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A inclusão das licenciaturas em História e Geografia no Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID possibilita a construção de um projeto de 

formação inicial de professores em parceria com duas escolas de educação básica: a 

Escola Básica “Professora Dilma Lúcia dos Santos”, localizada na Armação do Pântano 

do Sul, e a Escola Básica “Batista Pereira”, localizada no Ribeirão da Ilha, ambas da 

rede municipal de ensino. Nessa experiência, o objetivo de promover, durante a 

formação inicial do professor, a inter-relação entre a aprendizagem teórica dos 

conhecimentos históricos e geográficos e a prática pedagógica de operar com o 

conhecimento escolar está relacionado com outro: incorporar a dimensão da 

interdisciplinaridade na prática do ofício de professor. Os bolsistas de iniciação à 

docência realizarão investigações de temáticas relacionadas com o patrimônio cultural e 

ambiental no bairro da Armação e do Ribeirão da Ilha visando a produção de materiais 

didáticos que associem tempo, espaço, paisagens e culturas para a construção de 

conhecimentos escolares que dialoguem com problemáticas e questões do cotidiano dos 

alunos. Ao propor e executar ações de educação patrimonial, os licenciandos terão 

oportunidade de conhecer o campo do patrimônio - pouco contemplado no currículo dos 

cursos de História e Geografia. Com isso, esse projeto estimula os professores em 

formação a perceberem a prática pedagógica indissociável da prática de pesquisa, ambas 

permeadas pelo diálogo entre cada disciplina específica e a possibilidade de construção 

interdisciplinar do conhecimento escolar. No primeiro semestre de desenvolvimento do 

projeto (2012/2), os bolsistas realizaram atividades de observação, participação e 

investigação do cotidiano escolar, que possibilitam conhecer a dinâmica das 

instituições. Os temas que orientam as pesquisas realizadas sob orientação dos 

professores supervisores são os seguintes: A organização administrativa e pedagógica 



no cotidiano da escola; Organização e usos dos espaços da Escola; Os alunos e as alunas 

no cotidiano da Escola; A Escola e as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação; A 

Escola e a comunidade do bairro da Armação e do Ribeirão. Na Escola Dilma Lúcia dos 

Santos, os bolsistas participam de diferentes projetos desenvolvidos pela comunidade 

escolar: Projeto “Entorno Escolar”; Projeto “Rádio Escolar Onda Jovem“; Projeto 

“Memória da Escola” e Projeto “Reciclagem de Papel – PROREPA”. Periodicamente, 

toda a equipe do PIBID é reunida para as Oficinas de Formação. Já foram realizadas as 

oficinas “Trabalho de Campo - a pesquisa em educação”; “Reconhecimento das 

localidades da Armação e Ribeirão da Ilha” e também o curso de “Educação 

Patrimonial”. Em dezembro, os bolsistas apresentarão suas experiências no Seminário 

“O cotidiano nas Escolas Básicas Dilma Lúcia dos Santos e Batista Pereira”. 
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