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RESUMO: O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) tem se 

mostrado como uma importante ferramenta de política púbica na formação inicial de 

professores. O PIBID proporciona aos licenciandos a possibilidade de vivenciarem o 

cotidiano escolar e, consequentemente, a prática educacional. Incentiva ainda a busca por 

novas metodologias e estratégias que auxiliem o aprendizado, estimulem a criatividade e 

contribuam também para a formação continuada dos professores da educação básica. O 

presente trabalho apresenta o processo de implementação do subprojeto Ciências Naturais e as 

ações desenvolvidas em escolas municipais de Santo Antônio de Pádua, região noroeste do 

Estado do Rio de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 

Há 30 anos a Universidade Federal Fluminense (UFF) oferece cursos de formação de 

professores no município de Santo Antônio de Pádua, noroeste do Estado do Rio de Janeiro. 

Inicialmente, havia apenas o curso de Licenciatura em Matemática. Com a adesão da 

universidade ao Plano de Reestruturação e Expansão das  

Universidades Federais (REUNI) criou-se condições para que novos cursos fossem oferecidos 

na região, dentre eles o curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais. Criado em janeiro 

de 2011, teve seu início no primeiro semestre de 2012 e foi estruturado com o objetivo de 

criar condições para a formação inicial e continuada de professores de Ciências no Ensino 

Fundamental, a fim de atender a uma demanda regional do Noroeste Fluminense e municípios 

circunvizinhos do Estado de Minas Gerais.  



No período de organização do curso, reuniões com a Secretaria Municipal de 

Educação de Santo Antônio de Pádua evidenciaram a falta de professores com formação 

específica em Ciências (Biológicas e Naturais) para atuação no segundo segmento do Ensino 

Fundamental. Muitos professores que nele atuam têm graduação, porém, não possuem 

habilitação específica para a disciplina. Essa carência de professores com formação 

específica, acrescida de sua desvalorização em função da ausência de habilitação, destaca a 

importância do curso de Licenciatura em Ciências Naturais oferecido no Instituto do Noroeste 

Fluminense de Educação Superior (INFES) e do Programa Institucional de Iniciação a 

Docência (PIBID) para melhoria da qualidade da escola pública e da formação do profissional 

na região noroeste do Estado do Rio de Janeiro.  

O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID) 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é a maior Política 

Pública Nacional de Formação Inicial de Professores (SOUZA & MIRANDA, 2014). Trata-se 

de um programa que prioriza a valorização e o incentivo ao magistério.  

A partir da integração Universidade-Escola, o PIBID atende a diferentes necessidades 

urgentes na esfera educacional, de forma a melhorar a formação do futuro professor.  O 

programa proporciona ao licenciando a oportunidade de vivenciar a prática educacional e o 

cotidiano escolar, além de incentivar a busca por novas metodologias e estratégias que 

auxiliem o aprendizado, estimulem a criatividade e a socialização dos educandos e contribuir 

na formação continuada do professor da educação básica. 

 

O SUBPROJETO CIÊNCIAS NATURAIS 

 

O subprojeto Ciências Naturais, iniciado em março de 2014, visa contribuir para o 

atendimento dos objetivos do curso de Licenciatura em Ciências Naturais do Instituto do 

Noroeste Fluminense de Educação Superior, a saber: (i) criar condições para a melhoria da 

qualidade da formação inicial de professores do Ensino Fundamental oferecida pela 

Universidade Federal Fluminense no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, (ii) criar 

condições para a melhoria da qualidade da formação específica de professores de Ciências 

que atuam no ensino fundamental e (iii) garantir a formação continuada dos professores da 

região. Para tal, propomos a construção de uma proposta didático-pedagógica que objetiva 

efetivar ações de iniciação à docência por meio de parcerias com escolas de Educação Básica 

do município de Santo Antônio de Pádua. O subprojeto busca uma troca de conhecimentos e 



experiências por meio da articulação Universidade/Escola. Através do subprojeto, os 

licenciandos podem pôr em prática sua criatividade e conhecimentos adquiridos na 

universidade, colaborando com a melhoria da qualidade de ensino nas escolas parceiras, 

propondo atividades e metodologias diferenciadas que buscam tornar as aulas mais atrativas e 

interessantes, bem como reduzir as dificuldades de aprendizagem e índices de reprovação. 

A parceria com as escolas públicas municipais e, consequentemente, com os 

professores que ministram a disciplina Ciências propicia uma excelente oportunidade para 

formação continuada desses profissionais, assim como sua valorização enquanto colaborador 

do subprojeto. Desta forma, a constante troca de informações entre o professor da educação 

básica e a universidade é de suma importância para o desenvolvimento articulado e, 

consequente, sucesso do subprojeto. Além disso, esta troca possibilita a articulação entre a 

teoria e a prática na formação dos futuros profissionais assim como um vasto campo de 

estudo.  Desta forma, com o PIBID, os licenciandos do curso de Ciências Naturais podem 

atuar em parceria com os professores regentes através da elaboração de atividades voltadas 

aos conteúdos trabalhados na disciplina, visando ser não só um momento de vivência 

pedagógica como também de pesquisa. A proposta vem da ideia que o ensino prático-

experimental, aliado à teoria favorece a aprendizagem de forma crítica e contextualizada 

(GOLDBACH et al., 2009). 

Algumas metodologias frequentemente usadas nas escolas reforçam o caráter 

pouco inovador e pouco criativo, sobretudo quando se imaginam atividades práticas e lúdicas, 

trabalhando com o aluno num contexto pouco significativo e participativo. Não raro, o 

professor baseia suas aulas apenas nos livros didáticos alegando falta de tempo, espaço 

apropriado e materiais (MARINHO & SIMÕES, 1993; CERRI & TOMAZELLO, 2011). 

Conforme afirma Fracalanza (1993), o livro didático se transformou de um auxiliar no 

processo ensino-aprendizagem em um agente determinante da prática pedagógica na sala de 

aula. Além disso, muitas vezes, falta ao professor a criatividade para improvisar materiais 

didáticos e, poucos profissionais têm a seu dispor ferramentas para trabalhar os conteúdos de 

suas disciplinas de forma mais dinâmica, permitindo um maior envolvimento do aluno no 

processo ensino-aprendizagem (MIRANDA, 2003). 

Marandino (2003) destaca que a prática de ensino (enquanto disciplina e ainda que 

ocorra geralmente nos períodos finais da graduação) deve ser uma experiência interessante e 

significativa na vida profissional dos alunos. Sendo assim, o PIBID propicia a oportunidade 

de, desde cedo, inserir os alunos na realidade escolar proporcionando a vivência neste 



ambiente de modo crítico e criativo, de modo que este tenha um significado na construção de 

sua carreira profissional e na superação de problemas vivenciados na escola.  

 

ESCOLAS PARCEIRAS 

 

As duas escolas parceiras apresentam realidades bem diferentes, apesar de 

pertenceram a mesma rede de ensino (municipal).  

A Escola Municipalizada Deputado Armindo Doutel de Andrade (CIEP 266) oferece 

vagas no Ensino Fundamental (séries iniciais e finais), além da Educação de Jovens e 

Adultos. Em 2014, havia 678 alunos matriculados na escola, com 248 envolvidos no 

subprojeto Ciências Naturais. A escola apresenta um dos menores IDEB do município de 

Santo Antônio de Pádua: 4,3.  

A Escola Municipal Escola Viva é a maior escola da rede municipal de Santo Antônio 

de Pádua, sendo considerada uma escola-modelo. Com capacidade para atender 1.200 alunos, 

em 2014 o número de alunos matriculados chegou a 995, com 402 atendidos pelo subprojeto 

Ciências Naturais. Apresenta o maior IDEB da rede municipal de Santo Antônio de Pádua: 

5,9. 

 

EQUIPE DO SUBPROJETO  

 

A equipe do subprojeto Ciências Naturais é formada por dois coordenadores de área, 

docentes com formação em Biologia e vinculados ao Departamento de Ciências Exatas 

Biológicas e da Terra, vinte e quatro alunos de iniciação à docência, graduandos em Ciências 

Naturais e quatro professores supervisores pertencentes aos quadros das escolas parceiras 

(dois em cada uma delas). A equipe conta ainda com a colaboração de uma docente com 

formação em Química e também vinculada ao Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e 

da Terra que atua em parceria na elaboração de jogos didáticos. 

 

AÇÕES (E PRODUTOS) DO SUBPROJETO  

 

As ações desenvolvidas no âmbito do subprojeto se inserem numa metodologia global 

do projeto institucional da UFF. Desta forma, nossa atuação nas escolas parceiras se deu 

através da participação dos licenciandos em classes regulares e no desenvolvimento de 

atividades pedagógicas. Tais ações objetivaram a melhoria das condições de formação dos 



licenciandos, através de sua inserção no ambiente escolar e vivência das situações cotidianas 

que nele se apresentam, além de fomentar a busca por novas metodologias, estratégias e 

ferramentas que auxiliem o aprendizado, estimulem a criatividade e a socialização dos 

educandos, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino nas escolas parceiras, bem 

como a formação continuada dos professores supervisores. A seguir listamos as principais 

ações desenvolvidas até o momento e descrevemos de forma sucinta os resultados alcançados: 

 

1) Produção de jogos didáticos. 

Jogos didáticos, por seu aspecto lúdico, tornam o processo ensino-aprendizagem mais 

divertido e dinâmico, uma vez que estimulam a imaginação, a curiosidade, a criatividade e a 

socialização.  

 

Até o momento foram desenvolvidos seis jogos didáticos: 

- Desafio Ciências 

- Sorte ou Azar na Astronomia 

- Tapete do Conhecimento 

- Forca - Conhecimento em Ciências 

- Pirâmide Alimentar 

- Quem sou eu? 

 

Dados obtidos através das avaliações realizadas nas turmas onde os jogos didáticos 

foram aplicados sugerem sua adequação para serem empregados como ferramentas de apoio 

no processo de ensino-aprendizagem, devido a dinâmica dada às aulas e ao grau de aceitação 

por parte dos alunos e professores.   

 

2) Produção de paródias. 

 O uso de paródias é uma boa alternativa para enriquecer ou modificar a prática 

docente, sendo importante ferramenta para estimular o interesse e o aprendizado dos alunos 

(MIRANDA, 2014). A fim de contribuir para a aprendizagem de conteúdos relacionados à 

Astronomia, foi desenvolvida uma proposta didática com o uso de paródias musicais com 

alunos de turmas de 7º, 8º e 9º ano. Foram criadas 57 paródias. Como principal ponto 

positivo, destacamos o total envolvimento dos alunos na realização da atividade, o que 

proporcionou aulas mais dinâmicas e interessantes, tornando o estudo do tema mais atrativo e 

agradável.  



3) Organização de Feiras de Ciências. 

Feiras de Ciências são excelentes oportunidades para uma aprendizagem significativa, 

com papel importante na divulgação científica. Os bolsistas de iniciação à docência tiveram 

oportunidade de vivenciar o processo de organização das feiras, orientando e supervisionando 

os trabalhos (maquetes, experimentos, demonstrações, etc.) apresentados pelos alunos das 

escolas parceiras, dinamizando o processo de investigação científica.  

 

4) Preparação de alunos para participação em eventos nacionais. 

Desde 2012, alunos da E. M. Escola Viva participam da Olimpíada Brasileira de 

Astronomia e Astronáutica (OBA), Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG) e da 

Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas (OBFEP), com resultados expressivos. A 

partir de abril de 2014, as ações do subprojeto Ciências Naturais objetivaram auxiliar os 

professores regentes na preparação dos alunos para participação nestes eventos. Nesse 

sentido, foram realizadas ações específicas, com a utilização de diversos recursos e estratégias 

didáticas. Foram utilizados jogos eletrônicos e de tabuleiro, paródias musicais, produção e 

discussão de textos, projeção de vídeos de divulgação científica, construção de maquetes e 

realização de experimentos. 

Com a realização destas atividades propostas pelos bolsistas de iniciação à docência, 

foi observado um aumento do interesse e dedicação dos alunos na preparação para 

participação nos eventos supracitados. 

A importância da participação dos bolsistas de iniciação à docência na preparação dos 

alunos pode ser evidenciada nos resultados obtidos pela escola nos eventos: 

- Olímpiada Brasileira de Astronomia: conquista de doze medalhas, sendo dez de 

bronze e duas de prata; 

- Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas: dezesseis alunos aprovados para 

a segunda fase, com nota de corte de 8,0 pontos; 

- Mostra Brasileira de Foguetes: conquista de cinco medalhas de bronze. 

 

5) Criação de blog. 

A internet mostra-se como uma importante ferramenta de auxílio ao trabalho docente. 

É uma fonte que contribui para a formação do professor de maneira mais autônoma e pode ser 



vista como potencial transformadora do processo ensino-aprendizagem, promovendo um 

maior grau de interatividade, ampliando o acesso à informação e favorecendo a criação de 

comunidades e ambientes de aprendizagem. Dessa forma, A criação e manutenção do blog 

“PIBID Ciências-Pádua” (http://pibidcienciaspadua.blogspot.com.br/) tem o objetivo de 

disponibilizar e divulgar as ações e os materiais produzidos no âmbito do subprojeto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse primeiro ano o subprojeto Ciências Naturais proporcionou a possibilidade de 

vivência pedagógica e reflexão sobre a educação e, em especial, sobre o ensino de Ciências de 

forma significativa. As ações desenvolvidas no subprojeto permitiram aos bolsistas um 

enriquecimento pedagógico, constituindo uma ação importante na busca da melhor formação 

do futuro professor, através da participação, da tomada de decisões e, principalmente, da 

vivência do cotidiano escolar. Nesse sentido, vemos o subprojeto Ciências Naturais como 

importante contribuição à formação inicial do futuro professor de Ciências e formação 

continuada dos professores supervisores, bem como a melhoria da qualidade de ensino das 

escolas parceiras e o atendimento das demandas por elas apresentadas. Pretende-se novas 

ações, o diálogo e estreitamento das relações com outros subprojetos PIBID (Pedagogia, 

Computação e Física) em andamento na IES, com vistas ao desenvolvimento de trabalhos 

interdisciplinares.  
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