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Introdução: O Programa Institucional de Iniciação a Docência (PIBID), fomentado
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes),é uma
iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a
educação básica. O programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de
projetos de iniciação à docência desenvolvida por Instituições de Educação Superior
(IES) em parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino. O projeto
PIBID aqui apresentado é desenvolvido em parceria entre o Centro Universitário do
Leste de Minas Gerais - Unileste e a Escola Estadual Professora Celina Machado, do
Município de Coronel Objetivo: Apresentar à comunidade acadêmica o PIBID- do
curso de Pedagogia do Unileste, que objetiva, principalmente, incentivar a formação de
docentes em nível superior para a educação básica e elevar a qualidade da formação
inicial de professores nos cursos de licenciatura.  Metodologia: O projeto
PIBID-UNILESTE conta com a participação de quinze (15) alunos bolsistas, 3 (três)
professoras supervisoras e uma coordenadora de área. Cada uma das professoras
supervisoras é responsável por um (1) grupo de cinco (5) alunos. Esses grupos de
trabalho participam, semanalmente, de forma coletiva, de dois encontros de formação
continuada, com leituras, discussões e letramento digital. E ainda, cumprem quatro (4)
horas semanais na escola de educação básica, para atingir aos objetivos propostos pelo
referido programa. Resultados: Os resultados aqui apresentados são referentes a ação
número um (1)  do plano de trabalho do projeto em questão, que,  diz respeito ao
estudo do contexto escolar, foram realizadas leituras que sustentaram as observações
dos espaços escolares, assim como as análises do Projeto Político (P.P.P.) Pedagógico.
As observações denunciam a presença de um público em sua maioria, carente de afeto,
e capital, são crianças e adolescentes, dóceis e os mais problemáticos são também
aqueles que mais precisam de atenção e zelo. A escola e seu corpo pedagógico
conhecem a realidade de seus alunos e busca melhorá-los. As análises do P.P.P.
comprovam que a escola sabe de suas potencialidades e fragilidades. Aproveitando
algumas necessidades apontadas pelo documento, o grupo um (1) do projeto, elaborou
duas (2) propostas de ação no intuito de respondê-las. A primeira proposta refere-se ao
intervalo de recreio. Considerando que o espaço físico da escola não proporciona aos
alunos muitas opções para a hora do recreio, pensou-se em uma ação para promover
recreação aos alunos, e por meio das atividades recreativas gerar um ambiente de
respeito, colaboração e amizade entre os alunos. Outra diz respeito aos projetos de
intervenção pedagógica, que visam melhores desempenhos dos alunos. Conclusão: O
PIBID/Unileste tem sido uma grande oportunidade de ligar a prática com a teoria
criando uma possibilidade de refletir sobre a realidade da sociedade, da educação e do
sistema escolar. Uma troca de experiência em que dá uma visão geral do processo de
ensino aprendizagem.
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