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Apoiar a execução das atividades aprovadas, que envolvam os bolsistas de iniciação a docência, nas escolas
parceiras do projeto, e o seu acompanhamento pelos coordenadores e supervisores do projeto.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Indique os principais resultados alcançados no projeto, considerando os objetivos do
programa e o Plano de Trabalho. Forneça elementos concretos que subsidiem os
resultados apontados.
EDUCAÇÃO FÍSICA atingiu os resultados de forma satisfatória conforme os objetivos e o Plano de Trabalho:
planejamentos foram feitos de forma semanal, atividade foi importante tanto no sentido de organizar as ações
didáticas pedagógicas quanto avaliar os resultados das mesmas. Ministração de aulas: os acadêmicos
ministraram aulas a partir do que foi planejado nas reuniões Projetos: Voleibol, Basquete, Futsal, Handebol e
Badminton. Os acadêmicos propuseram outros projetos tais como: dança de salão, balé clássico e xadrez.
Utilização de metodologias ativas. Divulgação de resultados no Integra/SBPC e Festival Mais Cultura UFMS. 
BIOLOGIA- promoção de saberes sobre plantas medicinais, construção horta medicinal vertical ecologicamente
sustentável utilizando materiais recicláveis; propiciou um ambiente de interação entre os alunos e os espaços
físicos da escola; foram feitas atividades buscando o controle do bullying, referente a automutilação,
conservação ambiental, atividades sobre queimada, conservação do cerrado, Feira de Ciências, com confecção
de experimentos químicos controlados e confecção de jogo: Puber Game (sexualidade humana). Conscientização
sobre Dengue e epidemia. Dia da Água, Coleta Cultivo de bactérias, Cultivo Plantas medicinais, Feira de ciências.
HISTÓRIA - Horas de imersão do acadêmico no espaço escolar, possibilitou aproximação o contato com a sua
futura profissão. Ações culturais e de ensino com o desenvolvimento de quatro projetos que foram apresentados
em eventos científicos, formação por meio de leituras, o planejamento de ações na constituição de sequências
didáticas/oficinas e a sua execução no interior da escola. Atividades em turno das aulas, aplicando sequências de
ensino diretamente ligadas ao conteúdo ou cuja ligação era transversal. A preparação de material didático
(cartilhas) para serem utilizadas nas sequências foi de suma importância, ampliando a participação dos
discentes da escola com atividades interativas e de leitura e interpretação do material produzido previamente.
ESPANHOL, INGLÊS, ARTES - Alcançaram os seguintes objetivos: workshops de design visual; variedade de
planos de aula e fizeram a regência desses; vivenciar a realidade escolar e desenvolver suas habilidades
pedagógicas; participar de debates sobre vários temas como letramento crítico, translinguagem, métodos e
abordagens para o ensino de língua inglesa. buscando a melhoria qualitativa do trabalho com a leitura, produção
e análise linguística de textos. Em espanhol participaram ativamente na realização de 2 projetos culturais;
Elaboraram materiais pedagógicos com materiais reciclados para aulas mais dinâmicas. MATEMÁTICA O
professor supervisor participou das nossas reuniões de formação, compartilhou momentos da sala de aula e nos
auxiliou no processo de conhecer os espaços da escola, foi a ponte entre direção e coordenação e PIBID. Alunos
foram atendidos por meio de aulas extras, projetos, novas dinâmicas de ensino e aprendizagem, e até mesmo
pela presença do bolsista na sala de aula que ajudou no atendimento mais individualizado ao aluno, o que não é
possível só com a professora em sala. Por outro lado, para o bolsista foi uma vivência no campo de trabalho no
qual irá atuar. Os bolsistas tiveram aulas práticas no contexto do trabalho o que contribuiu muito para a sua
profissionalização.PEDAGOGIA Atendeu os objetivos propostos reconhecendo problemas e dificuldades presentes
do cotidiano da educação infantil, buscou-se uma aproximação prazerosa com a matemática desde a pré-escola.
Oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas e práticas docentes mediante a
elaboração de projetos de leitura, principais conceitos aplicados na fase da alfabetização e no letramento;
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desenvolver projeto de ensino. Nos iniciais do EF em fronteira, foram desenvolvidas atividades dificuldades com
idioma (português, Espanhol e Guarani). FILOSOFIA E SOCIOLOGIA Aperfeiçoamento da formação do licenciado;
Percepção da importância em estabelecer uma estreita correspondência entre o saber teórico e a atividade
prática para a formação do docente; A relevância de estabelecer uma aproximação entre e Universidade e a
Escola; Diminuição da desistência do curso de Filosofia (Nenhum pibidianos deixou o curso em 2019).
Compreensão da forma como está integrado o projeto político pedagógico da Escola Estadual e os conteúdos
tratados na aula de Filosofia e Ciências Sociais. Valorização do magistério, por meio do fomento à competência
docente.GEOGRAFIA organização do laboratório, minicurso, mídias de auxílio aos conteúdos, curiosidades para
ensino geografia, organização da sala temática, projeto inscrição do ENEM – como fazer; prática docente:
vulcanismo, horizontes do solo, migração, projeto portas abertas com visita da escola na UFMS. 

Descreva de que maneira a aplicação dos recursos contribuiu com a execução das
atividades do projeto e a melhoria da qualidade da formação dos licenciandos.
Os recursos facilitaram o desenvolvimento das atividades teórico-práticas de biologia, tornando as aulas mais
interessantes com relação aos materiais lúdicos criados e apresentados e assim contribuindo para a
interatividade entre todos os envolvidos, supervisor, coordenador, pibidianos e alunos da Escola Básica,
tornando-se assim possível a concretização e evolução dos conceitos biológicos abordados. A partir dos recursos
foi adquirido materiais esportivos que contribuíram significativamente tanto para a ministração das aulas quanto
para a ministração de projetos extracurriculares: “Oficina de Xadrez” e corda para aulas de equilíbrio
(Capacidades Físicas); ministração de aulas diversificadas; projetos extracurriculares. Tivemos de utilizar
recursos próprios e da escola foram utilizados até chegar o Proflicenciatura. O dia a dia em sala, com a feitura
de pequenas atividades escritas, elaboração de mapas conceituais, ações de recortar e colar trabalhando com
as ideias dos alunos junto a ideias históricas, cartazes, até a execução de atividades mais elaboradas, como a
preparação de uma exposição fotográfica com o tema “Patrimônio histórico, cultural e turístico do município de
Três Lagoas-MS”. Os recursos foram imprescindíveis, uma vez que a produção de material didático exige tempo,
mas também recursos para sua impressão. O material didático tem uma linguagem própria com uso de cores,
imagens, balões, destaques. Algumas das atividades com recursos próprios ou materiais doados, como argila
para uma das atividades, placas de isopor para outras. Sem o recurso destinado não seria possível a produção
do material didático utilizado no desenvolvimento das atividades. O material comprado auxilia na execução de
atividades que exigem habilidades manuais (apesar de a escola e os alunos disporem de materiais, muitas
vezes não é suficiente para todos). Alguns materiais auxiliam o professor na preparação de aulas (como o
flipchart).Atividades de corte, pintura, escrita, elaboração de painéis, árvore de cordéis, vestimentas e adereços
para apresentações culturais, entre outras. Foram impressas atividades extracurriculares; atividades de recorte
e colagem e pintura envolvendo todos os alunos; painéis ilustrativos com fotos e legendas relacionados aos
projetos culturais; roupas com os tecidos comprados para as apresentações de danças; bandeiras e bandeirolas
para decoração da culminância do projeto sobre o México. Os recursos foram basicamente utilizados na compra
de material para produzirmos jogos, oficinas, cartazes, material de manipulação e aquisição de material concreto
para desenvolvermos atividades que contemplassem a formação dos bolsistas e estudantes da educação básica.
Foi possível aliarmos teoria e prática para ambos os participantes do programa assim como o professor
supervisor pode ressignificar algumas de suas práticas com a confecção de materiais que poderão ser utilizados
em aulas futuras. Fazer parte deste momento formativo é de grande significado para os alunos da licenciatura,
observar, discutir, compartilhar experiências e formações nesse momento de ludicidade enriquece todo o
trabalho de formação inicial desenvolvido em sala de aula na IES.Também, foi possível discutir teoricamente
com os alunos bolsistas o uso ou não uso do material. Muitas vezes a confecção do material faz parte do
processo de construção dos conceitos. Então, o recurso contribuiu na aquisição de jogos prontos e de materiais
para a confecção de materiais didáticos. Também, ajudou o futuro professor perceber a importância de um
laboratório de matemática como um instrumento na potencialização do ensino e aprendizagem da matemática,
seja ele constituído pelos materiais elaborados pelos alunos e/ou adquiridos no comércio, o uso de material
didático aproxima a teoria da prática, fomenta a curiosidade e a participação do aluno, que passa a ser um
investigador, que observa, conjectura e apresenta resultados. O grupo do PIBID do curso de licenciatura em
Pedagogia foi beneficiado, pois o material que foi adquirido contribuiu para que os pibidianos tivessem material
disponível para construir jogos, elaborar atividades que possibilitassem o ensino da matemática por meio da
ludicidade, aquisição de material para confecção de jogos e atividades pedagógicas utilizados durante a
aplicação de planos de ensino e sequências didáticas, confecção de cartazes, alfabeto móvel, por exemplo, na
execução de planejamentos direcionados à promoção do letramento em alunos dos anos iniciais do ensino
fundamental. A aplicação do recurso foi fundamental para construção de uma exposição da História da Filosofia
contemplando 35 autores. Cada aluno pibiano propôs um banner de um filosofo. Esses banners foram expostos,
em duas ocasiões na escola: dia do Estudante e no dia Mundial da Filosofia.
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Informe os produtos desenvolvidos a partir do financiamento do ProF Licenciatura.
Foi realizada a orientação e desenvolvimento de atividades interativas e reflexivas, como mapas, maquetes,
cartazes, colagens, exercícios, confecção de jogos e confecção de textos conclusivos de sequências didáticas.
Além de atividades lúdicas, confecção de suportes de paletes e garrafas pet, bancos, ilha e mesa. Materiais
didáticos e paradidáticos: Construção de uma réplica de barco “navio negreiro”, Maquete para o Projeto Ruas,
Cartazes para diversas aulas, Pinturas e elaboração do projeto Contação de História, e desenvolvimento de
diversas atividades cotidianas. Como materiais produzidos a partir dos recursos listamos: atividades impressas
para sala de aula, cartazes, mapas conceituais, recortes e colagens de revistas/jornais, base para exposição
fotográfica, fundo para exposição de fotos, moldura para exposição de fotos, etiquetas para fotos, organização
de exposição fotográfica, pequenas avaliações em sala. Foram elaboradas e distribuídas cartilhas para as
sequências de ensino e oficinas, tais como: Da pré-história global à pré-história em MS; Aspectos e releituras do
Renascimento; Uma muralha na China; Cinema, História e Diversidade; Os povos indígenas em Mato Grosso do
Sul. Maquetes, cartazes, jogos de tabuleiro em tamanho grande (para uso em sala de aula) também foram
confeccionados. 
Atividades de inglês de jogos; Atividades de leituras; Banners; atividades com músicas, jogos, apresentações
culturais, leituras, produções escritas de diversos gêneros textuais; feira gastronômica, aulas de músicas,
brincadeiras de roda, contação de histórias em espanhol; murais de frases idiomáticas em espanhol com
tradução em português; confecção de bonecos e personagens de desenho infantil com legendas em espanhol e
português.
Foi possível desenvolver oficinas de construção de materiais para a escola. Apesar dessa unidade escolar não ter
sido contemplada com laboratório de matemática foi possível desenvolvermos a partir da aquisição do material,
atividades práticas nas quais pudemos discutir os conceitos matemáticos estudados em sala de aula. Essa
prática de laboratórios só é possível quando nos é disponibilizado esses recursos visto que a confecção de todo o
material utilizado demanda custos para escola.
Podemos complementar, que para as atividades realizadas na Unidade de Campo Grande, que tem um
Laboratório de Ensino de Matemática (LEMA), acrescentamos a este todo o material adquirido e confeccionado
com o recurso do Proflicenciatura. Realizamos o dia de visita da comunidade ao LEMA, nessa atividade os
bolsistas do PIBID explicaram conceitos matemáticos com o uso de tal material. Todas as quatros horas que
deveriam ser realizadas na universidade foram desenvolvidas nesse laboratório, o que contribuiu muito para a
aprendizagem dos bolsistas. 
Os bolsistas, também, elaboraram fichas técnicas para os jogos adquiridos prontos. Estas fichas descrevia o
material e apresentava sugestões de atividades didáticas que poderiam ser utilizadas para o ensino e
aprendizagem de determinados conceitos matemáticos. 
Pedagogia- produziu materiais que possibilitassem que as intervenções feitas nas escolas conectassem o ensino
da matemática e a ludicidade, como confecção de tapetinho (quadro de valor posicional) de sistema de
numeração decimal, construção de centopeia para a contação da história, construção de material para a
contação da história “As três partes”, construção de material para a contação de história “A casa sonolenta”,
construção de material para a contação de história “João e o pé de feijão”, construção de gráfico de presença
onde era registrado diariamente a quantidade de crianças presentes na sala, boliche, confecção de plaquinhas
para o recebimento das crianças na universidade, entre outros. Desenvolveram jogos e materiais pedagógicos
para apoio às atividades de leitura, escrita e alfabetização matemática: Material individual para as crianças,
recontando a história “João e Maria”; Árvore dos desejos; Seu Alfabeto para atividades de Leitura e escrita;
Alfabeto móvel; Jogo de palavras; Máquina de soma; Jogo das compras. Recursos visuais para apoio de
atividades teatrais previstas nos projetos de formação literária; fantoches, fantasias, jogos e atividades para
registro das vivências com as leituras literárias; objetos pedagógicos tais como: alfabeto móvel; cartazes de
textos; planos de ensino; fichas de leituras; fichas de atividades de leitura e escrita; cadernos de produção
escrita dos alunos da escola parceira. Confeccionamos materiais como: quebra-cabeças; jogo da memória; caça
ao tesouro alfabético; tabuleiro de operações matemáticas; cartazes pedagógicos; peças teatrais; fantoches e
alfabeto móvel. 
Filosofia - 35 banners que apresentam as principais teses dos autores mais relevantes da História da Filosofia e
materiais impressos diversos.

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS
Informe como foi realizada a distribuição dos recursos entre os subprojetos. Justifique e
indique os subprojetos contemplados e não contemplados com recursos, quando houver.
Conforme o provisionamento aprovado pelo ProFLicenciatura para o projeto institucional da UFMS, de acordo
com o art. 7º, da Portaria nº 219/2018, “o valor de referência para o repasse de recursos financeiros para os
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projetos será fixado em função da disponibilidade orçamentária da Capes e da quantidade de cotas de bolsa
[...]”, sendo R$ 106,00 por discente bolsista e 456 cotas para discentes bolsistas, recebemos a importância de
R$ 48.336,00, exclusivamente, como recurso de custeio.
Os subprojetos ficaram com as seguintes quantidades de discentes bolsistas: Arte, Língua Espanhola, Língua
Inglesa, Língua Portuguesa: 120; Biologia: 49; Educação Física: 24; Filosofia, Sociologia: 25; Física, Química: 24;
Geografia: 25; História: 58; Matemática: 58; Pedagogia: 73; totalizando: 456 discentes bolsistas.
Todos os subprojetos foram contemplados com recursos já que foi dividido o montante de R$ 48.336,00 pelo
número exato de bolsistas em cada subprojeto.

Indique os critérios utilizados para a distribuição dos recursos financeiros entre os
subprojetos.
O critério utilizados para a distribuição dos recursos financeiros entre os subprojetos foi o número de discentes
bolsistas por subprojeto. Os subprojetos ficaram com as seguintes quantidades de discentes bolsistas: Arte,
Língua Espanhola, Língua Inglesa, Língua Portuguesa: 120; Biologia: 49; Educação Física: 24; Filosofia,
Sociologia: 25; Física, Química: 24; Geografia: 25; História: 58; Matemática: 58; Pedagogia: 73; totalizando: 456
discentes bolsistas.

Descreva as atividades do projeto que mais demandaram recursos do ProF Licenciatura.
Subprojeto de Biologia, do INBIO, Campo Grande/MS, atividade de atividade de área de lazer e de horta
medicinal vertical, desenvolvida na Escola Estadual Hércules Maymone. 
O projeto foi pensado após a familiarização dos licenciandos-pibidianos com o âmbito escolar, alunos e professor
participante do programa, ao levarmos em consideração alguns objetivos do nosso plano de trabalho. Sob
orientação do coordenador de área, supervisão e auxílio dos professores supervisores, os discentes investigaram
as possíveis limitações dos alunos da Educação Básica com os conteúdos de Biologia, analisando questões
relacionadas a cultura escolar e as dificuldades dos alunos e professores dos conteúdos trabalhados. 
Ademais, ao perceberem a problemática, os licenciandos-pibidianos evidenciaram também que os alunos não
cuidavam do espaço escolar, pois não se sentiam pertencentes a aquele ambiente. No pátio da escola, os alunos
não tinham um local que pudessem interagir de forma confortável com, por exemplo, sentados – já que a escola
possuía pouquíssimos bancos – e/ou um local que o professor poderia utilizar desenvolver atividades ao ar livre. 
Desse modo, o projeto área de lazer veio com a proposta dos alunos construírem seu próprio espaço de
interação, em colaboração e supervisão dos demais envolvidos no programa (coordenador de área, supervisor e
licenciandos-pibidianos), um local para ser utilizado como área de lazer interativa entre os alunos e espaço
didático-pedagógico para os professores e/ou pibidianos lecionarem. 
O espaço foi construído considerando questões de educação ambiental (reduzir, reciclar e reutilizar). Assim, os
licenciandos-pibidianos desenvolveram as atividades propostas no projeto discutindo temas relacionados ao
próprio material que utilizavam para confecção do espaço de lazer. Foram confeccionados bancos, ilha e mesa
de paletes, pneus, garrafas pet e caixotes de frutas/feira. Nestes produtos, os alunos da escola deixaram suas
identificações (cores, escritas, desenhos). Fizemos isso pensando em sensibilizá-los, para que se percebam como
parte daquele ambiente.
O projeto da Horta Medicinal Vertical foi desenvolvido a pedido do professor supervisor, justificando a
necessidade de conhecimentos dos alunos sobre tais plantas para que pudessem utilizá-las no dia-a-dia na
escola, na forma de chás para cólicas, dores de cabeça, calmantes naturais, entre outros. Desse modo, o projeto
foi elaborado e desenvolvido de forma colaborativa e supervisionada (coordenador de área e supervisor). 
O espaço foi construído considerando, igualmente ao projeto de Área de Lazer, as questões de educação
ambiental (reduzir, reciclar e reutilizar), ao desenvolver suportes com paletes e garrafas pet para a fixação
vertical das plantas nas paredes da escola, e de conhecimentos botânicos/vegetais relacionados as estruturas
das plantas, sua utilidade medicinal, forma de plantio e manutenção. Durante o desenvolvimento das atividades
tais conteúdos eram trabalhados/discutidos de forma interativa/participativa.
Após a finalização do espaço, em colaboração com o professor supervisor e coordenador de área, os
licenciandos planejaram e desenvolveram mais algumas aulas informativas – no próprio ambiente da horta –
discutindo questões relacionadas ao preparo de chás, características e uso das plantas medicinais no dia-a-dia.

Informe se a execução dos recursos ocorreu de acordo com o planejamento previsto no
Plano de Aplicação dos Recursos de Custeio aprovado pela Capes. Justifique.
Na rubrica Material de Consumo foram previstos e adquiridos:
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Material biológico, laboratorial, educativo e esportivo, de sinalização, de acondicionamento e embalagem, de
expediente, de processamento de dados, ferramentas, sementes, mudas de plantas e insumos para plantio,
tecidos e aviamentos.
Foram previstos mas Não adquiridos: Combustível, material químico, farmacológico, elétrico e eletrônico,
medalhas e troféus.
Na rubrica Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica foram previstos e adquiridos: Serviços gráficos de
impressão e encadernação.
Foram previstos mas Não adquiridos: Aquisição de ingressos para atividades culturais. 
Na rubrica Passagens e Despesas com Locomoção não foi adquirido nenhum produto previsto.
De acordo com as informações apresentadas, produtos envolvendo viagem como passagem e combustível não
foram adquiridos, uma vez que valor não daria para contemplar discentes e CA’s ao mesmo tempo, dessa forma,
alguns CA’s não acabaram gastando a previsão. 

EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PROJETO
Informe se os recursos de custeio do ProF Licenciatura foram suficientes para a
execução das atividades previstas no Plano de Trabalho. Justifique sua resposta,
considerando apenas as atividades financiadas pelo programa.
Sim, os recursos de custeio do Prof Licenciatura foram suficientes. Apenas o subprojeto de Biologia do INBIO, no
campus de Campo Grande, que construiu uma horta medicinal vertical com os alunos e utilizou o todo o recurso,
é que precisou de mais recursos para comprar o restante de material e acabou ganhando os paletes de uma
empresa Agro Jangada, de Itaporã, MS, além comunidade que doou a mão de obra de carpintaria e pneus do
setor de transporte da UFMS, e garrafa PET da FEMSA, fábrica da Coca-Cola de Campo Grande.

Indique se algum subprojeto ou atividade teve sua execução comprometida. Justifique.
Nenhum subprojeto ou atividade teve sua execução comprometida. Não houve nenhum relato dos CA’s, único
caso relatado foi o do subprojeto de Biologia do INBIO, Campo Grande, que acabaram ganhando o restante dos
recursos para completar a construção da horta vertical.

O projeto teve financiamento de outras fontes, além do ProF Licenciatura? Relacione os
financiamentos recebidos, quando houver, e justifique.
O subprojeto de Biologia do INBIO, Campo Grande, precisou de mais recurso, mas acabou conseguindo a adesão
da comunidade e ganhando paletes de empresa privada, serviço de mão de obra de carpinteiro e transporte.

Comentários adicionais (imprevistos, dificuldades, uso do cartão e outros).
Um fato importante que é importante relatar trata-se de um tipo de produto solicitados por três subprojetos -
Matemática, Pedagogia e Inglês: material educativo. Conforme o Manual de Orientações Execução de Despesas –
ProF Licenciatura, “nesse grupo estão classificados os materiais utilizados diretamente nas atividades educativas
e esportivas com os alunos da educação básica, tais como: bola, material pedagógico, brinquedos, jogos
educativos, material educativo para musicalização infantil e afins” (p. 7), seria possível comprar jogos e
brinquedos educativos/pedagógicos, como por exemplo, Passa Círculos, Empilhar e Contar, Blocos Lógicos,
Encaixe Mamãe e Filhote, Monte Quantidades, Blocos de Encaixe, Memória Super, Palhaço Equilibrista, Brincando
de Engenheiro, Jogando com as cores, Ábaco de Colunas, Combine e Encaixe. Esses jogos e brinquedos não são
encontrados iguais da mesma marca em mais de duas lojas, alguns nem em duas lojas. Na cidade de Campo
Grande, há uma loja de produtos populares, se fôssemos comprar pelo critério unicamente de preço, teríamos
de comprar nessa loja, mas boa parte dos jogos e brinquedos não têm nem a mesma qualidade nem são
comparáveis aos de lojas especializadas de brinquedos e que têm a seção de jogos e brinquedos pedagógicos.
Porque devíamos fazer três orçamentos, acabamos decidindo não comprar.
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 RELATÓRIO PREENCHIDO ELETRONICAMENTE PELO BENEFICIÁRIO STELLA SANCHES DE OLIVEIRA SILVA 
CPF 17054961803, EM 28/03/2020, POR MEIO DA PLATAFORMA CAPES DE EDUCAÇÃO BÁSICA.  
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