcionar o 
acompanhament
o das aulas de 
língua inglesa 
,na modalidade 
remota, 
propiciando a 
vivência escolar 
durante a 
pandemia. 

Aulas de Língua Inglesa – 
Modalidade Remota 

Link: 

1ª Série: 
https://meet.google.com/zwi-exgo-
nno 

 

Durante o acompanhamento das aulas 
semanais da matéria de língua inglesa foi 
possível ser observado a interação entre alunos 
e professora, mesmo no modelo virtual de 
aulas, pela plataforma Google Meet. As turmas 
de primeiro, segundo e terceiro ano se 
mostraram participativas especialmente pelo 
chat da turma, a interação oral nem sempre era 
realizada entre professora e alunos, que 
preferiam se manifestar por meio da escrita. 



 
 
                                                                                                               

2ª Série: 
https://meet.google.com/xok-gsnt-
fuw (mat) 

https://meet.google.com/tva-npyv-
hby (ves) 

 

3ª Série: 
https://meet.google.com/ztg-yagr-
vin 

(mat) 

https://meet.google.com/nwd-yojk-
phv (ves) 

Foi possível observar também que os 
professores mantêm o contato com alunos para 
envio de atividades e trabalhos principalmente 
pela plataforma Google Classroom. 

 

03 

 

Indicador da Atividade: Relação das atividades desenvolvidas nos subprojetos com os objetos de 
conhecimento da BNCC.  

Proporcionar 
maior 
experiência na 
formação de 
futuros 
professores, 
possibilitando a 
criação de 
disciplinas 
eletivas. 

 

Enriquecer o 
conhecimento 
acerca das 
dependências 
físicas da escola. 

 

Aprimorar o 
conhecimento 
acerca das novas 
formas de ensino 
(Híbrido e 
remoto), 

Criação de disciplinas eletivas. 

 

Realizar a criação de um infográfico 
acerca do Ensino Híbrido vs Ensino 
Remoto. 

 

Elaboração de um memorial a 
respeito do real e do ideal em 
relação ao ensino de Língua 
Inglesa1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A partir da atividade proposta acerca das 
eletivas foi proporcionado aos bolsistas a 
possibilidade de criar uma disciplina eletiva, 
propiciando o conhecimento, desenvolvendo 
mais a compreensão e um maior domínio a 
respeito dessas novas tipologias de disciplina. 

 

Através do formulário sobre as dependências 
físicas da escola, os bolsistas puderam expor 
seus conhecimentos adquiridos por meio da 
visita realizada à instituição de ensino, e 
aqueles que não puderam participar da visita 
puderam ter acesso a informações 
compartilhadas por seus colegas que 
realizaram a visita a escola.  

 

Por meio do infográfico, os bolsistas puderam 
expor suas descobertas acerca do ensino 
híbrido e remoto, relatando as características 
desses formatos de ensino, suas vantagens e 
desvantagens, entre outras informações. 

 

 
1 Produções disponíveis na íntegra em arquivos .pdf. 



 
 
                                                                                                               

proporcionadas 
pelo período de 
pandemia. 

 

Estabelecer um 
paralelo entre a 
realidade e o 
ideal proposto 
para o ensino da 
Língua Inglesa. 

 

 

 

Link: Compartilhamentos em 
formato word via whatsapp e e-
mails. 

O memorial proposto proporcionou aos 
participantes do projeto refletirem acerca da 
realidade e do ideal em relação ao ensino de 
Língua Inglesa, proporcionando assim uma 
reflexão acerca do ensino-aprendizagem da 
Língua Inglesa. 

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. 

Oportunizar a 
familiarização 
com a 
operacionalizaçã
o de atividades 
escolares 
conforme 
previsão da rede 
estadual de 
ensino a partir de 
documentos 
diversos. 

 

Cadernos pedagógicos 

Apresentações de slides 

Documentos Escolares 

Regulamentações (Vide Anexo II: 
lista de materiais de leitura) 

 

 

 

 

Link: Compartilhamentos em 
formato pdf via whatsapp e e-mails. 

Por meio desses materiais disponibilizados, 
pode-se compreender a realidade escolar do 
CE Cidade Operária II. Além disso, 
possibilitou o contato maior e mais concreto 
com as diretrizes da escola e com todo o 
processo que proporciona uma melhor 
organização das atividades. Diante disso, os 
bolsistas receberam a oportunidade de 
entender o ensino para além da sala de aula e 
tudo que o norteia. 

Nº 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. 

 Aplicar os 
conhecimentos 
teóricos 
adquiridos em 
estudos e 
encontros 

Propostas de disciplinas eletivas na 
área de linguagens e suas 
tecnologias 

 

 

A proposta tinha como objetivo colocar em 
prática os conhecimentos teóricos obtidos 
com os materiais compartilhados 
virtualmente, e também mediante as 
discussões e colaborações feitas nas reuniões 
com a professora Michele. O saldo obtido 



 
 
                                                                                                               

virtuais para a 
produção de 
propostas 
eletivas 
estimulando os 
processos de 
investigação e 
criação.  

 

 

 

 

 

Link: (Anexo I e II) 

mostrou-se positivo à medida em que houve 
uma troca rica de saberes entre os discentes e 
a orientadora, além de que estimulou o 
processo criativo dos alunos que 
demonstraram domínio do conteúdo e 
inovação com diferentes propostas para a 
mesma eletiva.. As apresentações foram 
importantes para compartilhar ideias e 
produções que em algum momento podem ser 
colocadas em prática.  

  
DIFICULDADES ENCONTRADAS 
 
Gerais 
 

 Vivência escolar ‘normal’ impossibilitada pela pandemia COVID 19. 

 Escassez de encontros presenciais para o reconhecimento do espaço físico da escola e presenciar a 
prática docente dentro do ambiente escolar.   

 
Específicas 
 

● A disponibilidade de todos os bolsistas e voluntários para participar das reuniões agendadas.  
● Dificuldade de acesso nas aulas on-line, causada pelo contato limitado com a administração da 

escola.  
● A mudança na estrutura dos períodos letivos devido à pandemia. 
● A frequente instabilidade na conexão de alunos e professores para realização das tarefas e aulas 

virtuais.  
● Suspensão de atividades presenciais 
● Dependência em atividades remotas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                               
 
 
ANEXO I – LISTA DE ENCONTROS VIRTUAIS 

 

NS DATA CONTEÚDO LINK 
1 04/12/2020 

 
Apresentação de coordenador/supervisores e 
discentes/bolsistas/voluntários e informações gerais 
sobre o programa 

https://meet.google.com/ero-mhpv-qov 

2 09/12/2020 Apresentação do programa e introdução à escola alvo 
– CE CIDADE OPERÁRIA II) 

https://meet.google.com/nzx-tumq-hah  

3 12/01/2021 Discussão sobre operacionalização de atividades 
escolares a partir da leitura do caderno pedagógico 
compartilhado estabelecendo paralelo com a 
realidade vivenciada 

 
https://meet.google.com/rji-dfaj-vke 

4 02/02/2021 - Caderno de Língua Estrangeira Moderna 
(Orientações Curriculares Para o Ensino Médio) 
- Encerramento do Ano Letivo de 2020 

https://meet.google.com/kqt-dzir-kbv 
 

5 22/02/2021 convite) para acolhimento de estudantes das 2ª e 3ª 
séries do Ensino Médio como início de atividades no 
ano letivo de 2021. 

https://meet.google.com/dwe-koxj-xlx  

6 25/02/2021 - Acolhimento para o Ano Letivo 2021 
- Ciclo de Aprendizagem – Continuum Curricular 
- Calendário Escolar 2021 
- Formas de Ensino: Híbrido e Remoto 
- Avaliação da Aprendizagem 
- Novo Ensino Médio 

https://meet.google.com/ayy-vovt-xyi 

7 08/03/2021 1 - Informações sobre o cronograma mensal da 
CAPES; 
2 - Cronograma de atividades dos Núcleos; 
3 - Orientações sobre os Relatórios de atividades; 
4 - O que ocorrer. 

https://meet.google.com/nir-gxrn-pjf 

8 24/03/2021 Andamento das atividades escolares: aulas no ensino 
remoto.  
Proposta de atividade de produção – elaboração de 
eletiva 

https://meet.google.com/qjm-svpp-pzp 

9 19/03/2021 
 

Apresentações de propostas de eletivas (individual 
e/ou dupla) 

https://meet.google.com/gkw-qpwz-
aew  

10 20/03/2021 
 

Continuação de apresentações de propostas de 
eletivas (individual e/ou dupla 

https://meet.google.com/zrs-tqdw-mta  

11 20/03/2021 Reunião de Núcleo de Língua Inglesa – Coordenação 
Geral, Coordenação de Área, Supervisores, Bolsistas 
e Voluntários 

https://meet.google.com/nir-gxrn-pjf  

12 22/03/2021 Conclusão de apresentações de propostas de eletivas 
(individual e/ou dupla 

https://meet.google.com/qyb-jbdm-smg  

 

 



 
 
                                                                                                               
ANEXO II – LISTA DE MATERIAIS DE LEITURA/ESTUDO COMPARTILHADOS 

NS DATA MATERIAL DE LEITURA 

1 05/01/2021 Caderno pedagógico – orientações pedagógicas para o ano letivo 2020 

2 18/01/2021 Caderno de língua estrangeira moderna – orientações curriculares)  

Apresentação de slides sobre encerramento de ano letivo 2020 e preparações 
para o ano letivo de 2021 (SEDUC MA)  

3 08/02/2021 Pasta Compactada – Materiais Diversos – Formação Pedagógica (SEDUC MA) 

Apresentações de slides sobre gmail, google forms, google classroom, entre 
outras ferramentas. 

4 21/02/2021 Pasta Compactada – Materiais Diversos – Formação Pedagógica (CE CIDADE 
OPERÁRIA II) 

Apresentações de Slides (Apresentação de jornada, Ciclo de Aprendizagem, 
Avaliação da Aprendizagem, Busca Ativa, Ensino Híbrido x Ensino Remoto, 
Acolhimento de Estudantes)  

Disciplinas Eletivas (Guia de Eletivas, Eletiva Orientações de 26 06, 
Orientações Compiladas sobre Projeto de Vida e Eletivas) 

Documentos Escolares(Calendário Escolar 2021, Matriz Provisória de 2021) 

Regulamentações (Decreto nº 35.897, Documento Curricular do Território 
Maranhense, Portaria nº 080/2021) 

5 26/02/2021 Pasta Compactada – Materiais Diversos – Disciplina de LI 

Horários de Aulas – Modalidade Remota 

Planos de Ensino Anual e Atividades Docente – Ano Letivo 2021 

Propostas de Eletivas 

Avaliações Diagnósticas  

6 07/04/2021 Apresentação de slides – NOVO ENSINO MÉDIO – Formação sobre Eletivas 
(ICE) 

 
ANEXO III:  
 
1. Visita 
Presencial 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                                               
 

2. Compilação de respostas – Questionário sobre a caracterização do Espaço Escolar 

 

 

 

3 - Você considera que algum espaço deveria ser adicionado ou que necessitaria ser melhorado? Qual (is)?10 
respostas 

Todas as salas de aula poderiam possuir ar-condicionado, a quadra poderia ser coberta. 
Talvez seja mais necessário aplicar melhorias, tendo em vista que o espaço já é bom e privilegia diversos 
âmbitos. 



 
 
                                                                                                               

O laboratório de informática deveria ser melhorado, os computadores precisam ser renovados. 
O ambiente é satisfatório, mas os aparatos tecnológicos devem ser melhorados. 
Não. 
Sim, o laboratório de informática. 
Sim, laboratório de linguagens, pois pode proporcionar pesquisas em relação a essa área, assim estimulando 
os alunos. 
A escola poderia conter laboratório de linguagens, além de cozinha e cantina, . Quanto a melhoria, as 
quadras esportivas deveriam ser cobertas para evitar o seu desgaste devido ao clima. 
A cantina poderia ser adicionada, pois comportaria os lanches de maneira apropriada e segura. 
Acessibilidade a portadores de necessidades especiais é um espaço na qual seria interessante ser 
adicionado, haja vista a pluralidade de alunos que a escola, como uma instituição de ensino, deve aportar. 
 

 

 



 
 
                                                                                                               

 

 

8 - Utilize este espaço para acrescentar alguma outra informação ou depoimento sobre seu primeiro contato 

com a instituição de ensino.10 respostas 

Parece razoável, e atende ao que é necessário para o ensino. 
A escola me parece ser bem estruturada e, além disso, a parte administrativa da escola mostra-se muito 
competente. 
O espaço da escola é relativamente grande e possui uma boa disposição de salas. É um espaço adequado 
para o ensino médio, algumas coisas podem ser melhoradas ainda. 
A escola possui uma boa estrutura para proporcionar um processo de ensino e aprendizado satisfatório para 
seus alunos, bem como professores. 
Foi um contato necessário e muito gratificante, pois a escola apresenta muitos recursos para o ensino-
aprendizagem dos alunos e contém uma área muito ampla e arejada o que ajuda nessa caminhada escolar. 
Muito bom. 
Por não ter participado da visita física, não tenho muito a dizer acerca da escola, porém através das imagens 
proporcionadas no grupo e das conversas com os bolsistas que participaram da visita, pode-se dizer que o 
ambiente é adequado para os alunos de ensino médio. 



 
 
                                                                                                               

A primeira impressão que tive da escola foi uma sensação de conforto, pois presenta um espaço muito 
amplo de pátio, as salas são grandes, apesar da observação quanto as quadras descobertas, os funcionários 
pareciam ser atenciosos e zelosos quanto ao ambiente. 
Apesar do contato limitado, pode-se perceber o zelo pelo patrimônio. Sua estrutura proporciona um certo 
conforto e segurança para os estudantes, algo que, indiretamente, influencia na disposição do aluno à 
aprendizagem. 
A estrutura física da escola é boa se comparada a outras escolas públicas que se encontram em estados 
precários, mas alguns pontos podem ser melhorados, como por exemplo, a quadra esportiva que não é 
coberta e minimiza as possibilidades de trabalhar educação física e outras atividades ativas com os alunos. 
 

3. Programação Formação Pedagógica – SEDUC MA 

 

 

 

4. Encontros Virtuais 

                   



 
 
                                                                                                               
 

                

 
5. AMOSTRAS -  INFOGRÁFICOS (ENSINO REMOTO/ENSINO HÍBRIDO) 

 

 

 

 



 
 
                                                                                                               

   
 



 
 
                                                                                                               

 
 

I – COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO: 
 
1.7 ESCOLA: CENTRO DE ENSINO DR. GERALDO MELO 

 
1.8 SUPERVISORA: PROF.  ORLANDO SOARES NASCIMENTO 

 
1.9 BOLSISTAS e VOLUNTÁRIOS PID 

 
Figura 1: Bolsistas e voluntários presentes no subprojeto no Centro de Ensino Dr. Geraldo Melo. 

 



 
 
                                                                                                               
 
 
2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS   
 

Tabela 1- Atividades e Resultados 

 

Nº Objetivo da Atividade Descrição sucinta da Atividade (inserir 
início e período de realização) 

Resultados Alcançados 

 

 

01 

 

Indicador da Atividade: Apresentação de subtemas e debate acerca do Caderno de Língua Estrangeira.  

Compreender como as orientações 
curriculares podem subsidiar os 
profissionais em relação aos 
planejamentos de ações escolares. 

 

Início da atividade (06/01/21); Fim da 
atividade (27/01/21).  

Exposição das nossas ideias acerca de alguns 
tópicos. Além dos pensamentos dos demais 
alunos sobre os conteúdos apresentados. 

Apresentação oral na 
plataforma digital Meet de 
resumos acadêmicos.  

 

02 

 

Indicador da Atividade: Pesquisa exploratória sobre as diversas facetas das ferramentas digitais e a 
funcionalidade na sala de aula.  

 

Conhecer ferramentas digitais e 
suas aplicabilidades no ensino de 
língua inglesa; 

Desenvolver metodologias 
interativas de aprendizagem. 

 

Início da atividade (15/02/21); Fim da 
atividade (19/02/21). 

Utilização de duas ferramentas de utilidade 
educativa, o Canva e o WordWall. Com a 
primeira caberia desenvolver um conteúdo 
tendo como modelo um infográfico; com a 
segunda, a elaboração de uma atividade 
conforme conteúdo apresentado no 
infográfico. 

Conhecimento das 
ferramentas digitais 
especificadas e sua 
aplicabilidade;  

 

3 DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA  
 
Tabela 2 - Produções Educacionais Geradas 

 
Nº Produção Descrição Link de acesso 
01  

 
Resumos  

 
Descrição da apostila lida e 
apresentada pelos alunos. 

 
https://drive.google.com/drive/u/1/my-

drive 

 
Nº Produção Descrição Link de acesso 
02  

 
Atas 

 
Apanhado de todas as reuniões 
realizadas e as pautas de cada uma.  

 
https://drive.google.com/drive/u/1/my-

drive 



 
 
                                                                                                               
 

3.1 Produções Didático-Pedagógicas   
  
a) Elaboração de metodologias pedagógicas: 

 

 Desenvolvimento de infográficos sobre conteúdos gramáticas da Língua Inglesa através da 
ferramenta digital Canva; 

 Elaboração de atividades na plataforma Wordwall conforme conteúdos apresentados nos 

infográficos. 

 

4 DIFICULDADES ENCONTRADAS 

4.1 Gerais 

  No que se refere às dificuldades encontradas pelos bolsistas do Pibid no Centro De Ensino Dr. 

Geraldo Melo, tinha-se em mente que ocorreriam visitas à instituição, com o intuito de conhecer e observar a 

vivência escolar, de modo que os bolsistas pudessem adquirir conhecimento sobre o corpo estudantil e docente 

da escola, além das práticas necessárias que comtemplam e auxiliam o funcionamento do ambiente escolar. 

Entretanto, a situação atual de pandemia em que se encontra o mundo e devido ao agravamento do Covid-19, 

não foi permitido e não era seguro que essas visitas ocorressem. Dessa maneira, todas as atividades e encontros 

adequaram-se à modalidade online, reuniões, apresentações e discussões. 

4.2 Específicas 

- A impossibilidade de encontros presenciais na instituição devido às medidas de segurança para conter 

o Covid-19; 

- Por causa da instabilidade da internet de alguns alunos, houve reuniões online, nas quais nem todos 

puderam participar. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, busca possibilitar e antecipar o 

vínculo entre os futuros educadores (estudantes acadêmicos) com a vivência escolar, além de promover, não 

somente aos bolsistas como a toda a equipe, os subprojetos, a realização pessoal e profissional de cada um. 

Portanto, relacionar o estudo teórico desenvolvido na universidade com a prática escolar simultaneamente 

mostra-se de suma importância para potencializar a atitude reflexiva, crítica e criativa dos discentes, tendo 

sempre em vista a educação como um campo de pesquisa contínuo. 

A realidade atípica em que se encontra o mundo diante da Covid-19 limita as possibilidades de 

aprendizados presenciais no meio escolar, contudo as atividades desenvolvidas de forma remota demonstram 



 
 
                                                                                                               
como os educadores precisam ser criativos e flexíveis na forma de educar. A internet se mostra uma ferramenta 

pedagógica de grande valor para que se mantenha o vínculo entre aluno e professor, logo, as atividades 

desenvolvidas neste subprojeto comprovam esta assertiva. Embora a vivência presencial escolar não pudesse 

ser executada, as ações aplicadas no Centro de Ensino Dr. Geraldo Melo permitiram uma noção introdutória 

e significativa na construção docente dos bolsistas. 

O presente relatório foi elaborado a partir das funções e atividades desenvolvidas no Centro de Ensino 

Dr. Geraldo Melo, pela supervisão do Prof. Orlando Soares Nascimento. As atividades nesta escola se 

encerram a partir deste relatório e passam a ser desenvolvidas no Centro de Ensino Professor Barjonas Lobão 

com a supervisão da Profª Wolkmar Sousa Lima.  

Por fim, com as experiências no programa ainda em desenvolvimento, as expectativas para o passo 

adiante – agora no Centro de Ensino Prof. Barjonas Lobão – são de cada vez mais integração entre teoria e 

prática docente, como também de lapidação dos futuros educadores envolvidos neste subprojeto. 

 

ANEXO A: ata das reuniões realizadas de forma remota com auxílio da plataforma Google Meets. 

 

Figura 2: captura de tela de ata realizada em 16/12/2020. 



 
 
                                                                                                               

 

Figura 3: captura de tela de ata realizada em 06/01/2021. 

 



 
 
                                                                                                               
Figura 4: captura de tela da reunião realizada em 13/01/2021. 

 

Figura 5: captura de tela de ata da reunião realizada em 20/01/2021. 

 

Figura 6: captura de tela de ata de reunião realizada em 03/02/2021. 

 



 
 
                                                                                                               

 

Figura 7: captura de tela de ata de reunião realizada em 30/04/2021 

 

Segue o link do google drive com os documentos citados: 

https://drive.google.com/drive/folders/19FPOC5uA8_LyKvi3wlpVbkF8GIXm5NRS?usp=sharing 

 

ANEXO B: capturas de tela de alguns encontros realizados de forma remota com auxílio da plataforma 
Google Meets. 

 

 

Figura 8: Reunião realizada em 03/02/2021. 



 
 
                                                                                                               

 

 

Figura 9: Reunião realizada em 30/04/2021 com a participação do professor Haroldo Bandeira. 

 

Segue o link do google drive com os documentos citados: 

https://drive.google.com/drive/folders/18MSjFTJxQtgYbuSiRjIHeq3AWnO-wTSH?usp=sharing 

 

ANEXO C: algumas das atividades realizadas utilizando as plataformas CANVA e WordWall 

 

Joguinho elaborado por Gustavo Serra e Maria Lúcia com o auxílio da plataforma WordWall. 

 

Link para acesso: https://wordwall.net/play/11335/278/727 

 



 
 
                                                                                                               

Infográfico elaborado por Gustavo Serra e Maria Lúcia com o auxílio da plataforma CANVA. 

 

 

Infográfico elaborado por Nájela Silva com o auxílio da plataforma CANVA 



 
 
                                                                                                               

 

 

Infográfico elaborado por Cristiane Costa e Jéssica Raiol com o auxílio da plataforma CANVA 



 
 
                                                                                                               

 

Link do google drive com os documentos citados: 
https://drive.google.com/drive/folders/1coQpgYsIJFHsWjP1B8Wqu7tp1edOztkW?usp=sharing 

 

 Encerramos esse primeiro relatório, relativo ao primeiro terço do Programa Iniciação à Docência 
– PIBID, tendo a certeza que os bolsistas e voluntários, mesmo diante do atual cenário de pandemia pela 
coronavírus, estão se envolvendo no ambiente escolar, ainda que a distância, e aprendendo a conhecer esse 
universo educacional. 

 

 

 



 
 
                                                                                                               
 

 

 

 


