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  Análise
 

Parecer e Recomendações da Análise Técnica

Instituição classificada.

Parecer da Análise de Mérito

Constata-se no projeto relevância em relação à iniciação docente, pois busca promover a integração
entre educação superior e educação básica, contribuir com a inserção dos estudantes de licenciatura
no cotidiano da escola de rede pública de educação, incentivar a participação de professores da
educação básica como co-formadores de futuros docentes e contribuir para que estudantes de licenciatura
se insiram na cultura escolar do magistério.
A proposta abrange diferentes características e dimensões exequíveis da iniciação à docência, como:
estudo do contexto educacional envolvendo ações no espaço escolar, desenvolvimento de ações de forma
coletiva, planejamento e execução de atividades na escola da educação básica e na IES,
desenvolvimento, testagem, execução e avaliação de estratégias didático-pedagógicas, leitura e
discussão teórico-metodológicas, sistematização e registro das atividades em portfólio, entre
outras.

Há a descrição do contexto educacional da região na qual o projeto será desenvolvido, mas seria
importante também mencionar dados sobre a formação de professores nesse contexto. Também é
mencionada
a escola pública de educação básica em que o projeto pretende ser desenvolvido.
A proposta menciona ações e estratégias para inserção dos bolsistas na escola, que envolvem o
desenvolvimento de diferentes características e dimensões da iniciação à docência, bem como algumas
estratégias para que o bolsista aperfeiçoe o domínio da língua portuguesa e as formas de seleção,
acompanhamento e avaliação dos mesmos.
Na proposta, é perceptível coerência e relevância em relação aos objetivos do Pibid.

A proposta apresenta somente um subprojeto e este está coerente com o projeto institucional. O mesmo
apresenta o detalhamento de ações específicas e atende aos objetivos do Pibid.

.


Recomendação da Análise de Mérito

A partir da análise de mérito, este parecer é favorável à APROVAÇÃO INTEGRAL  da proposta.

Subprojeto(s) reprovado(s)

Nenhum subprojeto reprovado.
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