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Anexo XI 
Relatório de Atividades (  X ) Parcial  (   ) Final 

 
1. DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 
Nome e Sigla: FACULDADE DE PARÁ DE MINAS - FAPAM 
Endereço: Rua Ricardo Marinho, 110 – Bairro São Geraldo 
Telefones: (37) 3237-2000 
CNPJ: 20.923.264/0001-24 
Responsável legal da IES: Ruperto Benjamin Cabanellas Vega 
 
  
2. DADOS DA EQUIPE 
 
2.1) Coordenador Institucional 
 
Coordenador institucional: Maria Aparecida Duarte Lima 
CPF: 127244166-00 
Endereço: Rua profª Ignésia Moreira Mendonça, 328 – São Luís – Pará de Minas 
Endereço eletrônico:    m.ap.lima@hotmail.com/ pibid@fapam.edu.br             
Telefones de contato: (37)3232-2486 – 9974-0501 
Unidade Acadêmica: Escola de Educação: Pedagogia 
Link para Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.br/8702668106729149 

 
2.2) Professores Participantes 
 
Nome  Instituição Função 
Professor 1 Maria Aparecida Duarte Lima FAPAM Professora do curso e 

coordenadora de projetos 
Professor 2   
 
2.3) Professores da Educação Básica Participantes do Projeto 
 
Nome  Instituição Função 
Professor 1 Elizelma Maria de Faria E. M. Dona Cotinha Professora supervisora 
Professor 2     Irene Imaculada da Silva E. M. Dona Cotinha Professora supervisora 
Professor 3   
 
 
 
 
3. DADOS DO PROJETO 
 
3.1) Dados Gerais 

mailto:m.ap.lima@hotmail.com/
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Título: “Alfabetizar, criar e letrar” 
 
Convênio ou AUXPE n.º: 1420/2014 

Duração do projeto 
Data de Início: 14/03/2014 Data de Término: 31/03/2018 
Número de meses de vigência do projeto: 24 meses podendo se estender a 48 meses 
Apresentação – Resumo executivo do projeto (até 500 palavras) 
 
A Faculdade de Pará de Minas iniciou as atividades do Programa Pibid-FAPAM em 14 de março de 
2014. Foi feita uma compra de material de processamento de dados, material de expediente para a 
etapa de  formação da equipe/planejamento, que foi crucial, já que os recursos se esgotaram. Neste 
período também foram produzidos banners para serem colocados nas instituições parceiras com o 
propósito de  divulgar e dar visibilidade ao Programa nestes espaços. As ações nas escolas parceiras 
implicaram inicialmente em cedência de espaços para o desenvolvimento de atividades, empréstimos 
de material e reprodução dos mesmos para atendimento ao processo de estruturação de acordo com as 
especificidades, das formas de atendimento a cada grupo e em cada uma das duas escolas. Ambas as 
escolas priorizaram o reforço escolar, como forma de atender aos alunos que incialmente apresentam 
dificuldades no processo de alfabetização e letramento. A diversidade de atividades propostas 
implicou em elaboração, reprodução e criação de atividades para o processo de alfabetização através 
da confecção de atividades impressas e jogos. Outras atividades de interação social foram propostas e 
realizadas em ambas as escolas como apresentações teatrais, que implicaram a necessidade de 
serviços de terceiros como costureira, marceneiro, carpinteiro que ajustaram peças, bem como 
produziram algumas para as apresentações. No ano de 2015, foram confeccionados   jogos educativos 
diversos e as ações desenvolvidas nestas escolas, foram programadas e avaliadas quinzenalmente nas 
reuniões realizadas na IES, às terças feiras de 7:00 às 11 horas. Em 2016 as atividades se restringiram 
ao reaproveitamento e adaptação do material que já havia sido adquirido anteriormente, minimizando 
principalmente o número de cópias de xerox para as atividades de reforço, alterando as propostas que 
precisaram ser reprogramadas junto à escola parceira. Algumas reuniões foram realizadas na escola 
parceira, para acompanhar o desenvolvimento das ações das bolsistas no espaço escolar citado, bem 
como divulgar, reorganizar e inteirar sobre a presença do programa Pibid dentro da instituição, à nova 
diretora da escola, que assumiu a direção da mesma no início do ano de 2016.   As professoras 
supervisoras organizaram de forma mais técnica a ida de cada uma das bolsistas nas escolas e foram 
definidas as atividades mensais a serem realizadas pelo grupo com a turma toda uma vez por mês 
além das atividades direcionadas aos grupos de alunos beneficiários do reforço escolar. Concomitante 
foram divulgados trabalhos das bolsistas na escola para torná-las conhecidas por todos dentro da 
instituição. As ações desenvolvidas neste ano, priorizaram as turmas de 4º e 5º anos, desta escola, 
considerando-se o grande número de alunos destas turmas que não estão alfabetizados, embora 
estejam no ciclo complementar de alfabetização. As ações desenvolvidas priorizaram o trabalho de 
reforço escolar que satisfatoriamente resultaram em conhecimentos significativos para os alunos 
participantes do programa, além de promover também, a inserção de alunos com deficiências 
diversas, cujo acompanhamento foi feito por várias bolsistas. É preciso ressaltar que muitas propostas 
de acompanhamento e desenvolvimento de ações foram replanejadas ou excluídas pela ausência de 
recursos financeiros cuja 2ª parcela não foi disponibilizada, e a escola municipal não ter recursos nem 
mesmo materiais para disponibilizar às bolsistas. Foi possível constatar que o grupo demonstrou 
amadurecimento, comprometimento e segurança na execução de tarefas propostas principalmente no 
que se refere às atividades de leitura e escrita. Da mesma forma percebeu-se um melhor entrosamento 
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entre o grupo de professores supervisores na orientação das atividades propostas, maior receptividade 
dos outros professores da instituição, inclusive solicitando a presença das bolsistas também em suas 
turmas, a ampliação do relacionamento com os demais funcionários da comunidade escolar, até 
mesmo com a nova direção da escola que endossou e valorizou as atividades na escola. 
 
 
Inserir neste campo um descritivo geral e sucinto do projeto, seus objetivos, as ações desenvolvidas para seu 
cumprimento e alguns resultados alcançados e impactos produzidos, bem como produções geradas.  

Palavras chave (até seis)  
Programa, Pibid, FAPAM, organização, escola, execução 
 
3.2) Licenciaturas/subprojetos/Programas de Pós-Graduação envolvidos 
 

 
 
3.3) Escolas Participantes 
 
 

 
3.4) Outros colaboradores do projeto (além dos bolsistas) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licenciatura (nome) Número de alunos participantes 
Pedagogia: “Alfabetizar, criar e letrar” 13 
  
  

Nome da escola IDEB  Número de alunos na escola Número de alunos 
envolvidos no projeto 

Escola Municipal Dona Cotinha 5,8 922 254 
    
    

Nome Função no projeto 
Cristina Mara França Membro da CAP 
Lígia Muniz Membro da CAP 
Edna Maria Rocha Secretária do Pibid 
  
  



 

 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS  
 
Indicador 
da atividade  

Objetivo da atividade Descrição sucinta da atividade (inserir início e 
período de realização) 

Resultados alcançados 

1. Estimular a produção de 
materila didático-
pedagógico 
individualmente e em 
grupo para ampliar os 
conhecimentos 
pedagógicos. 

Elaboração de portfólios, produção de materiais 
didáticos; leitura de livros; seleção de filmes e 
produção de resenhas, jogos etc. Janeiro 2016 

- Entrega dos portfólios referentes ao ano 
anterior. 
- Produção e apresentação de resenhas 
ou resumos de textos de livros lidos em 
datshow. 
- Pesquisa e produção de jogos e 
materiais didáticos. 

2. Inserir as bolsistas no 
contexto da escola e 
planejar as ações a 
serem desenvolvidas 
mensalmente. 

 Bolsistas no espaço das escolas colaboradoras, 
desenvolvendo atividades de acolhimento, planejando 
e direcionando as ações a serem desenvolvidas nestes 
meses na IES e na escola parceira junto às professoras 
co-formadoras e supervisoras. (Fevereiro/março 2016) 

- Atividades para acolhimento dos 
alunos. 
- Interação dos bolsistas com a equipe 
diretiva da escola e professores 
supervisores. 
-Desenvolvimento de atividades diversas 
dentro e fora da escola para inserção e 
interação com a turma. 

3. Pesquisar materiais Pesquisa, adequação de materiais, produção de jogos, 
planejamento de atividades. Abril a Dezembro 2016 

Seleção de material a ser produzido para  
as aulas de reforço e produção de objetos 
de aprendizagem. 

4. Criar/produzir materiais 
e jogos 

Produção de diversos jogos com materiais reciclados 
para uso com os alunos. Março a dezembro 2016 

Utilização de material produzido nas 
aulas de reforço, recreação e interaçã 
ocom a turma. 

5. Organizar horários Definição de horários, datas para cada grupo de 
pibidiana atuar junto à professora/supervisora de 
unidade escolar participante, seleção das turmas e 
professoras envolvidas no programa. Março/Agosto 
2016. 

Criação de uma tabela definitiva do 
deslocamento das pibidianas para a 
escola. 

6. Formar grupos de estudo 
para selecionar atividades 
pedagógicas adequadas a 
faixa etária, e ao grupo 

Estes grupos de estudo  formados juntamente com as 
professoras supervisoras, as especialistas de ensino, 
definirão os temas de estudo a serem abordados e 
aprofundados com as pibidianas. Março a dezembro. 

Formação de grupos de estudo para 
selecionar atividades pedagógicas 
adequadas a faixa etária 
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atendido. 
7. Reunir periodicamente São feitas reuniões quinzenalmente, na IES, às terças 

feiras com todo o grupo, para avaliar, reprogramar, 
divulgar ações. Janeiro a dezembro 

Melhor interação do grupo, troca de 
conhecimentos, experiências e tempo 
para a organização nos eventos. 

8. Participação em eventos 
da instituição parceira. 

Planejamento e execução de atividades para eventos 
da instituição, atendendo solicitação da direção da 
escola ou professores. Acompanhamento de alunos. 

Momento de participação e divulgação 
das ações do Pibid-FAPAM em outros 
espaços ou junto à Secretaria Municipal 
de educação. 

9. Reproduzir materiais Adequação às propostas das professoras 
supervisoras/turmas, ampliação da quantidade 
material. 

Adequação das ações à instituição e à 
proposta inicial da escola. 

10. Organizar eventos, 
culturais, educativos, 
sociais.  

Estas ações são orientadas pelas professoras 
supervisoras juntamente com as bolsistas em 
conformidade com as demandas da instituição. Março 
a dezembro 2016 

Interação das bolsistas com a 
comunidade escolar. 

11. Visitar feiras/escolas/ e 
outros espaços do 
município 

Realização de visitas a locais de referência cultural no 
município juntamente com as professoras em 
atendimento ao que é programado pela escola. Março 
a dezembro 2016. 

Colaboração com a escola que acolhe o 
programa. 

12. Assesssorar os 
professores em 
atividades docentes. 

Corrigir cadernos, acompanhar alunos com 
dificuldades, trabalhar com pequenos grupos 
objetivando a fixação da aprendizagem. Março a 
dezembro 2016. 

Ampliação das práticas pedagógicas das 
bolsistas. Troca de experiência. 

13. Desenvolver atividades 
em grupo 

Organização grupal de eventos, com participação de 
todas as pibidianas da escola e alunos. 

Interação dos diferentes grupos de 
pibidianas atuantes na escola. 

14. Trocar experiências 
com as professoras, 
com grupo de bolsistas 
com as acadêmicas da 
IES. 

Participação e organização de seminários, simpósios, 
debates nas escolas, na IES e em outros espaços 
educativos. 

Divulgação do programas e domíni das 
técnicas de apresentação em público. 

15. Produzir textos. Escrita de resenhas ou outros textos pelo grupo. Familiarização da pibidiana com a 
produção de textos acadêmicos. 

16. Adaptar peças teatrais; 
atividades de artísticas, 

Adpatação de histórias infantis, atividades artísticas 
de datas comemorativas envolvendo alunos e/ou 

Fomentar o domínio das habilidades na 
produção, organização e criação de 
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desenhos e pinturas, etc. pibidianas. materiais ou atividades culturais. 
17. Produzir atividades 

desportivas e lúdicas. 
Promoção de jogos e brincadeiras, gincanas e outros. Recreio de e eventos mais animados e 

organizados. 
18.    
19.    

 
Orientações Gerais 
 

1. Descrever sucintamente os objetivos,  atividades e  resultados alcançados. 
2. Demonstrar a relação entre as atividades desenvolvidas e os resultados alcançados. É importante explicitar, com clareza, a articulação entre atividades e 

resultados, de modo a explicitar o cumprimento do objeto a que se destina o programa. 
3. Os resultados devem apontar para a formação do professor, o trabalho coletivo desenvolvido, as aprendizagens possíveis, a apresentação de trabalho em 

eventos, a manipulação de instrumentos para a docência e a investigação educacional, a produção de conhecimentos e saberes sobre a docência e a 
escola, dentre outros. As produções, a serem apresentadas abaixo, materizalizam-se em artigos publicados, portfólios e diários de bordo, material didático 
produzido (mídias, jogos, dinâmicas, etc), estratégias didáticas, relatórios de avaliação dos resultados, dentre outras).  

 



 

 

 
5. DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA 
 
Obs. 1: As produções deverão ser apresentadas individualmente em cada tabela e em ordem alfabética. Insira novas 
linhas para o mesmo tipo de produto. Ao final, a tabela deverá apresentar a quantidade total da produção. 
 
Obs. 2: Os produtos devem ser apresentados em ANEXOS numerados, em formato digital (CD ou DVD) e, quando 
possível, disponibilizado na website da IES. O link deve ser informado no campo apropriado. 
 
Obs. 3: O anexo, presente na mídia digital, deverá trazer com maiores detalhes a produção gerada. 
 
Obs.4: Os produtos estão relacionados às atividades desenvolvidas. Portanto, para cada tipo de produto, deverá ser 
apresentado o indicador da atividade correspondente (ver quadro 4). 
 
5.1) PRODUÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS  
 
Neste grupo enquadram-se produtos do tipo: banners e cartazes pedagógicos produzidos, criação de 
banco de imagens, criação de banco de sons, criação de Blogs, criação de kits de experimentação, 
estratégias e sequências didáticas, folders, mapas conceituais, mídias e materiais eletrônicos, planos 
de aula, Plataforma Moodle e outras, (Wikipédia), preparação de aulas e estratégias didáticas, 
preparação de estratégias e sequências didáticas para o Portal do Professor, preparação de 
minicursos, produção de cadernos didáticos, produção de objetos de aprendizagem, produção de 
roteiros experimentais, produção de softwares, projetos educacionais realizados, sínteses e análises 
didáticas; outros. 
 
1) Tipo do produto Preparação de aulas e estratégias didáticas   Indicador atividade: 01, 02, 09 
 
a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  
Reunião realizada na IES para visualização de material preparado durante o período de recesso nas 
escolas, junto às bolsistas de iniciação à docência e professoras co formadoras de cada uma das 
escolas atendidas. 

 
 
(Anexo 01 em mídia digital e ou hiperlink) 
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b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Comunicado e visita à escola afastada do Pibid em 2016 junto com as bolsistas e professores. 
(Anexo 02 em mídia digital e ou hiperlink) 
https://1drv.ms/b/s!Ao1ivaRrVg09qCOgMZJmiAWUBB_w  
c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Reunião realizada na IES para preparação de aulas e definição de estratégias didáticas, junto às 
bolsistas de iniciação à docência e professoras co formadoras de cada uma das escolas atendidas. 

 
(Anexo 03 em mídia digital e ou hiperlink) 

Quantidade total 03 
 
 
2) Tipo do produto: Preparação de minicursos               Indicador atividade: 03 
 

https://1drv.ms/b/s!Ao1ivaRrVg09qCOgMZJmiAWUBB_w
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a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  
Foram realizados em alguns encontros mini cursos sobre o Pacto Nacional para a Alfabetização  
   na Idade Certa –PNAIC caderno 05 e  07 

 
 
(Anexo 04 e 05 em mídia digital e ou hiperlink) 

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Utilização de materiais impressos como recurso pedagógico para embasar atividades 
pedagógicas 

(Anexo 6 em mídia digital e ou hiperlink) 
 

 
Quantidade total 03 
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n) Tipo do produto: Produção de jogos e materiais didáticos   Indicador atividade: 04, 05, 06,07,09 
 
a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  
Produção de jogos para serem utilizados nas atividades de reforço pedagógico. 

 
 
(Anexo 07,08, 09 em mídia digital e ou hiperlink) 
b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Elaboração de planos de aula/planejamento das atividades de reforço. 

 
 

(Anexo 10 em mídia digital e ou hiperlink) 
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c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  
Reproduzir materiais adequando-os às propostas das professoras supervisoras/turmas e/ou ampliação 
da quantidade material. 

 
Anexo 11, 12, 13 em mídia digital e ou hiperlink 
d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  
Atividades de reforço pedagógico dado pelas bolsistas nas escolas parceiras.  

 
 
(Anexo 14,15,16, 17 em mídia digital e ou hiperlink) 
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e) Grupo de estudo para seleção de atividades pedagógicas adequadas à turma e a faixa etária. 

 
(Anexo 18, em mídia digital e ou hiperlink) 

f) Reunir-se periodicamente na IES semanalmente ou quinzenalmente, às terças feiras. 

 
(Anexo 20, 21 em mídia digital e ou hiperlink) 

                                                                                                                    Quantidade total 17 
 
 
5.2. PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 
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Na produção bibliográfica destacam-se: artigo técnico-científico publicado; dissertação de mestrado 
em andamento ou concluída; edição, organização e/ou coordenação de livros ou coleções; 
publicação de jornais na escola; publicação de livro; publicação de capítulo de livro; publicação de 
resumo técnico-científico; publicação de trabalho completo; publicação individual de crítica e 
resenha científico-educacional ou prefácio de obras especializadas ou espetáculos; tese de doutorado 
em andamento ou concluída; trabalho de conclusão de curso em andamento ou concluída; tradução 
de capítulo de livro; tradução de peças teatrais, de óperas encenadas e livros; outros. 
 
1) Tipo do produto: Desenvolver atividades em grupo/ Produzir textos Indicador atividade: 13 e 15 
 
a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  
Produção de artigo sobre o Pibid a ser publicado pela revista da instituição. 
 
(Anexo 22 em mídia digital e ou hiperlink) https://1drv.ms/b/s!Ao1ivaRrVg09qChaX9Y4S8hDNZfO  

Quantidade total 01 
 
2) Tipo do produto: Outros                                                           Indicador atividade: ______ 
 
a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  
 
Produção de um documentário sobre a Escola M. Dona Cotinha e a sua relação com o Pibid a ser 
transformado em um vídeo institucional posteriormente. 
(Anexo 23 em mídia digital e ou hiperlink) 

Quantidade total 01 
 
 
5.3) PRODUÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS 
 
Este grupo engloba todos os resultados artístico-culturais desenvolvidos no programa, tais como: 
adaptação de peças teatrais; atividades de grafitagem, atividades de leitura dramática ou e peça 
radiofônica; atividades de restauração de obras artísticas; autoria de peças teatrais, roteiros, óperas, 
concertos, composições musicais, trilha sonora, cenografia, figurino, iluminação e/ou coreografia 
integrais apresentadas ou gravadas nas IES e escolas participantes; criação de espetáculos de dança; 
criação de filmes e atividades cênicas; criação de grupos musicais; criação de rádio escolar; desenho 
e pintura; exposição artístico-educacional; exposição de fotos e imagens; festivais de dança na 
escola; festivais de música; maquetes; transcrição e/ou arranjos de obras musicais; participação de 
alunos em concertos, recitais ou gravações; participação de alunos em peças teatrais; sarau escolar, 
vernissage, dentre outros. 
 
1) Tipo do produto:  Organizar eventos culturais, educativos e sociais       Indicador atividade: 10, 14,  
e 16 
 

https://1drv.ms/b/s!Ao1ivaRrVg09qChaX9Y4S8hDNZfO
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a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  
Adaptação de peças teatrais apresentadas nas escolas em datas comemorativas:  

 
 
(Anexo 24, 25, 26  em mídia digital e ou hiperlink) 
b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Organizar eventos culturais, educativos e sociais 

 
(Anexo 27, 28, 29,30,31 em mídia digital e ou hiperlink) 
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d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Contação de história na escola pelas pibidianas, em um projeto que já existia na escola e foi 
retomado e ampliado com a colaboração das pibidianas: A hora do 
Conto

. 
(Anexo 32,33 em mídia digital e ou hiperlink) 

Quantidade total 10 
 
2) Tipo do produto: Criar atividades pedagógico/recreativas   Indicador atividade: 11 
 
a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  
Criação de figurino para participação em atividades pedagógico/recreativas 

 
 
(Anexo 34,35 em mídia digital e ou hiperlink) 
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b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Execução de atividades de desenho e pintura pelos alunos, orientadas pelas pibidianas. 

 
 

(Anexo 36, 37, 38, 39  em mídia digital e ou hiperlink) 

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Execução de danças e coreografias pelos alunos, orientadas pelas pibidianas. 

 
(Anexo 40,41 em mídia digital e ou hiperlink) 
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d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Organização de confraternização/comemoração entre alunos, professores e escola 
 

 
 (Anexo 42,43 em mídia digital e ou hiperlink)  10 
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e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  
Promoção de sessão de cinema com temas educacativos. 

 
 

 

 (Anexo 44,45 em mídia digital e ou hiperlink)                                                     Quantidade total                                                                                                                         02 
 
n) Tipo do produto: Trabalhando Educação e meio ambiente   Indicador atividade: 11 e 12 
 
a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  
Projeto de visita a aterro sanitário, horto florestal e Mineradora Lamil: alunos da escola 
acompanhados das pibidianas e professoras, que objetivou conscientizar sobre os cuidados com o 
meio ambiente, com o lixo, com as plantas, etc.  
(Anexo 46, 47, 48 em mídia digital e ou hiperlink) 
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b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Integração entre escolas através do projeto “Comunicando através de cartas”, projeto da escola 
com a participação das pibidianas, em que alunos de uma escola se correspondem com os de 
outra e depois fazem um encontro para se conhecerem. E. M. Dona Cotinha visitando a E.E. Frei 
Concórdio em Pará de Minas. 
 

 
 

(Anexo 49, 50 em mídia digital e ou hiperlink) 

ANEXO 51 

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Elaboração de portfólios pelas pibidianas ao final de cada semestre.  
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(Anexo 51 em mídia digital e ou hiperlink) 

Quantidade total 06 
 
5.4) PRODUÇÕES DESPORTIVAS E LÚDICAS 
 
As atividades de caráter lúdico e esportivo, como: criação de times de modalidades esportivas 
(basquete, vôlei, futebol, etc), competições esportivas, criação de materiais para recreação; criação 
de rodas de capoeira; desenvolvimento de novas modalidades esportivas na escola; gincanas 
escolares; jogos para recreação e socialização; jogos inter-classes; desenvolvimento de jogos 
especiais para inclusão (goalball, futebol de 7, futebol de 5, voleibol sentado, natação, bocha, 
outros); jogos populares; jogos dos povos indígenas (arco e flecha, cabo de força, corrida de tora, 
natação em águas abertas, hipip; akô, insistró, kagót, peikran, corrida de fundo, outros); atividades 
lúdicas para recreios e intervalos escolares; desenvolvimento de brincadeiras; brinquedos e 
brinquedotecas; maratonas escolares; olimpíadas esportivas; dentre outros.  
 
1) Tipo do produto: Indicador atividade: Atividades lúdicas para recreios e intervalos escolares      
Indicador atividade: 14  

 
 
a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  
Organização de atividades lúdicas e recreativas para recreios e intervalos escolares, atendendo à 
solicitação da direção das escolas, objetivando tornar o recreio mais integrador e participativo. 

 
 

(Anexo 52, 53, 54 em mídia digital e ou hiperlink) 
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b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Organização de circuitos esportivos com os alunos em momentos de recreação ou eventos da  
Escola. 

 
(Anexo 55, 56, 57  em mídia digital e ou hiperlink) 

Quantidade total 06 
 
2) Tipo do produto: Brinquedos e brinquedotecas;  Indicador atividade: ______ 
 
a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  
Produção de brinquedos com material reciclável para serem utilizados na montagem de 
brinquedoteca na escola e para utilização nas atividades recreativas. 

 
(Anexo 58 em mídia digital e ou hiperlink) 
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b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Criação de murais, cartazes para datas comemorativas da escola, trabalhos de artes de acordo 
com o tema proposto pelas pibidianas ou sob a orientação das mesmas. 

 
 

(Anexo 59, 60, 61,62 em mídia digital e ou hiperlink) 

Quantidade total 04 
 
n) Tipo do produto:________________________________________Indicador atividade: _________ 
 
a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  
Organização de feiras ou mostra de materiais. 

 
(Anexo 63, 64 em mídia digital e ou hiperlink) 



____________________________________________Relatório de Atividades do Programa XXXXX 

 24 

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
 

 
 Excursões a espaços culturais regionais, neste ano de 2016, custeados pelas próprias pibidianas. 
Visita à Bienal do livro e ao Circuito cultural da Praça da Liberdade, ambos na capital Belo 
Horizonte, em diferentes períodos. 
 

(Anexo 65, 66 em mídia digital e ou hiperlink) 

Quantidade total  
 
5.5) PRODUÇÕES TÉCNICAS, MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E OUTRAS 
 
Neste campo destacam-se: atualização de acervo da biblioteca escolar; criação de fóruns de 
licenciatura e formação docente; criação de laboratórios portáteis para o ensino de ciências; 
desenvolvimento de projetos sociais; manutenção de ateliê para atividades artísticas na escola; 
plano de melhoramento para laboratórios de ciências; revitalização de laboratórios de informática; 
modificação de projetos pedagógicos da licenciatura; criação de novas modalidades de licenciatura; 
criação de licenciaturas indígenas e do campo; criação de licenciaturas interculturais; outros 
produtos. 
 
1) Tipo do produto:__________________________________________Indicador atividade: ______ 
 
a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  
 
 
(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 
b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

 
 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

Quantidade total  
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6. DESCRIÇÃO DE IMPACTOS DAS AÇÕES/ATIVIDADES DO PROJETO 
NA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES; LICENCIATURAS ENVOLVIDAS; 
EDUCAÇÃO BÁSICA; PÓS-GRADUAÇÃO e ESCOLAS PARTICIPANTES 
 
 
- O projeto “Alfabetizar, criar e letrar” tem desenvolvido ações bastante significativas na recuperação 
de alunos que não dominavam o processo de escrita e leitura e até mesmo a alfabetização numérica.  
- Este acompanhamento individualizado deu mais segurança às professoras regentes, que tendo 
muitos alunos em classe, não conseguem acompanhar individualmente àqueles que apresentam 
dificuldades. 
- As experiências decorrentes do projeto são compartilhadas principalmente com a turma do curso de 
Letras, por estar mais voltado para o processo alfabetizador. 
- As escolas participantes registraram rendimento inesperado dos alunos atendidos nas provinhas do 
programa PROALFA(Programa de Avaliação da Alfabetização) que é realizado pelo Governo de 
Minas, nas turmas de 2º, 3º e 4º anos.  
- A Secretaria Municipal de Educação, tem acompanhado, avaliado e endossado as ações do Pibid nas 
escolas atendidas. 
 
 
 
 
 
Por impacto, entende-se os efeitos produzidos pelo projeto que tenham gerado modificações  em algum aspecto da seu 
campo de atuação. Trata-se  de identificar, compreender e explicar as mudanças ocorridas nesse campo. 
 
 
7. CONTRIBUIÇÕES PARA AS LICENCIATURAS DA IES 
 
Descrever as contribuições do projeto para o aprimoramento dos cursos de licenciatura não 
participantes do programa  
(Até 500 palavras) 
Como nossa instituição só tem mais 02 cursos de licenciatura (letras e matemática), houve uma 
estreita interação na apresentação de seminários onde foi possível trocar puderam experiências em 
oficinas, organização e participação em seminários como simpósio de educação. A participação das 
bolsistas se restringiu à descrição do funcionamento programa e relatos de experiências tanto para 
discentes quanto para dois professores pesquisadores da instituição. 
  

 
 
8. BENS PATRIMONIÁVEIS ADQUIRIDOS 
 
Caso o edital tenha previsto recurso de capital, liste todos os equipamentos patrimoniáveis adquiridos 
no projeto, com descrição de marca, modelo, série, acessórios, outros.  
 
Tipo: 
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Modelo: Marca: 
Quantidade Modelo 

   
   
 
 
9. DIFICULDADES ENCONTRADAS E JUSTIFICATIVAS DE ATIVIDADES 
PREVISTAS E NÃO REALIZADAS 
 
 
 
 
- A falta de experiência na elaboração do projeto, deixou muito sobrecarregada a coordenadora 
institucional, que precisa resolver e direcionar todas as ações do projeto. Será necessário 
reorganizar o projeto. 
- A inexistência de coordenador de área, para acompanhar mais efetivamente o desenvolvimento do 
projeto dentro das escolas, isto implica que nossa proposta deve ser reorganizada a fim de que o 
projeto seja beneficiado com um coordenador para compartilhar e acompanhar estas atividades. 
- O fato das compras só poderem serem feitas com cheques dificulta muito, pois existem empresas 
que tem um preço  melhor, mas no entanto, não aceitam cheque, principalmente porque a conta é 
em nome de pessoa física.  
- Dar cheque para compras de pequeno valor implica em gastos de muitas folhas de talão de 
cheque. Sugiro disponibilizar um cartão de débito para compras de pequeno valor. 
- Pequenas despesas precisarem serem pagas com cheques é um entrave, pois nosso projeto é 
pequeno e às vezes precisamos de pequenas quantidades de coisas. 
- A impossibilidade de contratar oficineiros. Algumas atividades requerem um trabalho 
especializado, e tivemos que adequar muitas atividades propostas inicialmente. 
- Limitamos os gastos, com isso limitamos algumas ações previstas no projeto por não ter previsto 
de liberação da 2ª parcela de 2014 e não ter previsão de outra. 
 
Apresentação das dificuldades e possíveis soluções encontradas em todas as fases de desenvolvimento do projeto. (Max. 
de 1 lauda) 

 
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 
 
 
Tem sido muito prazeroso poder acompanhar o progresso e o nível de amadurecimento profissional 
de nossas pibidianas incluindo as professoras supervisoras que são muito criativas e animadas. 
Percebemos um grande avanço na forma de intervir e colaborar com as escolas, em função da 
reflexão acerca do que deu certo e o que não em 2014. Refizemos e reorganizamos planejamentos e 
ações. Infelizmente não conseguimos ampliar o Pibid, para o atendimento a mais escolas do 
município e nem mesmo ampliar o número de bolsistas em uma das escolas, em que a necessidade 
de ajuda e acompanhamento é gritante. Embora a demanda de algumas escolas municipais seja 
enorme, e isto pode ser comprovado quando diretores ligam para a IES-FAPAM, perguntando 
quando é que poderão ser beneficiadas com o programa, vivenciamos uma redução drástica em 
nosso quadro que já era pequeno. 
Salientamos que foi realizado o I Seminário do Pibid, e que o mesmo deu bastante visibilidade ao 
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programa dentro do município. Tinha inicialmente uma proposta de ser uma mostra itinerante, mas 
devido à falta de verba de custeio, ele se restringiu a apresentação e divulgação em evento aberto ao 
público mas dentro da IES. Temos um projeto pequeno com apenas 20 bolsistas e foi lamentável 
reduzir o quadro para 12 bolsistas. Esta redução se refere a bolsistas que concluíram o curso de 
Pedagogia e uma das professoras que foi remanejada de escola e nestes casos, não puderam ser 
substituídas.  Fechamos o ano de 2015, desenvolvendo atividades mais básicas, e emergenciais nas 
escolas parceiras ligadas ao reforço escolar. A insegurança gerada pelas discussões sobre os rumos 
do programa, nesse segundo semestre quebrou o ritmo das atividades, em contraponto ao primeiro 
semestre em que houve uma efervescência de ideias e bons trabalhos. Mantemo-nos com o firme 
propósito de além de colaborar para a melhoria da aprendizagem dos alunos atendidos, favorecer a 
formação aliada à prática de nossas discentes do curso de Pedagogia. Acreditamos que o Pibid fez a 
diferença na formação de nossas acadêmicas, pois das 07 concluintes do curso de Pedagogia, que 
eram bolsistas do Pibid, todas elas, já no início de 2016 obtiveram emprego como professores 
regentes, tanto na rede municipal quanto particular de ensino.  
A que se concluir que o Programa Pibid é o caminho certo para a formação de bons professores, que  
além do conhecimento teórico, permite-lhes complementar sua formação com vivência prática 
embasada nas experiências de espaços educativos que atendem crianças em vulnerabilidade social e 
consequente baixo rendimento na aprendizagem. 
 
 
Considerações sobre o alcance dos objetivos do projeto, indicadores de avaliação criados, críticas e sugestões de 
melhoramento do programa na IES e na CAPES. Destacar a necessidade de continuidade, aprimoramento, expansão ou 
término do projeto na IES. (Max. 1 lauda) 

 
 

 
Pará de Minas, 31 de Janeiro de 2017 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 (Nome e assinatura) 
Responsável pelo projeto (coordenador 
institucional) 
Maria Aparecida Duarte Lima 

Pró-Reitor de Graduação (PIBID, Novos Talentos, PRODOCÊNCIA) 
ou de Pós-Graduação e Pesquisa (Observatório da Educação) 
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