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Introdução: O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da
Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior (CAPES) é uma
iniciativa para o aperfeiçoamento na formação de professores da educação básica. O
programa concede bolsas a alunos de licenciatura, desenvolvidas por Instituições de
Educação Superior (IES), em parceria com escolas de educação básica da rede pública.
O subprojeto de Pedagogia, aqui apresentado, é parte do projeto institucional proposto
pelo Unileste e aprovado por meio do Edital nº 7.692. O referido subprojeto é
desenvolvido em parceria com a escola Estadual Professora Celina Machado de
Coronel Fabriciano. Objetivo: O projeto visa fomentar a iniciação à docência,
inserindo futuros educadores no cotidiano da rede pública de educação e propiciar a
articulação entre a teoria e a prática. Nesse sentido, o PIBID na UNILESTE objetiva
ampliar o conhecimento sobre as ciências/tecnologia/sociedade com implementação de
atividades pedagógicas e educativas.   Metodologia: O projeto é desenvolvido na
Escola Estadual Celina Machado em parceria com a UNILESTE e tem o total de
dezenove participantes sendo, quinze alunos de pedagogia, três professoras da
educação básica, uma professora coordenadora do subprojeto e uma coordenadora
Institucional. A equipe se reúne na IES, duas vezes por semana, para estudos de textos,
formação continuada e planejamento de atividades, e uma na Escola Celina Machado.
As atividades envolvem, pesquisas sobre a integração da tecnologia e suas práticas
pedagógicas. Os grupos tem aulas de capacitação dos Software educativos e do
LINUX. Utiliza-se o Moodle para interagir e postar atividades.  Resultados: A
participação no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)
propicia ao futuro docente condições para o exercício de criação de novas práticas
pedagógicas. O envolvimento nas atividades propostas pelo projeto proporciona ao
licenciando, vivenciar as interações entre teorias e práticas no campo educacional,
ampliando sua capacidade de desenvolvimento, habilidades e competências. Nesse
sentido, os ambientes informatizados de aprendizagem, também permitem ao
licenciando uma sólida formação para integrar as tecnologias às práticas pedagógicas e
possibilita a ampliação do aprendizado sobre as interações
ciências/tecnologia/sociedade associadas a construção do conhecimento. As visitas
técnicas à escola contribuem para uma vivência de conhecimentos teóricos e práticos,
contribuindo na construção de uma nova cultura de formação docente.  Essa ação
promove o exercício de autonomia, criatividade e interação. Também, propicia a
análise das práticas escolares na articulação entre as relações educativas, os conteúdos
e os recursos utilizados. Elaborar relatórios com dados resultantes da observação
desenvolvida na escola, permite ao futuro docente, monitorar e avaliar com criticidade
os processos educativos. A participação de fóruns de discussões online permitirá ao
licenciando de pedagogia vivenciar uma interação em grupo na qual muito saberes
necessários a pratica docente (conteúdo, interações, compartilhar) vai sendo elencados.
Conclusão: A partir dos estudos realizados até então por meio do subprojeto de
Pedagogia  o PIBID tem ampliado o processo de formação, discente, favorecendo o
desenvolvimento de habilidades para efetivação do magistério. A interação do bolsista
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com o ambiente escolar proporciona uma nova visão das teorias estudadas com as
práticas
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