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Eixo: 7.Formação de professores (para a Educação Básica e Superior)  

Resumo: O objetivo deste artigo é relatar as experiências vivenciadas pelo grupo 
disciplinar da área de Geografia na Escola de Ensino Médio Monsenhor Queiróz, 
pertencente ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência III. O intuito é 
apontar os problemas vivenciados pelos professores e alunos da escola Monsenhor 
Queiróz  na disciplina de Geografia propondo possíveis soluções. Para tanto, utilizou-se 
como metodologia análise de referencial teórico, análise de documentos, observação na 
escola e entrevista com alunos, professores e funcionários, para então se obter o 
diagnóstico da mesma. Com base no diagnóstico construído foi possível elaborar um 
projeto que venha a suprir as necessidades enfrentadas pela disciplina de Geografia na 
Escola. 
 

Palavras – Chave: Geografia – PIBID III – Escola – Dificuldades 

 

Introdução:  

Este artigo é parte do trabalho que vem sendo desenvolvido no Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID III pelo grupo disciplinar da área 

de Geografia na Escola Monsenhor Queiróz.  O PIBID é um programa do Ministério da 

Educação gerenciado pela CAPES (Fundação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior), que tem como objetivo a melhor formação de professores para a educação 

básica e a elevação da qualidade da escola pública.  

Tratando-se de um programa de iniciação à docência, os participantes são alunos 

de licenciaturas que inseridos no cotidiano das escolas da rede pública planejam e 

participam de experiências metodológicas, bem como de práticas docentes de caráter 

inovador e interdisciplinar, buscando superar problemas identificados no processo de 

ensino aprendizagem. 
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 Este artigo busca expor a trajetória do trabalho realizado pela área de Geografia 

na Escola Monsenhor Queiroz iniciado em agosto de 2011, bem como as perspectivas 

futuras. 

Através de pesquisa realizada na escola, detectamos diversos problemas 

enfrentados pela mesma como: dificuldades em se trabalhar com a cartografia, 

desinteresse dos alunos, falta de leitura, professores desmotivados, espaço inadequado 

para a realização das atividades físicas, entre outros. Assim, com base nos estudos 

realizados propomos atividades que possam amenizar essas necessidades, buscando 

supri-las. 

 

Metodologia:  

O trabalho teve início no mês de agosto de 2011 onde inicialmente ocorreram três 

reuniões semanais no Instituto de Ciências Humanas que contaram com a presença dos 

dezesseis alunos selecionados pelo projeto, coordenadoras do curso de Geografia e 

supervisoras das escolas. Nessas reuniões foram realizados estudos teóricos como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, bem como das Lições do Rio Grande, Projetos 

Político Pedagógico das escolas e referenciais sobre pesquisa científica (Etapa 1). 

Posteriormente, fomos inseridos nas escolas as quais desenvolveríamos 

atividades, para a realização de um diagnóstico sobre a mesma (Etapa 2). E finalmente, 

com base nas informações e lacunas observadas no diagnóstico, por meio da analise das 

entrevistas e dos documentos, iniciamos a elaboração das atividades da área de 

Geografia (Etapa 3). 

 

Etapa 1: Importância do referencial teórico no contexto do PIBID área Geografia 

 

Num primeiro momento foi realizada a leitura dos referenciais, em seguida uma 

reflexão e mais tarde uma análise dos materiais estudados. 

Os dezesseis alunos foram divididos em grupos para melhor apresentar os 

conteúdos trabalhados, ou seja, cada grupo ficou responsável para apresentação da 

Introdução dos Parâmetros Curriculares Nacionais, outro grupo pelos Conteúdos do 

Ensino Fundamental, outro dos conteúdos do Ensino Médio e ainda um grupo 

responsável pelos Temas Transversais.  No entanto, todos os alunos aprofundaram seus 

estudos nos referenciais trabalhados para contribuir na apresentação dos colegas.  
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Todos os pibidianos aprofundaram seus conhecimentos na história e 

caracterização da Geografia até então, bem como os objetivos dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 

Assim, terminado o trabalho de leitura, reflexão e análise os trabalhos foram 

apresentados para o grupo da Geografia. 

Quanto as Lições do Rio Grande o processo foi semelhante, houve leitura, 

reflexão, debate e cada grupo ficou responsável por observar de forma particular as 

Lições, ou seja, um grupo pensaria sobre as possibilidades, como estas poderiam ser 

apresentadas, outro grupo ficou responsável pelas críticas e assim sucessivamente. Estas 

reuniões de área foram essencialmente importantes para dar suporte ao que pretendemos 

desenvolver na escola, pois, nelas foi realizado todo estudo teórico necessário para 

auxiliar a prática futura. 

O período que correspondeu ao fim do ano letivo de 2011 até o início do novo 

semestre em 2012 (atividades de recesso) realizamos um profundo estudo sobre o que é 

pesquisa, este estudo consistiu em tarefas domiciliares, onde deveríamos ler, refletir e 

analisar materiais referentes a pesquisa, e por fim construir um artigo sobre esta 

temática. 

Este estudo nos possibilitou olhares diferentes do trabalho que tínhamos pela 

frente, bem como apontou novos horizontes.  

Descobrimos que a pesquisa sofisticada trabalha como um dos níveis de sua 

realização, porém não deve exclusivizar-se. É na academia que a curiosidade criativa 

encontra espaço para cultivo, mas também é possível que na escola básica alcance seu 

posicionamento normal na vida.  

Não se busca a pesquisa como mero conhecimento e sim como atitude política, 

cabendo ai a sofisticação técnica presente em toda vida acadêmica, mas nunca longe da 

prática. Cotidianamente a pesquisa não diz respeito a algo isolado, mas sim de atitude 

que envolve um processo de investigação sobre aquilo que não se conhece, bem como 

dos limites da natureza e os que a sociedade impõe. Deve fazer parte da prática, do 

processo de informação, servindo como instrumento fundamental para a emancipação. 

A pesquisa metodológica é um dos horizontes para a pesquisa como tal, não se 

restringindo apenas a decorar com testes áridos, mas que é capaz de alcançar a 

capacidade de discutir de forma criativa caminhos alternativos para a ciência e mesmo 

de recriá-los. Um exemplo significativo e recente trata-se da pesquisa participante que 
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recoloca a questão da teoria e da prática, apresentando uma forte linha ao refazer 

caminhos científicos indicando pesquisa em sentido estrito. 

Considerando as limitações da pesquisa tradicional, a pesquisa participante 
vai, ao contrário, procurar auxiliar a população envolvida a identificar por si 
mesma os seus problemas, a realizar a análise crítica destes e a buscar as 
soluções adequadas. Deste modo, a seleção dos problemas a serem estudados 
emerge da população envolvida, que os discute com especialistas 
apropriados, não emergindo da simples decisão dos pesquisadores. 
(BOTERF, BRANDÃO, 1999.p.52). 

Desta forma, não se tem um modelo único de pesquisa participante, ou seja, 

trata-se de adaptar em cada processo condições necessárias a cada situação concreta. 

Sendo que a ciência mais criativa é a que questiona-se a si mesma, embora todas as 

pesquisas busquem uma verdade o que cada uma encontra é uma concepção possível, 

assim percebe-se que a verdade toda não encontra-se em ninguém. 

Teoria e prática devem andar juntas e ambas têm sua relevância científica 

constituindo no fundo um todo só. Cada uma possui lógica própria de modo que uma 

não substitui a outra, de forma que não se pode realizar prática sem retorno a teoria, 

bem como o contrário. 

A pesquisa prática – que nunca pode ser bem feita sem teoria, método e 
empiria – é modo salutar de produção de conhecimento, que possui ainda a 
vantagem de puxar para o cotidiano a ciência. (DEMO, 1990, p.28) 
 
 

 Primeiramente deve-se dizer que é pesquisador; socializador de conhecimentos, 

aquele que consegue despertar no aluno a vontade da pesquisa. Tal postura nos mostra 

que somente tem algo a ensinar quem pesquisa, os alunos necessitam de um mestre, 

alguém dotado de conhecimento e que tem o que dizer a partir de sua própria 

elaboração. 

Uma das coisas mais errôneas nas ciências sociais trata-se da teoria sem prática 

ou mesmo da teoria vista como prática. Isso resulta em estudo de apenas um tipo de 

leitura, exacerbação ideológica, no sentido de confundir adesão com argumento, 

partidarismo como orientação metodológica entre outros. Desta forma, é estritamente 

necessário defender a relação mutua entre teoria e prática e o aprofundamento de ambas. 

Para Castrogiovanni (2011): 

É fundamental um professor de Geografia saber Geografia, teoricamente, 
metodologicamente e epistemologicamente. É impossível um professor não 
ser criativo num mundo onde a diferença faz a diferença e a busca pelo ao 
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criativo inicia-se na preparação de questionamentos sobre a própria 
existência do fazer pedagógico.(CASTROGIOVANNI,2011.p.65). 

 

Assim, o professor mesmo sabendo a teoria e a metodologia deve acreditar que 

sabe pouco e deve buscar sempre mais. Também deve atualizar-se constantemente. Ter 

recursos, usar uma linguagem adequada, entender que a avaliação é um processo de 

crescimento e não de classificação. Esse professor deve ter como meta fundamental a 

ser alcançada com os alunos a emancipação dos mesmos criando um projeto 

emancipatório que primeiro alcance a auto-sustentação e em seguida a auto-gestão.As 

duas formam um todo, que mesmo com lógicas próprias necessitam-se mutuamente. 

 Percebe-se que o aluno só leva para a vida aquilo que ele cria por si mesmo, não 

o que decora. O professor acima de tudo deve ser motivador, alguém a serviço da 

emancipação do aluno. O aluno é o futuro professor, o futuro mestre, desta forma é 

preciso criar condições de criatividade, por meio da pesquisa, construindo assim, 

soluções para os novos problemas. 

A prática deve ser elaborada teoricamente e isso deve estar inserido na 

organização curricular. Prática, não se trata apenas de ver, observar, passar perto e sim 

da união do teorizar e fazer. Com isso chegaremos a dois resultados relevantes, o papel 

do professor sendo redefinido como orientador, consciência vigilante e o aluno sendo 

motivado a escolher seu tema de maior interesse para a produção própria. 

Torna-se essencial que o cientista saiba questionar a sociedade a qual pertence e 

problematizar rumos de desenvolvimento, confrontando e preferindo ideologias. Como 

alcançar a emancipação num país em que os pais não são emancipados? Onde os 

professores formam apóstolos que apenas reproduzem aquilo que lhes foi passado? 

“Emancipação não é atitude isolada, porque nada em sociedade é espontâneo 

estritamente. Precisa ser motivada. (DEMO, 1990p.80)” 

A escola pode exercer papel estratégico como instrumento político de 

equalização de oportunidades. Na medida em que é tida como espaço popular 

universalizante para exercício de cidadania, dentro disso o conceito de pesquisa é de 

extrema importância e fundamental, porque está no âmago da consciência crítica que 

questiona. Assim, é necessário primeiramente mudar o professor, é preciso repensá-lo a 
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fim de torná-lo mestre. Utilizando a pesquisa como fonte estrutural para se alcançar a 

emancipação e a formação de cidadãos. 

Etapa 2: O Diagnóstico da Escola Monsenhor Queiroz  

Encerrada essa primeira etapa de estudo teórico fomos efetivamente inseridos na 

escola, em outubro de 2011 visitamos pela primeira vez a Escola Monsenhor Queiróz. 

Caminhamos pela escola com a finalidade de conhecer seu espaço físico, 

fotografamos vários ambientes. Os professores da escola se uniram a nós e foi-lhes 

apresentado o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência III GeoArtes, 

pudemos ouvir o que esperavam do projeto suas expectativas e até mesmo receios. No 

geral todos se mostraram bastante receptivos e felizes com o projeto. O diretor foi 

convidado a relatar aos pibidianos um pouco da rotina e do funcionamento da escola. 

O diretor da escola deu início à conversa explanando sobre a proposta recém 

chegada a escola que é a Reestruturação do Ensino Médio, também nos deixou a par de 

que o publico que abrange a escola é bastante diversificado, incluindo praticamente 

todos os bairros da cidade, até mesmo a Colônia Z3. 

A escola possui no Ensino Fundamental, duas turmas de 7ª séries e duas turmas de 

8ª séries, bem como turmas de 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio, pela falta de espaço 

físico o diretor alegou que a escola não participa do Programa Mais Educação, que 

consiste em atividades extra-curriculares oferecidas aos alunos no turno inverso. A 

maior carência apontada pelo diretor trata-se da falta de infra-estrutura. 

Ainda no ano de 2011 no mês de novembro foi iniciado o processo de 

construção do diagnóstico da escola, em duplas, portando uma câmera fotográfica 

entramos nas mais variadas salas de aula, entrevistamos os alunos e os fotografamos. 

Para a entrevista tínhamos um roteiro de questões semi-estruturados, que versava a 

respeito do que é ser um bom professor; Qual a melhor forma que um professor utiliza 

para ensinar?; O que acham da disciplina?; Quais temas dentro da Geografia você 

considera interessantes?; Onde você encontra mais dificuldade?; O que você mais gosta 

das aulas de Geografia?; Quais suas expectativas com o PIBID? 

 

No ano de 2012 passamos a povoar o ambiente da escola efetivamente, 

semanalmente aconteceram duas reuniões no período da tarde. Realizamos, entrevistas 

com professores e alunos abordando especificamente temas relacionados à Geografia. O 
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diagnóstico nos possibilitou o conhecimento de dados fundamentais a nossa pesquisa, 

descobrimos que os professores de Geografia trabalham a mais de oito anos na escola e 

que já lecionaram em áreas diferentes de sua formação, ministrando aulas em 

disciplinas como: História, Relações Humanas, Sociologia e Filosofia.  

Observamos que estes procuram se atualizar de forma informal, de acordo com 

seu interesse pessoal. No entanto, quando há possibilidade de participar de eventos 

custeiam a participação por conta própria e a escola não dispensa a freqüência para 

cursos de formação, sendo necessário a recuperação das aulas não ministradas. A 

metodologia empregada se dá através de aulas expositivas, e não são destinadas verbas 

para saídas de campo.  

Foram apontadas algumas mudanças segundo os professores como: limite de 

turmas por professor, recursos disponíveis para se utilizar, bem como a valorização da 

profissão. Atualmente os docentes possuem tempo muito limitado para o 

desenvolvimento dos conteúdos. 

Segundo os alunos dos primeiros anos do ensino médio, pertencentes ao turno da 

tarde a melhor forma para se ensinar se dá através de: trabalhos, filmes, imagens, 

pesquisa, trabalho em grupo, saídas de campo e maior participação dos alunos. Ainda 

afirmaram que a geografia possibilita compreender o espaço, sendo importante para a 

vida. Mas isso depende da maneira como o professor ensina. Como temas interessantes 

foram destacados: geografia humana, relevo e formatos da terra, história do Brasil, 

pirâmides, corpos celestes, mapas, desenvolvimento dos países, entre outros. Como 

conteúdos onde se encontram as maiores dificuldades foram apontados: fuso horário, 

coordenadas geográficas, conflitos atuais e hidrografia. 

Alguns alunos relataram não fazer uso da biblioteca da escola, bem como não 

possuem o hábito da leitura, apenas uma minoria afirma gostar de ler e frequentar a 

biblioteca. Ainda segundo os alunos, seus pais não incentivam o gosto pela leitura. 

O alunos sinalizam que gostariam de trabalhar com mapas. Percebemos o uso 

exacerbado do livro didático como única fonte de pesquisa e conhecimento. Segundo os 

alunos as avaliações acontecem em formas de trabalho em dupla, provas com consulta, 

e a realização de exercícios do livro. Acreditam que a escola tem um importante papel  
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para a vida, mas relatam estarem na escola por serem obrigados e por não possuírem 

outro lugar para ficar enquanto os pais trabalham. 

Para os alunos o grande problema da escola está na sua infraestrutura, por não 

possui local adequado para a realização da disciplina de Educação Física, os mesmos 

precisam deslocar-se em turno inverso a um ginásio de esportes longe da escola para a 

prática da disciplina, isso ocasiona uma série de gastos com transporte, bem como o 

descontentamento dos alunos.  

Etapa 3: Análise dos dados e elaboração do projeto de área da Geografia 

Com base nas informações apontados pelo diagnóstico chegamos a algumas 

conclusões a respeito da Escola Monsenhor Queiroz. 

De acordo com os dados obtidos através de pesquisa envolvendo entrevistas 

semi estruturadas, conversas informais, registro de imagens e análise do projeto político 

pedagógico da escola, percebemos que algumas lacunas justificam a construção do 

projeto de área (Geografia) na escola.  

Todavia, algumas questões apontadas pelos alunos ficam além das nossas 

perspectivas, como  a carência apontada pelos alunos na falta de infraestrutura, o prédio 

é locado pelo Estado, o que impossibilita reformas, uma vez que trata-se de uma casa 

histórica da cidade adaptada para receber alunos. O local não dispõe de área aberta ou 

fechada ampla, necessária para a prática da Educação Física, a área para recreamento 

também mostra-se inadequada para descanso e lazer dos alunos. Diariamente os 

estudantes precisam deslocar-se a um local afastado da escola, em turno inverso para a 

prática de atividade física. Isso resulta em perda de alunos, pois muitos não possuem 

condições financeiras para esse deslocamento, assim, fazem uso de atestados médico 

para dispensa da disciplina. 

Devido a falta de infraestrutura a escola também não participa do Programa 

Mais Educação que é um programa criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007, que 

aumenta nas escolas públicas a oferta educativa, por meio de atividades optativas com 

acompanhamento pedagógico, esporte, lazer, meio ambiente, direitos humanos, cultura, 

cultura digital, prevenção e promoção de saúde, artes, comunicação, educação 

econômica e educação científica. 
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Outro problema apontado doe o fato dos professores ministrarem aulas em 

disciplinas que não correspondem a sua formação, na tentativa de manter-se em menos 

escolas, para evitar o deslocamento diário a diversos lugares. Isso demonstrou grande 

parte do aborrecimento dos docentes que se sentem desmotivados, cansados e obrigados 

a se submeterem as regras do sistema.  

Ainda de acordo com os professores, o Estado não libera para nenhum tipo de 

atualização como cursos, seminários ou participações em eventos, os docentes que 

demonstrarem interesse em aperfeiçoar sua formação, devem custear o curso ou evento, 

não recebendo dispensa de suas aulas, devendo num segundo momento recuperar as 

aulas não ministradas.  

Verificou-se que de acordo com as dificuldades encontradas que muitos 

desistem da participação em cursos que possam acrescentar algo a sua formação, assim, 

buscam fontes alternativas de atualização, por meio de periódicos, livros, através da 

internet entre outros.  

Os diversos problemas enfrentados pelos professores contribuem para a 

defasagem da atual metodologia utilizada pela maioria, dos docentes da disciplina de 

Geografia da Escola Monsenhor Queiróz. Verificamos que estes utilizam-se de 

metodologia tradicional, justificada pela falta de tempo para planejamento e elaboração 

das aulas, excesso de turmas por professor, curto tempo efetivo de hora aula, entre 

outros. Desta forma, não realizam pesquisa com os alunos, bem como não são feitas 

saídas de campo. 

De acordo com professores e alunos dos primeiros anos do ensino médio, as 

dificuldades encontradas nas aulas de Geografia estão na compreensão de fuso horários, 

coordenadas geográficas, conflitos atuais e no que diz respeito a hidrografia. 

Na pesquisa realizada com alunos da oitava série do ensino médio, os dados 

apresentados mostraram-se bastante distintos aos dos alunos dos primeiros anos. Ao 

contrário destes, os alunos da 8ª, não conseguem compreender a geografia como um 

todo, não enxergam que ela faz parte do dia a dia, bem como da vida. Os alunos 

mostraram-se bastante desmotivados, com pouco ou nenhum interesse pela disciplina, 

bem como pela escola e a educação, não são habituados a lerem jornais, livros ou 
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qualquer material impresso, e apontam ainda, mais uma vez a grande dificuldade em se 

deslocar até o lugar destinado a disciplina de Educação Física. 

Ainda, de acordo com a maioria dos alunos o livro didático é utilizado de forma 

exacerbada. E com base nessa afirmação  a fim de contribuir com a aprendizagem dos 

alunos e a capacitação dos professores, buscamos desenvolver fontes novas de ensino-

aprendizagem adequadas as necessidades da turma. 

Nosso projeto foi estruturado a fim de suprir ou pelo menos amenizar esses 

problemas vivenciados pela Escola Monsenhor Queiroz em relação as metodologias de 

aprendizagem. 

Considerando as necessidades de se trabalhar com o bairro e com pesquisa, 

fundamentamos nossa proposta com base no seguinte autor: 

A ideia é fundamentar proposta de teoria e prática da pesquisa que ultrapasse 
os muros da academia e da sofisticação instrumental. É possível desenhar o 
alcance alternativo da pesquisa, que a tome como base não somente das lides 
científicas, mas também do processo de formação educativa, o que permitiria 
introduzir a pesquisa já na escola básica, a partir do pré-escolar e considerar 
atividade humana processual pela vida afora.(DEMO,1941.p.09). 

Uma vez descoberta a ausência de trabalho com pesquisa queremos apresentá-la 

aos alunos, tornando-a ferramenta fundamental de nosso trabalho. Nosso objetivo é 

contribuir na aprendizagem docente, buscando formas de motivação aos professores, 

melhor utilização dos espaços da escola, trabalho com diversos ambientes, construção 

de mapas e a utilização de meios de leitura, bem como com mídias.  

Buscamos: motivar os professores, encontrar novas formas de trabalhar com o 

espaço disponível, bem como sugerir alternativas metodológicas de trabalho com os 

conteúdos apontados como difíceis pelos alunos. 

Como atividades previstas estão: oficinas de elaboração de material didático, 

uma vez que foi detectado o uso exacerbado do livro didático. Procuramos por meio 

desta atividade proporcionar aos professores e alunos um novas formas de se trabalhar 

geografia, a ideia consiste em primeiramente confeccionar materiais de apoio as aulas 

como jogos que serão construídos com os professores para num segundo momento 

aplica-los com os alunos, ou até mesmo construí-los juntos. Acreditamos que essa 

também é uma forma de motivação para ambos. Todo material construído ficará 

disponível na escola. 
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Devido à ausência do habito da leitura percebido entre os alunos, buscamos uma 

atividade que venha de forma diferenciada e lúdica apresentar diferentes tipos de 

leituras que possam interessar e despertar o gosto dos alunos. Pretendemos construir na 

escola um mural chamado Mural/Geo, onde serão fixadas notícias relacionadas á 

Geografia, os alunos deverão trazer os materiais que serão selecionados pelos 

pibidianos, para em seguida promover um espaço de reflexão e discussão de temas que 

estejam relacionados à Geografia.  

Também estão previstas atividades que possibilitem aos alunos a construção de 

vários tipos de mapas, bem como atividades com pesquisa para o conhecimento da 

formação do bairro e mesmo da cidade, para tanto será utilizada a biblioteca e a sala de 

informática. Estas atividades acontecerão semanalmente, sendo desenvolvidas não só 

pelos pibidianos e alunos, mas também pelos professores e supervisoras. 

 

Conclusões Preliminares: 

 

Com base no trabalho realizado até o momento no PIBID, percebemos que o 

professor deve antes de tudo ser pesquisador, a aula deve deixar para trás seu caráter 

imitativo o professor deve motivar o aluno a realizar suas próprias produções fazendo 

disso a meta da formação.  

O aluno deve aprender a aprender, deve ser instigado e motivado a alcançar sua 

emancipação social, técnica e politicamente. O professor assume então, o papel de 

orientador sendo sua principal função a de motivar o processo de pesquisa e formação 

própria do aluno. A prática deve começar a fazer parte dos currículos “Toda prática 

deve estar no contexto da formação acadêmica, unindo saber & mudar, desde a 

aplicação teórica até a fundação cientifica do sujeito social e profissional.” 

(DEMO,1990.p.102) 

Assim busca-se uma prática contextualizada pela teoria e tendo a extensão ao 

seu lado, ou seja, toda prática deve estar ligada com a formação acadêmica, bem como 

com a formação de cidadania. Esse é um passo que deve ser seguido para a valorização 

da prática, exercendo-a corretamente sem banaliza-la e muito menos sem a 

supervalorizar.  
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A prática representa apenas uma opção da teoria sendo assim somente um 

critério da verdade nunca esgotando as utopias conceituais sobre cada concepção 

teórica. 

Com o projeto esperamos motivar professores e alunos, buscando alternativas 

para se trabalhar com a Geografia, como materiais diferenciados que possam enriquecer 

as aulas, tornando-as mais criativas e interessantes. Possibilitando vivencias com 

diversos tipos de mapas, trabalhando de forma que o aluno possa observar, ler, 

construir, identificar e reconhecer o lugar a qual pertencem, localizado-se plenamente. 

Ainda buscamos proporcionar aos alunos um maior conhecimento sobre seu 

bairro, formação e história do mesmo. Para assim introduzir a leitura no cotidiano do 

aluno de forma diversificada, trabalhando com diferentes tipos de textos e leituras 

incluindo principalmente atualidades relacionadas à Geografia. 

Concluímos que o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência é de 

grande importância para os acadêmicos de licenciaturas, pois estes durante o curso 

podem conhecer, entender e compreender como se dá a rotina escolar, a vida e o 

funcionamento da escola, o que propicia uma  formação adequada ao futuro docente. 

 A oportunidade de executar projetos que surgem com propostas de 

interdisciplinaridade é algo enriquecedor para a formação dos acadêmicos de 

licenciaturas, sendo de valor inestimável. 
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