Workshop PIBID SALVADOR
Data: 07.12.2016

Justificativa

A intenção inicial do Workshop é favorecer o diálogo entre rede de municipal ensino e
universidades, considerando a efetiva troca de experiências entre os subprojetos do
PIBID-UNEB e PIBID-UFBA desenvolvidos nas escolas públicas da rede municipal de
Salvador. Avaliada como uma das mais inovadoras políticas públicas no tocante à
formação inicial e continuada de professores, o PIBID busca associar atividades
pedagógicas à produção de conhecimento contextualizado. Tal configuração formativa
de professores/pesquisadores articula professores das IES e docentes da Educação
Básica, vivenciando o cotidiano da escola - ambos atuando como coformadores dos
Bolsistas de Iniciação à Docência (estudantes dos cursos de licenciatura).
Entendemos ser fundamental este Workshop por oportunizar espaço de escuta e partilha
de experiências de todos os sujeitos envolvidos com vistas a revelar a importância do
PIBID e, consequentemente, reafirmar a luta pela sua permanência e fortalecimento.
Assim, o evento terá como participantes os formadores e estudantes de licenciatura, os
gestores das escolas e da secretaria municipal de educação e demais interessados na
formação de professores para as escolas públicas.
Essa aproximação entre Universidade e Escola, teoria formativa e prática profissional,
busca por inovações didático-pedagógicas, promoção da vivência no cotidiano escolar
permite a inserção crítico-reflexiva do Licenciando no seu futuro local de atuação
profissional além de integrá-lo na dinâmica cotidiana de como o sistema de ensino
municipal se organiza. Tal formato favorece uma ação integrada e otimizada que
certamente potencializará interlocuções entre os programas já existentes na rede com as

ações do PIBID. Desse modo, criarmos condições mais efetivas e ação corresponsável
para a profissionalização dos professores e busca da melhoria da qualidade do ensino
nas escolas públicas.

Objetivos
Oportunizar troca de experiências gestadas no PIBID UNEB e PIBID UFBA com a rede
Municipal de Ensino de Salvador, de modo a favorecer sua circularidade, visibilidade e
interlocução para ações integradas.
Identificar lacunas e potencialidades na gestão e acompanhamento dos Projetos
Institucionais do PIBID e seus subprojetos.
Refletir acerca da iniciação à docência considerando as demandas dos sujeitos da
educação básica na contemporaneidade.
Avaliar coletivamente as ações realizadas pelo PIBID UNEB e PIBID UFBA,
considerando suas potencialidades, especificidades, lacunas e desafios.
Favorecer a interlocução e aproximação dos participantes dos diversos Subprojetos do
PIBID desenvolvidos em Salvador, com as ações de outros projetos em andamento na
Rede Municipal de Educação de Salvador.
Contribuir com a melhoria da qualidade do ensino por meio de uma gestão
compartilhada e efetiva colaboração entre universidades, escolas e secretaria municipal
de educação.

Programação:
Manhã

08:30 - Mesa de Abertura: Saudações das autoridades
9:00 - Apresentação dos subprojetos do PIBID-UNEB e PIBID-UFBA desenvolvidos
em Salvador.
10:00 - Apresentação dos Projetos da Rede Municipal de Educação
11:00- DEBATE: Possibilidade de articulação universidade e redes de ensino.
11:30 – Orientações para Grupos de Trabalho (GT)
12:00 – Almoço

Tarde
14:00 – Reunião dos Grupos de Trabalho (GT)
15:00 Elaboração da Minuta de Convênio a ser celebrado entre a Secretaria de
Educação de Salvador e o PIBID UNEB e o PIBID UFBA
16:00 – Plenária final
18:00 Encerramento

Organização:
Coordenação Institucional do PIBID UNEB
Profª. Drª. Eliene Maria da Silva

Coordenação de Gestão PIBID UNEB
Profª. Drª. Ana Lúcia Gomes da Silva
Profª. Drª. Maria do Socorro da Costa e Almeida
Profª Drª. Monalisa dos Reis Aguiar Pereira

Coordenação Institucional do PIBID UFBA
Profª. Drª. Alessandra Santos de Assis

Coordenação de Gestão PIBID UFBA
Profª. Drª. Maria Cristina Penido
Profª. Drª. Raquel Nery Bezerra

Temas dos GT

1. Regime de colaboração universidade, rede e escolas - reflexão sobre a parceria,
responsabilidades de cada um, conteúdo do convênio/termo de cooperação. Criação de
esboço da Minuta do Convênio, destacando as estratégias de acompanhamento técnico
das Escolas que viabilizam o trabalho dos Bolsistas de Iniciação à Docência – ID e de
Supervisão.
2. Atividades formativas - refletir sobre o que temos feito como atividades de ID nas
escolas, avaliar como essas atividades dialogam entre si e com as demandas da rede,
propor formas de integração da formação, espaços comuns de atuação ou espaços
articulados em rede.
3. Condições de trabalho e atuação dos formadores - refletir sobre a composição da
equipe, perfil, apoio na escola, valorização, carga horária para supervisores, propor
transversalidade entre atuação no PIBID e formação continuada dos supervisores.
4. Monitoramento/acompanhamento do trabalho - refletir sobre como o trabalho vem
sendo avaliado, o que avaliar, quando, como, qual a contribuição da avaliação para
fortalecer o trabalho e propostas para melhorar esse monitoramento, como envolver a
Comissão de Acompanhamento do PIBID- CAP e os Conselhos Locais.

5. Mecanismos de socialização/valorização do trabalho - reflexão sobre o modo como
os resultados das experiências formativas vêm sendo compartilhados, propor
melhorarias na divulgação, produções impressas e virtuais, jornal/revista, proposição de
próximos eventos etc. Construção de um site: “Vitrines Baianas do PIBID”,
consolidando a partilha integrada das experiências baianas do PIBID. Proposição da
inclusão de uma aba dos Projetos Institucionais PIBID UNEB e PIBID UFBA no site da
SMED.

