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Resumo 
 
O objetivo deste relato é apresentar o projeto de intervenção desenvolvido no Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), realizado no subprojeto de Pedagogia 
da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP/CCP). As acadêmicas atuam há dois 
anos no referido subprojeto e, nos últimos seis meses, têm acompanhado uma professora da 
rede básica (denominada supervisora) uma vez por semana, em uma turma de quarto ano, 
composta por 23 alunos no Colégio Estadual de Ensino Normal, que oferta o curso de 
formação de docentes em nível médio. No decorrer desse período puderam observar as 
dificuldades apresentadas pelos estudantes em compreender algumas questões: como elaborar 
um plano de aula, fichamentos, regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
e o Relatório Científico, avaliação final da Prática de Formação. Nesse sentido, foi 
evidenciado que desenvolver o citado projeto de intervenção seria uma forma de contribuir 
com os estudantes, além de enriquecer a formação inicial das licenciandas, que só foi possível 
pela atuação no PIBID. 
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Introdução 

Este relato de experiência tem por objetivo descrever o projeto de intervenção 

executado no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), realizado 

pelo subprojeto de Pedagogia da Universidade Estadual do Norte do Paraná UENP/CCP. No 

qual, nos últimos seis meses, temos acompanhado uma professora (denominada supervisora) 

uma vez por semana, numa turma de quarto ano, composta por 23 alunos que são divididos 
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em 2 grupos em que um é denominado G1, composto por 6 duplas e outro denominado G2, 

composto por 5 duplas e uma aluna que faz estágio individual.  

Essa divisão em 2 grupos é pelo motivo da falta de sala de aula que comporte os 23 

alunos, no Colégio Estadual de Ensino Normal, que oferta o curso de formação de docentes 

em nível médio. 

No decorrer desse período observamos dificuldades apresentadas pelos alunos em 

compreender algumas questões: como elaborar um plano de aula, fichamentos, as regras da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o relatório científico do final de estágio.  

Diante esse contexto, a supervisora solicitou que déssemos continuidade ao projeto de 

intervenção realizado no ano de 2015 – por duas pibidianas do mesmo subprojeto – na turma 

que acompanhamos no ano vigente.   

Para tanto elencamos auxiliar nas dificuldades apresentadas pelos estudantes no que 

tange à elaboração de fichamento, resenha, relatório científico, plano de aula e a utilização das 

normas técnicas para formatação e organização de trabalhos.  

Nesse sentido, evidenciamos que trabalhar com o projeto de intervenção na elaboração 

dos itens citados foi uma forma de contribuir com os estudantes e também enriquecer nossa 

formação com tal contribuição, que só foi possível por estarmos no PIBID.    

Fundamentação teórica 

Dar noções para os alunos de como utilizar a escrita na norma culta da língua e 

condizente de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tem por 

objetivo padronizar os itens necessários (referências, notas de rodapé, fontes, os tamanhos das 

letras, margem, entre outros elementos) para uma boa elaboração de trabalhos tais como: 

fichamentos, relatórios científicos, entre outros. 

Assim, segundo Severino (2000), para a leitura, análise e interpretação de um texto, é 

necessário fazer a leitura na íntegra de forma rápida e destacar somente o vocabulário 

desconhecido, buscar identificar as ideias primárias e secundárias, identificar o objetivo do 

autor, dialogar com o autor, fazer um fichamento das ideias destacadas, sintetizar o que foi 

interpretado e realizar uma análise sobre o texto, para melhor elaboração de um trabalho 

independente de ser científico ou não.  

Para isso, é essencial a utilização de alguns elementos para elaboração de um trabalho 

científico, em que o fichamento é um deles, o qual, é um tipo de resumo, que possibilita uma 

liberdade de escrita com as próprias palavras e ideias centrais retiradas do texto lido, a fim de 



 

possibilitar anotações que poderão ser consultadas posteriormente, sem a necessidade da 

releitura do texto na sua integra. Além do que, um ponto crucial na realização de um 

fichamento é o registro de identificação do texto com a referência deste, logo no início.  

Já a resenha, de acordo com Quadros (2009), é um pequeno resumo de um texto (livro, 

artigo, filme, entre outros) em que contempla ideias próprias de forma crítica3 do autor sobre 

ela, na qual, sua principal função é apresentar de forma sucinta o assunto do objeto 

(acontecimentos ou obras), convidando o leitor a apreciar o objeto na sua íntegra.   

Dessa forma, todos esses passos e normas, essências para elaboração de um trabalho 

científico, que é exigido no decorrer do processo de formação, tanto dos estudantes do Nível 

Básico quanto do Ensino Superior. 

Métodos e resultados 

O PIBID Pedagogia da UENP/Campus Cornélio Procópio – PR, iniciou-se no ano de 

2014, com 21 bolsistas, 4 supervisoras (2 do Ensino Fundamental e 2 do Ensino Médio) e 2 

coordenadoras. No programa são realizadas atividades, tais como: reuniões semanais com as 

bolsistas, supervisoras e coordenadoras para planejamento e organização de atividades; 

encontros de formação de prática docente, bem como, acompanhamento junto às supervisoras 

na sala de aula em que atuam. 

Nos últimos seis meses, acompanhando a supervisora e os alunos dos grupos G1 e G2 

nas aulas da disciplina prática de ensino, pudemos perceber ao ajudar a professora na correção 

das primeiras pastas de estágio que continham os planos de aula, os fichamentos do texto 

discutido durante os encontros e os relatos de observação e docência, no quais os alunos 

tinham algumas dificuldades em elaborar e formatar, esses itens que estavam na pasta, por 

isso decidimos montar um projeto de intervenção que pudesse auxiliar os alunos nessas 

dificuldades.  

Para isso, organizamos a execução da intervenção em dois dias, sendo no dia 20 de 

setembro de 2016 para o G1 e no dia 27 de setembro para o G2, por meio, de apresentação de 

Power Point4, com imagens como exemplo das formatações de trabalhos científicos de acordo 

com as normas da ABNT contemplando os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, 
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além dos diferentes tipos de fichamento, como elaborar um plano de aula e as normas para 

inserir citações, nota de rodapé e referências.  

Durante a intervenção, mostrávamos os slides com exemplos de acordo com as normas 

da ABNT e ao mesmo tempo relacionávamos com os trabalhos que os alunos já haviam 

elaborado, sendo assim, observaram o que não atendia as regras normativas de trabalhos 

científicos. Ao término da apresentação entregamos algumas recomendações para a 

elaboração de um trabalho acadêmico.  

Após a finalização do projeto de intervenção, auxiliamos os alunos a elaborarem seus 

planos de aula para segunda docência que nos possibilitou visualizar que houve apropriação 

dos assuntos trabalhados. Já em relação aos fichamentos e relatos de observação e docência, 

estes ainda não foram executados, portanto, ainda não obtivemos uma resposta se houve 

compreensão.  

Considerações finais 

Considerando o projeto de intervenção como atividade prevista na Portaria 96/2013 - 

CAPES, oportuniza os bolsistas desenvolverem atividades relacionadas a um conteúdo 

curricular na turma que acompanham. Tal ação nos coloca na condição de docentes, 

possibilitando planejarmos com foco à aprendizagem dos alunos, objetivo maior da 

organização do ensino do professor.   

Sendo assim, mediante as observações realizadas na sala de aula, durante o projeto, 

identificamos algumas dificuldades dos alunos em formatar os trabalhos elaborados no 

decorrer das aulas de prática de ensino. Nesse sentido, pautadas na nossa formação acadêmica 

e nos encontros de formação do subprojeto de pedagogia, percebemos a importância de ajudá-

los a superar os equívocos presentes nos trabalhos escritos pelos alunos.  

Assim, optamos por trabalhar com apresentação de imagens contendo exemplos de 

como devem ser elaborados e formatados os trabalhos científicos, bem com, os planos de aula 

que um dos elementos essenciais para a formação docente.  

REFERÊNCIAS 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 
documentação: referências - elaboração. Rio de Janeiro, 2002.   

 



 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022: Artigo em 
publicação periódica. Rio de Janeiro, 2003.    

QUADROS, Marivete Bassetto de. Monografias, Dissertações & Cia: caminhos 
metodológicos e normativos. 2 . ed. Curitiba: Tecnodata Educacional, 2009.  

SEVERINO, Antônio Joaquim. Diretrizes para a leitura, análise e interpretação de texto. In: 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 21. ed. São Paulo: 
Cortez, 2000.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


