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Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docê ncia (Pibid) 

 

IES: Fundação Getulio Vargas (FGV); Escola Superior  de Ciências Sociais; Curso 

de Licenciatura em História 

Escola de educação básica da rede pública: Colégio Estadual Amaro Cavalcanti 

 

 

Planejamento 2014 

 

 

• 14 mar: início do Projeto Pibid-FGV História 

Reuniões no CPDOC e no Amaro Cavalcanti. Todos receberam o documento “Possibilidades 

do Plano de Trabalho 2014”, no qual registrei as sugestões que a própria Capes dá para 

atividades a serem desenvolvidas. 

Em nossas conversas, decidimos que, com certeza, faremos algumas das atividades arroladas 

no documento (por exemplo, o seminário obrigatório). Ficamos de pensar, cada um 

individualmente e, depois, todos juntos, nas atividades que gostaríamos de desenvolver ao 

longo do ano. As ideias não devem se restringir às sugestões que estão no documento 

“Possibilidades...”. Layssa, por exemplo, sugeriu um grupo focal com os alunos para 

compreendermos o que é história para eles. Eu sugeri a observação qualitativa de um ou dois 

alunos para saber um pouco mais sobre o perfil do aluno. Em conversa com o prof. Vitor Paulo, 

pensamos na elaboração de um questionário quantitativo a ser aplicado aos alunos, sobre seu 

perfil socioeconômico e seus interesses. Se essa ideia for escolhida, seria bom que o 

questionário fosse elaborado junto com os alunos, em sala, e aplicado por eles com os 

colegas, além de computado também com a participação deles. Seria uma oportunidade de 

falarmos um pouco sobre pesquisas quantitativas e, quem sabe, apresentar para eles algumas 

pesquisas realizadas pelo IBGE e pelo Ipea. O prof. Vitor Paulo disse que acha que há acesso 

à internet na sala de vídeo. 

Em conversa com Caio, soube de um campeonato interno de vôlei na escola, e existe a ideia 

de acompanhá-lo. 

Outra atividade sobre a qual conversamos é a elaboração e atualização de um site sobre o 

projeto Pibid, a ser hospedado na página do CPDOC. 

 

Tarefa 1 : Cada bolsista ficou de pensar em quais atividades seria bom desenvolver ao longo 

do ano, como e em que ordem.  
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Tarefa 2  (tarefa contínua): Vamos instituir uma prática de caderno de campo, com registros das 

ações, impressões e reflexões empreendidas ao longo do ano. A ideia é que essa prática 

forneça conteúdo para o site que vamos desenvolver. 

 

• Semana 17 a 21 de março: 

o 19 de março: prazo de envio dos registros do caderno de campo referente ao início 

do projeto. 

o Leitura dos textos do Primeiro Módulo de Tarefas, enviado por email em 19/3. 

 

PRIMEIRO MÓDULO DE TAREFAS 

1. Leitura dos documentos do Pibid: 

a. Decreto que instituiu o Pibid em junho de 2010, disponível em 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/diversos/DecretoPIBID_2406

10.pdf  

b. Portaria 96 de 18/7/2013, que regulamenta o Pibid, disponível em 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_096_18ju

l13_AprovaRegulamentoPIBID.pdf.  

c. Edital do Pibid-2013 retificado, disponível em 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_061_2013_PIB

ID_RETIFICADO.pdf.  

2. A partir das informações desses documentos oficiais, elaboração de texto sucinto sobre 

o programa Pibid, com vistas a constar no site que iremos preparar. Penso num texto 

que apresente o programa Pibid – seus objetivos, sua estrutura, seu funcionamento 

etc. – para o leitor que visitar nosso site. Algo que seja informativo sem ser maçante, e 

que pode vir com os documentos em forma de link, para o internauta que quiser saber 

mais. Tarefa 3:  Quem gostaria de redigir a primeira versão desse documento, a circular 

por todos?  

3. Leitura dos documentos do Amaro Cavalcanti, que me foram fornecidos pela direção 

do colégio: Projeto Político Pedagógico (PPP) e documento que eu mesma intitulei 

“novos dados”. Os dois documentos estão sendo revistos pela escola e não devem ser 

divulgados nem passados a terceiros. 

4. A partir das informações dos documentos da escola, produzir um texto com o mesmo 

objetivo do texto tratado no item 2. Tarefa 4:  Quem gostaria de redigir a primeira 

versão? 

 

• Semana de 24 a 28 de março 

o 25 de março: prazo de envio da Tarefa 1. 

o Semana de provas na escola; possivelmente não haverá atividades. 

o Reunião de planejamento em data a definir (28 de março?). 

o Leitura do Segundo Módulo de Tarefas. 
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SEGUNDO MÓDULO DE TAREFAS 

5. Estudo do currículo mínimo de história da Secretaria de Estado de Educação do Rio de 

Janeiro, disponível em http://www.conexaoprofessor.rj.gov.br/curriculo_aberto.asp. 

Leituras individuais e debate. 

 

• Semana de 31 de março a 4 de abril 

o Atividade de recuperação paralela na escola: combinar com o prof. Vitor Paulo os 

dias em que assistirão às aulas dele. 

o Debate do currículo mínimo 

o Entrega das Tarefas 3 e 4. 

 

 

• Semana de 7 a 11 de abril 

o Dar início ao Terceiro Módulo de Tarefas 

 

TERCEIRO MÓDULO DE TAREFAS 

6. Exame do site da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, no endereço 

http://www.rj.gov.br/web/seeduc/principal. O que há de interessante? Quais são as 

informações que podem ser úteis para entendermos melhor o universo onde estamos 

nos inserindo?  

7. Registro do exame do site proposto no item 6: relação das informações e dos links que 

podem ser úteis para nós e que podem ser inseridas no nosso site. Quem pode 

preparar uma primeira versão dessa lista? 

8. Exame do portal “Conexão Professor” da Secretaria de Educação, no endereço 

http://www.conexaoprofessor.rj.gov.br/index.asp. O que há de interessante? Quais são 

as informações que podem ser úteis para entendermos melhor o universo onde 

estamos nos inserindo? Há observações, ou conteúdos, interessantes para serem 

inseridos no nosso site? 

9. Registro do exame do portal proposto no item 8: relação das informações e dos links 

que podem ser úteis para nós e que podem ser inseridas no nosso site. Quem pode 

preparar uma primeira versão dessa lista? 

10. Exame do portal “Conexão Aluno” da Secretaria de Educação, no endereço 

http://www.conexaoaluno.rj.gov.br/index.asp. O que há de interessante? Quais são as 

informações que podem ser úteis para entendermos melhor o universo onde estamos 

nos inserindo? Há observações, ou conteúdos, interessantes para serem inseridos no 

nosso site? 

11. Registro do exame do portal proposto no item 10: relação das informações e dos links 

que podem ser úteis para nós e que podem ser inseridas no nosso site. Quem pode 

preparar uma primeira versão dessa lista? 


