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Introdução: O Programa Institucional de Bolsa a Iniciação à Docência (PIBID)
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 Unileste foi contemplado com
o projeto institucional submetido por meio do Edital nº 7.692, constituído por dois
subprojetos. Objetiva-se apresentar o subprojeto do curso de Pedagogia desenvolvido
em parceria com a escola Estadual Professora Celina Machado de Coronel Fabriciano.
Objetivo: Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica,
que para a contribuição e valorização do professor e ainda contribuir para a teoria e
prática necessária à formação inicial dos estudantes, à valorização do magistério,
articular a teoria e a prática necessárias a formação docente. Metodologia: Os
encontros são feitos semanalmente no UNILESTE, com a presença da coordenadora
responsável. Para o planejamento das ações realizadas na escola, é colocado em prática
o que se aprende na teoria, ou seja, a partir da leitura de textos de renomados teóricos.
A outra parte do projeto acontece na Escola Estadual Prof.ª Celina Machado e cada
grupo acompanha um ano (série) com uma professora supervisora diferente. A função
é observar os alunos em sala de aula, e os professores em suas funções no geral. 
Resultados: O projeto pretendido para a ação, é construir uma horta para utilizar o lote
vago ao lado da escola, de uma forma a beneficiar os alunos, comunidades,
funcionários e professores. Este projeto tem o objetivo de permear em todas as
disciplinas, ou seja, seria interdisciplinar, pois todos os professores poderiam trabalhar
em cima de suas matérias. A Matemática poderia desenvolver cálculos de medidas dos
canteiro, gráficos e tabelas da produção realizada; a ciência poderia tratar das espécie a
plantar, criando métodos para evitar fungos e pragas; o Português se vale de textos
literários ou artigos de revistas e jornais; com cuidados ao meio ambiente integram os
estudos de Geografia; nas aulas de Histórias pode-se trabalhar o social; peças teatrais
que versem sobre o relacionamento humano e os cuidados necessários de uma horta
saudável, podem ser temas de Artes ou aula de Educação Física.Dessa forma, para os
alunos envolvidos no projeto as aulas iriam ter mais sentido, porque iria propiciar os
alunos a colocar em prática toda a teoria dada em sala. . E com as verduras colhidas
todos os dias, alunos e funcionários vão ter verduras frescas em suas refeições. 
Conclusão: O projeto PIBID constitui-se numa ferramenta fundamental para a prática
de um trabalho coerente com as atuais concepções de ensino e aprendizagem. O
projeto amplia a visão critica e propicia um contato direto do aluno com a realidade do
cotidiano escolar e das funções exercidas pelos profissionais da educação. 
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