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No mês de fevereiro as alunas, Eduarda Saturnino Ferreira, Gabriele Francine Bazzo 

de Mello, Ingrid Gomes Magarotti, Rosane Limeira Ximenez e Tainara Aparecida Sart, iniciaram as 

atividades na escola EMEF Ivonete Amaral da Silva Rosa, com estudos teóricos metodológicos para a 

elaboração do projeto para a prática educativa dentro da escola, onde trabalharam com alunos do 4º 

ano e elaboraram o projeto “Ciências em Ação”. 

No decorrer dos meses, as alunas começaram a implementar o projeto educacional 

dentro da escola, com o objetivo de despertar o interesse e a curiosidade dos alunos, foi trabalhado 

então questões interdisciplinares relacionadas às ciências tais como: meio ambiente e suas vertentes 

(água, lixo, plantas e animais), tecnologia, corpo humano e alimentação. 

No início de cada semana sentavam para a elaboração do plano de aula que seria 

trabalhado naquele momento, discutindo temas geradores, a partir do currículo e das experiências 

vivenciadas no espaço escolar. As alunas registraram cada ação para a reflexão sobre a prática ao final 

de cada dia, procurando sempre seguir as etapas elaboradas no projeto. 

O objetivo foi alcançado, as metas cumpridas, passando aos alunos o aprendizado 

planejado. Essa bolsa de estágio proporcionou um grande conhecimento profissional e pessoal para 

todas, que mesmo tendo desempenho e interesses diferentes conseguiram desenvolver 

satisfatoriamente o projeto planejado e acredito que a aprendizagem adquirida na prática será bagagem 

que levarão para as suas vidas profissionais. 

Enfim, através do contato que as alunas pibidianas tiveram com as crianças puderam 

vivenciar na prática o conhecimento teórico que o ensino superior oferece e, por meio de acertos e 

erros, desenvolveram mais autonomia e capacidade para atuarem de maneira adequada nesta carreira 

escolhida. 
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