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O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID foi criado com base na lei federal nº 11.273 de 2006 que autoriza a concessão

de bolsas de estudos e de pesquisa. Recentemente o programa foi incluído na LDB - Leis nº 9.394/1996 pela Lei nº 12.796/2013 e, a Portaria

Capes nº 96 de 18 de julho de 2013 em vigor regulamenta a operalização do programa que é gerenciado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de

Pessoal de Nível Superior (Capes), fundação do Ministério da Educação (MEC).

Os objetivos do PIBID são:

•I – incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; 

•II – contribuir para a valorização do magistério;

•III – elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação 
básica;

•IV – inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas
identificados no processo de ensino- aprendizagem;

•V – incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como co-formadores dos futuros docentes e tornando-
as protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério;

•VI – contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos 
cursos de licenciatura;

•VII – contribuir para que os estudantes de licenciatura se insiram na cultura escolar do magistério, por meio da apropriação e da reflexão 
sobre instrumentos, saberes e peculiaridades do trabalho docente.(CAPES, 2013).

A Faculdade Salesiana Dom Bosco (FSDB) iniciou as atividades do PIBID em março de 2014 tendo firmando convênio com a CAPES/MEC e com a 
Escola Municipal "Enedina Lourenço Vieira" localizada no bairro Jardim Planalto - Piracicaba/SP. 

A equipe do PIBID/FSDB é composta por treze bolsistas, sendo, 01 coordenadora institucional; 02 professoras supervisoras da escola conveniada e, 
10 alunas de iniciação à docência do Curso de Pedagogia. Seis alunas bolsistas atuam na Educação Infantil desenvolvendo o projeto "Aprender 
Brincando" e, quatro atuam no Ensino Fundamental - anos iniciais desenvolvendo o projeto "Trabalhando a alfabetização". 
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