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 APRESENTAÇÃO 

 

Compartilhamos dias onde a educação é vista com muita descrença. A repercussão do 

aprendizado não tem se firmado com a eficácia que deveria e isto deriva de experiências falhas, mal 

formuladas e mal executadas. A estes fatores somam-se: escolas públicas que não proporcionam 

condições necessárias ao trabalho docente; desinteresse dos alunos; baixa remuneração oferecida 

aos professores; fragmentação do trabalho do professor; ausência de uma formação continuada que 

desencadeie em novas práticas metodológicas; entre outros. Por isso, estudos como este são de 

fundamental importância á constatação dessas e outras necessidades de aperfeiçoamento das táticas 

de ensino utilizadas nas instituições públicas. 

Para cumprimento das exigências do Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação á Docência 

(PIBID) do curso de Licenciatura em Ciências da Computação, da Universidade Federal da Paraíba, 

Campus IV - Rio Tinto apresenta-se o relatório de atividades sobre características do Planejamento 

Pedagógico, do Planejamento de Aulas, entre outras atividades desenvolvidas pelos docentes que 

compõem a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Luiz Gonzaga Burity, na 

cidade de Rio Tinto. 

Este estudo foi desenvolvido durante o período compreendido entre 16 de julho (1ª visita à 

instituição realizada pelo subgrupo da docência) a 20 de agosto de 2010, com o intuito de averiguar 

as condições pedagógicas e coletar informações sobre o perfil dos professores desta escola. Para 

tanto foram realizadas cinco visitas na instituição.  

O conteúdo do relatório está distribuído conforme descrição a seguir: 

Capítulo 1 – Introdução. 

Capítulo 2 – Ambiente de Estudo. 

Capítulo 3 – Fundamentação Teórica. 

Capítulo 4 – Atividades da Pesquisa. 

Capítulo 5 – Proposta. 

Capítulo 6 - Considerações Finais. 

Referências Bibliográficas.  

Apêndices 
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 RESUMO  

  
 Durante a contextualização do estudo foram realizadas atividades prévias como: pesquisas 

sobre o planejamento pedagógico e estratégias de como organizá-lo; modelos de questionários 

utilizados em pesquisas docentes; experiências metodológicas adotadas em instituições de ensino, 

etc. Na pesquisa, propriamente dita, houve a observação da infraestrutura da instituição, focando 

sua adequação física ás práticas pedagógicas desempenhadas pelos docentes e o acompanhamento 

das estratégias de ensino, aprendizagem e avaliação por eles utilizadas, através de uma observação 

direta intensiva. Exercícios como: elaboração e aplicação de questionários, análise e coleta de 

informações, também foram concretizadas durante o processo da pesquisa, intencionando sempre a 

detecção de técnicas pedagógicas em tais planejamentos.  
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     1. Informações Gerais 

 

 Dados do(s) aluno(s) do Subgrupo da Docência: 

 

 Nome: Any Caroliny Duarte Batista 

 Matrícula: 80811019 

 email: any.caroliny@dce.ufpb.br 

 

 Nome: Jarbele Cássia da Silva 
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 email: mariana.maia@dce.ufpb.br 

 

 Nome: Max André de Azevedo Silva 

 Matrícula: 80821036 

 email: max.azevedo@dce.ufpb.br 

 

 Dados da Instituição 

 

 Nome da Concedente da Pesquisa:  

 Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Luiz Gonzaga Burity 

 

 Período da realização 

 Relatório referente ao período de 16 de julho de 2010 à 20 de agosto de 2010. 

 

 Dados da Supervisão 

 

 Coordenadora do Projeto PIBID: Profª Mrsª Pasqueline Dantas Scaico. 

 Líder do Subgrupo da Docência: Mariana Maia Peixoto 

 Responsável pela administração da Escola: Gerlane do Socorro Bezerra 
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2. Introdução 

 
 O contato com o ambiente educacional é crucial na formação de qualquer profissional 

que deseja seguir carreira acadêmica. Não basta apenas conhecer a teoria. É fundamental 

estabelecer um contato presencial com a realidade docente. Conhecê-la e experimentá-la de 

perto. Caracterizar a instituição considerando os aspectos pedagógicos, as dependências 

administrativas, os recursos humanos, entre outras particularidades é primordial para consolidar 

a base do estudo. A partir de referências como essas é possível identificar com precisão a 

situação vivenciada pela escola, bem como sua preparação pedagógica. 

 Preparar, ou seja, planejar é um momento de reflexão sobre a ação, é um momento de 

pensar, para melhor agir. É um processo no qual deve ser levado em consideração à realidade 

concreta e o que nela queremos mudar/transformar para melhor. Para que o Planejamento 

Pedagógico possa acontecer na prática, é necessário, á priori, que o (a) educador (a) goste do 

que faz, esteja disposto a aprender e flexível para constantes mudanças. A palavra mudança de 

atitude, de postura sempre deve estar presente no momento do planejar e no cotidiano do (a) 

educador(a). 

 Para alcançar estes fins, estabelecemos como objetivos gerais do estudo, os seguintes:  

 i) Identificar as técnicas pedagógicas utilizadas pelos educadores da instituição de ensino; 

 ii) Propor uma solução que auxilie a prática pedagógica dos docentes. 

 E como objetivos específicos foram definidos: 

 i) Identificar as características da instituição de ensino referentes ás dependências 

administrativas, aos recursos humanos e aos aspectos pedagógicos.  

 ii) Avaliar a infraestrutura que a escola oferece para uma boa prática pedagógica; 

 iii) Analisar o destrinchar do Planejamento Pedagógico; 

iv) Coletar e analisar dados sobre perfil dos professores; 
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 3. Ambiente de Estudo 

 
 3.1 Identificação e caracterização da escola 

 

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Luiz Gonzaga Burity está 

localizada na rua Praça da Vitoria, s/n, Centro, Rio Tinto-PB, 58297-000.  

A instituição possui duas modalidades de ensino específicas, a citar: segunda fase do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. Dispõe de quatorze salas de aula e funciona nos turnos diurno e 

noturno. Estão em atividades nos turnos: da manhã, quatorze (14) salas de aula; da tarde, oito (8) 

salas de aula; da noite, nove (9) salas de aula. 

A respeito das dependências administrativas, a escola possui: sala de direção, sala de vice-

direção, secretaria, sala de professores, sala de arquivos, biblioteca, laboratório de informática, 

laboratório de experimentos científicos (Biologia, Química e Física), sala de leitura, auditório, área 

livre, entre outros espaços destinados a convivência dos discentes. 

 O quadro administrativo da escola é completo, não há lacunas no quadro de funcionários de 

ambos os turnos. Ele abrange a equipe de direção (diretor e vice-diretores) e uma equipe de 

secretaria. A quantidade de professores apresenta-se suficiente para a demanda de alunos que a 

instituição comporta. Ela é constituída, atualmente, por quarenta e oito professores. 

 Os recursos materiais que a instituição disponibiliza restringem-se a computadores, 

máquinas copiadora, retroprojetor, televisor, acervos bibliográficos e recursos didáticos 

insuficientes à quantidade de alunos que possui.  

 

 3.2 Aspectos Pedagógicos 

  

 A EEEFM Luiz Gonzaga Burity não possui Projeto Político Pedagógico (PPP) e nem 

coordenação pedagógica para direcionar os planejamentos acadêmicos. Como também não ocorrem 

os encontros para Planejamento Pedagógico. O último encontro realizado focando estes aspectos (a 

citar: postura do professor em ambiente escolar; preenchimento correto de diários de classe; entre 

outros.) ocorreu em abril/2010. Segundo os professores, não foi muito proveitoso, pois o encontro 

tratou de assuntos já conhecidos por eles, e os outros temas abordados, não condiziam com a 

realidade vivida pela escola. A equipe enviada pela Secretaria de Educação do Estado deveria vir 

como auxílio, e infelizmente não foi assim, afirmam os professores.   

 Nesta escola o Planejamento Pedagógico ocorre anualmente. Durante este planejamento os 
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professores organizam e dividem os conteúdos que pretendem ministrar de acordo com os prazos 

bimestrais. Já, o planejamento das aulas ocorre individualmente, por cada professor. Não há 

encontros entre os professores de mesma disciplina para “combinarem” e/ou seguirem os mesmos 

conteúdos em turmas de séries iguais. Infelizmente boa parte dos educadores não planejam 

antecipadamente suas aulas; definem o conteúdo que irão abordar, e pronto! Este ato é justificado, 

por meio da longa experiência que alguns possuem em sala de aula (é importante frisar que boa 

parte deles estão em sala de aula a mais de vinte anos).  

Segundo a equipe de direção, o corpo docente sempre busca novidades para a prática do 

ensino (por meio de materiais didáticos) baseadas em experiências realizadas em outras instituições. 

Entretanto, não proporciona projetos e/ou atividades interdisciplinares, envolvendo os 

conhecimentos de todos os componentes do currículo escolar. Alguns professores, vez por outra, 

que realizam atividades extraclasses em suas disciplinas, tais como: passeios geográficos, 

ecológicos, entre outros. Á respeito dos temas transversais, eles são trabalhados por meio de 

palestras realizadas no ambiente escolar proporcionando aos alunos um diálogo mais aberto a 

interação participativa. 

Os professores não participam de uma formação pedagógica contínua. Segundo os mesmos a 

Secretaria de Educação Estadual não proporciona este tipo de treinamento. Os encontros de 

formação que participam são oferecidos pela Secretaria de Educação Municipal e se deve ao 

vínculo profissional que alguns dos professores possuem com as instituições municipais de ensino.  

A metodologia de ensino adotada pelos docentes da escola EEEFM Luiz Gonzaga Burity são 

tradicionais, restringem-se á quadro negro, giz, apagador, livros didáticos e cadernos. Além destes 

recursos ela também disponibiliza de retroprojetores, mimeógrafos, máquina de xerox/impressora e 

computadores. Entretanto, são poucos os profissionais que optam por algum recurso inovador e/ou 

tecnológico para o planejamento e abordagem de suas práticas pedagógicas. Boa parte evidencia sua 

inexperiência ou insegurança quanto ao uso desses recursos. 

A avaliação do desempenho do aluno é feita através de provas, apresentações de seminários, 

trabalhos de pesquisa, exercícios em classe, entre outros. Os alunos são avaliados de forma 

tradicional: existe uma recuperação continua, onde ao ser realizada uma prova, o aluno tem o direito 

de efetuar, consequentemente, o exercício de recuperação da mesma, se necessário. Cada bimestre é 

composto por três provas e três recuperações. Afirmam os professores que, para realizar o exercício 

avaliativo em sala de aula os alunos devem tirar Xerox com seus próprios recursos ou copiar o 

exercício do quadro negro. 

A fiscalização dos conteúdos abordados em cada disciplina é um trabalho que cabe ao 

coordenador pedagógico, como a escola não o possui, este tipo de acompanhamento não ocorre! A 
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única “fiscalização” existente a cerca do que o professor trabalha em sala de aula é o diário de 

classe. Os professores, por sua vez, seguem o Conteúdo Programático que as comissões de 

vestibular organizam para seu Processo Seletivo e/ou provas. 

Esta pesquisa se estendeu durante seis semanas, com uma carga horária equivalente à duas 

horas semanais.  

3.3 Perfil dos docentes da instituição  

 A EEEFM Luis Gonzaga Burity possui quarenta e oito (48) educadores compondo o quadro 

docente da escola, porém apenas vinte e seis (26) deles responderam o questionário submetido 

à esta equipe. Destes 65% são homens e 35% são mulheres, como descreve a figura (fig. 01) a 

seguir: 

 

     
              Fig. 01 Sexo dos professores 

 

 A faixa etária dos professores entrevistados compreende uma média de 24 á 50 anos de 

idade. Esta distribuição pode ser apresentada detalhadamente no gráfico (fig. 02) a seguir: 

 

                                     
Fig. 02 Faixa etária dos professores 

 

 A maioria dos professores são graduados em Instituições públicas. Observe a figura (fig. 03 

e fig. 04) abaixo: 

      
   Fig. 03 Instituição de formação dos professores            Fig. 04 Natureza da Instituição 
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 Dentre os professores que concluíram uma graduação, cerca de 12% realizaram curso de 

atualização, 31% curso de especialização e 58% não fizeram ou não completaram a sua pós 

graduação (ver fig. 05).  

 

        
      Fig. 05 Cursos de Pós-Graduação 

 

 Boa parte dos professores lecionam á aproximadamente 15 e 20 anos (fig. 06). 

 

   
 Fig. 06 Tempo de trabalho 

 

 Nesta escola 54% dos professores dedicam mais de 20 horas semanais ao ensino e 42% 

dedicam menos de 20 horas semanais. Observe os dados distribuídos na figura 07:  

 

    
 Fig. 07 Carga horária dos professores 

    

       Sobre a efetivação da coordenação pedagógica, os dados apontam que a escola já possuiu um 

coordenador, mas atualmente está sem ele. Como mostra o gráfico (fig. 08) abaixo: 
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                                                               Fig. 08 Dados sobre o coordenador pedagógico 

 

        Enquanto que 42% afirma a inexistência de um projeto pedagógico na escola, 27% diz ter 

utilizado um projeto enviado pela a Secretaria da Educação. 81% dos professores afirma que o 

planejamento de aula é feito em casa por eles próprios, individualmente, e que tem como base o 

conteúdo programado pela COPERVE. (Observar fig. 09) 

 

 

 
 
 Fig. 09 Dados sobre o Planejamento Pedagógico 

 

         Dos conteúdos planejados, 42% dos professores conseguem repassar entre 40% e 60% dos 

conteúdos por ano; 35% dizem conseguir repassar entre 60% e 80%; 19% conseguem repassar 

menos 40%; e, 4% conseguem passar mais de 80% do conteúdo. Vejamos (fig. 10) abaixo: 

 

     
           Fig. 10 Dados dos conteúdos programados 

 

      As estatísticas também mostraram que todos os alunos possuem livros de boa qualidade, e 

que além dos livros, 81% dos professores utilizam de outros artifícios para atrair a atenção dos 

alunos. Cerca de 54% dos professores pouco usam o computador ou a internet, e 46% não utilizam 

o computador. Como mostram os gráficos abaixo. 
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                                               Fig. 11 Sobre os Livros Didáticos 

 

 Os professores avaliam o livro didático, como sendo (fig. 12): 

 

       
     Fig. 12 Avaliação do Livro Didático 

  

 Sobre o uso do computador e da Internet podemos avaliar da seguinte maneira (fig 13): 

 

     
        Fig. 13 Uso do computador e da Internet 

 

      Apesar de não usarem muito o computador na escola, 100% dos professores acreditam que a 

computação pode ajudá-los a ministrar suas aulas (fig. 14). Segundo as pesquisas, os professores 

não usam os computadores existentes nos laboratórios da escola, porque não sabem como fazê-lo. 

No entanto 73% dos professores estão disponíveis (fig. 15) a participarem de oficinas que possam 

vir a ser oferecidas. 
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Fig. 14 Auxílio do computador nas aulas      Fig. 15 Disponibilidade dos professores 

 

 Com base nesses dados podemos concluir que a EEEFM Luiz Gonzaga Burity não possui 

um planejamento pedagógico contínuo e coletivo. A ausência do planejamento também dificulta a 

inclusão dos computadores e da tecnologia nas aulas, pois os professores não sabem como fazê-lo e 

sentem-se inseguros, sem técnicas ou soluções pedagógicas que possam auxiliá-los. Logo, podemos 

afirmar que esta instituição é uma ótima oportunidade para por em prática os conhecimentos 

teóricos que obtemos até então; e, sobretudo, ajudá-los a usar os recursos da computação em prol da 

otimização de suas aulas. 

 

 

4. Fundamentação Teórica 

4.1 Planejamento Pedagógico 

 Planejar é um momento de reflexão sobre a ação, é um momento de pensar, para melhor 

agir. É um processo no qual deve ser levado em consideração à realidade concreta e o que nela 

queremos mudar/transformar para melhor. Para isto é preciso ter uma visão crítica da realidade 

sociocultural em que o trabalho estará inserido, e não se preocupar muito com resultados imediatos, 

mas ter uma certa paciência pedagógica, ir avaliando e monitorando cada passo dado. 

Também é um instrumento contra a improvisação é o momento de juntar o fazer ao pensar e 

ao estar aqui e agora para melhor realizar todo e qualquer trabalho. O ideal é que o planejamento 

seja mensal. 

Para que o Planejamento Pedagógico possa acontecer na prática, é necessário, á priori, que o 

(a) educador (a) goste do que faz, esteja disposto a aprender e flexível para constantes mudanças. A 

palavra mudança de atitude, de postura sempre deve estar presente no momento do planejar e no 

cotidiano do (a) educador (a). 

O Planejamento deve ser estratégico, considerando aspectos, como: conhecer, analisar e 

transformar a realidade. Nesta metodologia pode-se aproveitar para desenvolver, além das diversas 
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disciplinas curriculares, elementos de artes como: músicas, paródias, dramatizações/peças de teatro 

sobre algum tema em questão, artes plásticas (com reciclagem), desenhos, jogos cooperativos, 

brincadeiras envolvendo questões relativas ao tema, dentre outras. Estimula-se assim, o 

desenvolvimento das habilidades e potencialidades dos (as) alunos de forma lúdica, tornando a 

escola um ambiente prazeroso de construção do conhecimento da cidadania e autonomia. 

  

 4.1.1 Orientações Metodológicas 

O planejamento não é um conceito entendido por todos ou mesmo usado em suas tarefas 

diárias. A maioria das pessoas nunca parou para se planejar ou planejar algo a ser executado. 

Resultado disso, é que estão sempre repetindo as mesmas ações,  

e em consequência, os mesmos erros. 

Planejar é uma ferramenta necessária que requer uma gama de atividades, conhecimentos e 

competências que devem ser o alvo de toda atividade, muito antes de ser executada, no momento 

em que a pensamos e estabelecemos o que se quer alcançar. São, portanto, ações coordenadas, 

modelos, técnicas, instrumentos, recursos didáticos para cada objetivo a ser alcançado ou, para cada 

momento, atividade e público que se quer atingir. 

Planejar pode ser um processo mental que supõe análise, reflexão e previsão, incluindo no 

processo a coerência, a unidade, a continuidade, a sequencia, a flexibilidade, a objetividade e a 

funcionalidade. Para a didática, planejar é prever os acontecimentos a serem trabalhados, 

organizando atividade de experiência de ensino - aprendizagem considerada mais adequada para a 

consecução dos objetivos determinados, de acordo com a realidade, necessidade e interesse dos 

participantes. É uma escolha dentre possíveis alternativas. 

Os componentes didáticos do planejamento pedagógico são: Conteúdo, Procedimentos 

Didáticos e de Ensino, Método, Estrutura de Apoio, Desenvolvimento, Avaliação. 

Para se executar um bom Planejamento se faz necessário:  

i) Indicar o tema central da aula ou do estudo;  

ii) Estabelecer os objetivos gerais da aula ou do estudo;  

iii) Indicar o conteúdo que será objeto de estudo;  

iv) Estabelecer os procedimentos ou os recursos didáticos;  

v) Avaliar. 
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5. Proposta 

 5.1 Introdução 

 Antes de qualquer ação e/ou modificação no sistema de ensino-aprendizagem e na forma 

como se desenvolve a preparação pedagógica, deve-se gerar no professor o sentimento de 

autoconfiança, de que ele é capaz de dominar novas metodologias e utilizá-las em seu favor. A 

motivação é capaz de superar barreiras e quebrar as inseguranças deixadas por experiências não 

satisfatórias.  

 A partir de pesquisas realizadas e conclusões obtidas a cerca da organização prévia das aulas 

, ou seja, do Planejamento Pedagógico e, principalmente, das características que regem o perfil dos 

professores da EEEFM Luiz Gonzaga Burity foi constatada a necessidade de se realizar uma 

palestra de motivação docente a fim de evidenciar a importância que este profissional representa ao 

alunado, como suas estratégias de ensino são cruciais ao desenvolvimento e a formação profissional 

do aluno e como as novas ferramentas computacionais podem  tornar uma aula que utiliza métodos 

tradicionais de ensino em uma aula empolgante e produtiva. 

 Esta palestra terá a duração de aproximadamente quarenta (40) minutos. Seu foco será a 

motivação dos professores a cerca das experiências improdutivas que obtiveram ao longo de sua 

carreira e que foram detectadas através desta pesquisa. Não se trata de reconfigurar o papel do 

professor em sala de aula, mas de aperfeiçoar os parâmetros “antigos”. 

 

 5.2 Justificativa 

 Com o fim específico de motivar os docentes da EEEFM Luiz Gonzaga Burity e oferecer 

aos mesmos, novas estratégias de metodologia de ensino através do uso de recursos 

computacionais, o problema abordado nessa proposta de projeto é o de suprir a ausência de ações 

motivadoras advindas de formações ineficazes e proporcionar experiências inovadoras em suas 

práticas pedagógicas. Para isto foi proposta a ideia de realizar uma palestra motivacional aos 

professores desta instituição, possibilitando a eles ideias dinamizadoras na ação pedagógica. 
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 5.3 Objetivos 

 Pretende-se abordar para tanto, aspectos relacionados à necessidade de agir para que o 

ensino seja eficaz; através de práticas inclusivas que estimulem o interesse e a participação do 

aluno. Para isto se faz necessário infundir o ânimo nos professores que se encontram desmotivados. 

 A partir da conscientização e do comprometimento de cada docente se fará possível um 

planejamento pedagógico mais direcionado a usabilidade dos recursos oferecidos pelos aparelhos 

computacionais, visando a melhoria da qualidade educacional na instituição em que trabalham. 

Com tais propósitos é que traçamos como objetivos específicos, os seguintes: 

i) demonstrar a importância que o professor possui como instigador e formador do saber;  

ii) demonstrar mecanismos que possibilitem a dinamização das aulas;  

iii) apresentar o computador como uma ferramenta de auxílio à ação pedagógica;  

iv) enfatizar a necessidade da “reciclagem” nas abordagens de ensino.  

 

5.4 Metodologia 

 

 Visto que, atualmente, o professor passa de detentor a provedor do saber e que o aluno deixa 

de ser, apenas, receptor e se reconfigura em um cenário de troca e aprimoramento do conhecimento, 

impõe-se ao docente uma reconfiguração em seu papel de educador. Não mais como único condutor 

e sim como articulador deste processo de aprendizagem sediado pelo uso de novas tecnologias. Para 

alcançar estes fins, a metodologia desta proposta de projeto irá fundamentar-se na aplicação de uma 

palestra motivacional aos professores da EEEFM Luiz Gonzaga Burity. 

 Para o desenvolvimento desta proposta serão utilizadas as etapas a seguir: 

1. Pesquisa a cerca de técnicas motivacionais na prática pedagógica. 

2. Realização de palestra motivacional de cunho consciencioso sobre a relevância do 

aprimoramento do ensino. 

3. Avaliação das técnicas difundidas durante a palestra por meio de discussões. 

 

5.5 Cronograma de Atividades 

 

 O desenvolvimento das etapas que regem a proposta de projeto consta no cronograma 

especificado abaixo: 
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 1° Mês 

1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

 
 1. Análise de questionários aplicados com a equipe administrativa e com o corpo docente da 

instituição de ensino. 

 2. Pesquisa sobre estratégias motivacionais. 

 3. Pesquisa sobre recursos tecnológicos usados na prática pedagógica. 

 4. Organização da palestra motivacional. 

5. Realização de palestra motivacional de cunho consciencioso sobre a relevância do 

aprimoramento do ensino. 

6. Avaliação das técnicas difundidas durante a palestra por meio de discussões. 

 

5.6 Resultados Esperados 

 

Havendo motivação e interesse por parte dos professores é mais fácil fazer uso de 

mecanismos computacionais em sala de aula e aos poucos inserir no cotidiano escolar novas 

maneiras de se repassar os conteúdos - muitas vezes repetidos e maçantes. Simples mudanças 

podem gerar bons resultados para os alunos; conteúdos importantes podem ser abordados de uma 

nova maneira. São esses detalhes que diferenciam a qualidade do ensino. Pequenas mudanças na 

metodologia podem se transformar em frutos que podem ser colhidos positivamente. 
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6. Considerações Finais 

 

A educação escolar é fundamental a formação de qualquer cidadão. O direito a escolaridade 

e a um ensino de qualidade deve ser baseado em estratégias cativantes e colaborativas, que 

despertem o interesse e agucem o prazer do discente pelo estudo. Para isso, faz-se primordial uma 

preparação, ou melhor, um planejamento de como e quais técnicas utilizar para que este objetivo 

seja alcançado com excelência. 

Uma sala de aula equipada com computadores, TV, vídeo, e etc., não demonstram, sozinhos, 

a qualidade do ensino. Se o professor não estabelece com antecedência e precisão as estratégias que 

pretende utilizar, a aula provavelmente não oferecerá bons frutos. 

Este estudo possibilitou o recebimento de experiências na área pedagógica e na reavaliação 

do Planejamento Escolar como artifício fundamental ao bom andamento de uma aula. Entretanto, 

nos fez perceber quão escassas são as tentativas dos órgãos governamentais quando se trata de 

investimentos no campo educacional e principalmente na formação contínua do professor. E ainda, 

como os docentes estão desestimulados/desiludidos com a educação e com o avanço do processo de 

ensino, de um modo geral. Fato este observado pela análise das informações coletadas através dos 

questionários. 

Por meio desta pesquisa foi possível, também, perceber a realidade vivida pelo ensino 

público e constatar que ainda são muitas as dificuldades que se devem ultrapassar para estabelecer 

um ensino de qualidade em nossas escolas, utilizando práticas pedagógicas melhor elaboradas e 

reavivando a motivação dos professores e dos alunos a respeito do ensino, propriamente dito. 

Através de materiais instrucionais, oficinas pedagógicas, palestras de motivação, cursos de 

formação continuada, entre outras técnicas de abordagem á prática pedagógica é possível nortear os  

profissionais de ensino e possibilitar continuamente uma renovação nas estratégias acadêmicas. 
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APÊNDICE A – Questionário 1 (Caracterização da Escola)  

  

Universidade Federal da Paraíba 

Campus IV – Litoral Norte 

PIBID – Sub-grupo: Docência 

Equipe: Any Caroliny, Jarbele Cássia, Mariana Maia, Max Azevedo  

 

 

      Questionário  

 O questionário apresentado a seguir foi aplicado no dia 16 de julho de 2010 na Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Luiz Gonzaga Burity, localizado em Rio Tinto-

PB. Tendo como objetivos primordiais coletar, constatar e avaliar informações referentes á 

identificação e caracterização da instituição de ensino, suas dependências administrativas, seus 

recursos humanos. Este questionário é destinado a equipe administrativa da escola em foco, bem 

como, ao corpo docente da mesma. 

 

[1] IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO 

Nome da escola: _______________________________________________________________ 

Rede de ensino: ( ) público   ( ) privado 

Endereço: ____________________________________________________________________ 

Bairro: ____________  CEP: _____________ 

Município: ____________ Fone: ______________ 

Diretor (a): __________________________________ 

Porte de escola: ( ) Pequena ( ) Média ( ) Grande 

 

NÍVEL / MODALIDADE DE ENSINO: 

( ) Educação Infantil   ( ) Educação de jovens e adultos    (  ) Ensino fundamental – 2ª fase 

( ) Ensino médio  ( ) Ensino normal 

 

TURNO DE FUNCIONAMENTO: 

( ) Manhã  (  ) Tarde  (  ) Noite 

Número de salas de aula em cada turno: Manhã: _______  / Tarde: _____  / Noite: ____ 

 

[2]DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS: 

( ) Sala da direção   ( ) Secretaria   ( ) Biblioteca  ( ) Sala da vice-direção 

( ) Arquivo   ( ) Sala de professores ( ) Laboratório de informática 

( ) Sala de coordenação pedagógica  ( ) Sala de leitura ( ) Auditório 

Há outros ambientes?Quais? _____________ 

 

[3]RECURSOS HUMANOS: 

Quadro de professores: ( ) Completo  ( ) Incompleto 

Quantos professores a instituição possui?_____________ 

Supre a necessidade de escola? Justifique. ___________________________________________ 

Quadro técnico: ( ) Psicológico ( )Coordenador 

Quadro de apoio administrativo: ( ) Completo ( ) Incompleto 
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APÊNDICE B – Questionário 2 (Constatações Pedagógicas)  

 

Universidade Federal da Paraíba 

Campus IV – Litoral Norte 

PIBID – Sub-grupo: Docência 

Equipe: Any Caroliny, Jarbele Cássia, Mariana Maia, Max Azevedo  

 

 

      Questionário  

 O questionário apresentado a seguir foi aplicado no dia 16 de julho de 2010 na Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Luiz Gonzaga Burity, localizado em Rio Tinto-

PB. Tendo como objetivos primordiais coletar, constatar e avaliar informações referentes aos 

aspectos e práticas pedagógicas utilizadas para a disseminação do conhecimento, tais como: 

Planejamento Pedagógico, Projeto PolíticoPedagógico, Planejamento de Aulas, entre outras 

particularidades. Este questionário é destinado a equipe administrativa da escola em foco, bem 

como, ao corpo docente da mesma. 

 

[4]ASPECTOS PEDAGÓGICOS: 

 

1)A escola possui projeto político pedagógico? Como ele se encontra? 

 

2) A escola possui encontros periódicos para a efetivação do Planejamento Pedagógico? 

 

3)Existe um consenso de todos os professores quanto ao planejamento pedagógico? 

 

4) Existe um Coordenador Pedagógico para orientação dos docentes? 

 

5)Como se dá o planejamento das atividades escolares? 

 

6)Quem participa do planejamento pedagógico? 

 

7)A equipe técnico-administrativa estimula o trabalho integrado na escola? 

 

8)A escola desenvolve projetos e/ou atividades interdisciplinares, envolvendo os conhecimentos de 

todas os componentes do currículo escolar? Quais? 

 

9) Sabendo que a escola é o órgão principal da formação social do cidadão, como são trabalhados os 

temas transversais em relação ao currículo praticado na escola? 

 

10) Os professores recebem ou participam regularmente de Encontros de Formação Continuada? 

Como isto ocorre? 

 

11) De quantos períodos o ano letivo se constitui? 

 

12)Como são aplicadas as provas e quantas avaliações são feitas durante o período letivo? 

 

13) A escola utiliza algum recurso de recuperação para os alunos com maiores dificuldade no 

aprendizado? 

 

14) Em qual intervalo de tempo o Planejamento Pedagógico acontece (anual, trimestral, bimestral, 
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mensal, ou outro)? 

 

15) Como é feito o Planejamento das Aulas? O professor planeja as aulas que irá ministrar com 

antecedência, ou as aulas ocorrem no “improviso”? 

 

16) Como a escola fiscaliza/avalia os professores á respeito da pontualidade nos conteúdos 

abordados em cada disciplina? 

 

17) Quais os recursos didáticos que a escola disponibiliza (livros, quadro negro, retroprojetores, 

entre outros)? 

 

18) Dos recursos didáticos que a escola oferece, qual (s) são utilizados pelos professores em sala de 

aula? E, quais não são utilizados? Explique o motivo de ambas as indagações. 

 

19) Todos os alunos possuem Livro Didático? 
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APÊNDICE C – Questionário 3 (Professores da Escola) 

Universidade Federal da Paraíba 

Campus IV – Litoral Norte 

PIBID – Sub-grupo: Docência 

Equipe: Any Caroliny, Jarbele    Cássia, Mariana Maia, Max André    

 

 

Questionário  

   

  Este questionário tem por objetivo coletar e avaliar as informações referentes ás práticas 

pedagógicas do corpo docente da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Luiz 

Gonzaga Burity, localizado em Rio Tinto-PB, a fim de constatar suas principais necessidades. 

 

SEXO: ( ) masculino  ( )feminino  

 

Qual a disciplina que ministra? ________________________________________________ 

 

1. Idade:  

(a) até 24 anos. (b) de 25 a 29 anos.   (c) de 30 a 40 anos.  

(d) de 40 a 50 anos  (e) mais de 50 anos.  

 

2.Em que tipo de instituição você fez o curso superior?  

(a) pública federal.   (b) pública estadual.   (c) pública municipal.  

(d) privada.    (e) não se aplica.  

 

3.Qual era a natureza dessa instituição . 

(a) faculdade isolada.   (b) centro universitário.  (c) universidade.  (d) não se aplica.  

 

4.Indique a modalidade do curso de pós-graduação de mais alta titulação que você possui.  

(a) atualização (mínimo de 180 horas).   (b) especialização (mínimo de 360 horas).  

(c) mestrado.   (d) doutorado.        (e) não fiz ou ainda não completei curso de pós-graduação 

 

5.Você participou de alguma atividade de formação continuada (atualização, treinamento, 

capacitação etc.) nos últimos dois anos? quais? 

(a) sim (a mais de cinco anos).  (b) sim (a menos de cinco anos)   (c) não.  

 

6. Você utiliza os conhecimentos adquiridos nas atividades de formação continuada de que você 

participou?  

(a) quase sempre.  (b) eventualmente.  (c) quase nunca.  (d) nunca.  

 

7. Qual é a sua situação trabalhista nesta escola? (marque apenas uma opção) 

(a) celetista.      (b) prestador de serviço por contrato temporário.  

(c) prestador de serviço sem contrato.  (d) outras.  

 

8. Há quantos anos você está lecionando?  

(a) há menos de 1 ano.  (b) de 1 a 2 anos.   (c) de 3 a 5 anos.  

(d) de 6 a 9 anos.   (e) de 10 a 15 anos.   (f) de 15 a 20 anos.  

 

9. Há quantos anos você trabalha nesta instituição?  

(a) há menos de dois anos.   (b) de três a oito anos.  

(c) de oito a quinze anos.   (d) mais de quinze anos.  
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10. Quantas  horas semanais você trabalha neste escola?  

(a) menos de 20 horas semanais.   (b) mais 20 horas semanais.  

(c) até 40 horas semanais.    (d) mais de 40 horas semanais.  

 

11. Ao todo, quantas horas-aula você ministra por semana?  

(a) menos de 16 horas.  (b) de 16 a 19 horas.   (c) 20 horas.   

(d) de 21 a 23 horas.   (e) de 24 a 25 horas.   (f) de 26 a 29 horas.    

(g) 30 horas.    (h) de 31 a 35 horas.   (i) de 36 a 39 horas.  

 

12. Conselho de escola é um colegiado constituído por representantes da escola e da comunidade 

que tem como objetivo acompanhar as atividades escolares. Neste ano, quantas vezes o conselho 

desta escola se reuniu?  

(a) uma vez.   (b) duas vezes.  (c) três vezes ou mais.  

(d) nenhuma vez.  (e) não existe conselho de escola.  

 

13. A escola possui ou já possuiu coordenador pedagógico?  

(a) não possui e nunca possuiu.   (b) não possui mais já possuiu (a mais de 4 anos).  

(c) não possui mais já possuiu (a menos de 4 anos).  

(d) sim e sempre possuiu.    (e) não possui e não necessita.  

 

14. Conselho de classe é um órgão formado por todos os professores que lecionam em cada 

turma/série. Neste ano, quantas vezes se reuniram os conselhos de classe desta escola?  

(a) uma vez.   (b) duas vezes.  (c) três vezes ou mais.  

(d) nenhuma vez.  (e) não existe conselho de classe. 

 

15. Quanto ao projeto pedagógico desta escola, (marque apenas uma alternativa.)  

(a) foi adotado o modelo encaminhado pela secretaria da educação.  

(b) foi elaborado por mim.  

(c) depois de eu ter elaborado uma proposta do projeto, apresentei-a aos professores para sugestões 

e só depois escrevi a versão final.  

(d) os professores elaboraram uma proposta e, com base nela, escrevi a versão final.  

(e) uma equipe de professores e eu elaboramos o projeto.  

(f) foi elaborado de outra maneira.  

(g) não sei como foi desenvolvido.  

(h) não existe projeto pedagógico.  

 

16. Assinale a alternativa que melhor representa a frequência com que você experimenta diferentes 

ações (coletar informações recortar, analisar, explorar, discutir, manipular etc.) para resolver 

problemas.  

(a) semanalmente   (b) algumas vezes por  mês   (c) uma vez por mês  

(d) uma vez por bimestre  (e) nunca  

 

17. Quanto dos conteúdos previstos você conseguiu desenvolver com os seus alunos neste ano?  

(a) menos de 40%   (b) entre 40% e 60%.   (c) entre 60% e 80%.  (d) mais de 80% 

 

18. Assinale a alternativa que melhor descreve a frequência com que você utiliza o computador/ 

internet nesta escola.  

(a) uma vez por semana.     (b) uma vez por mês.   

(c) todos os dias.      (d) não uso porque não acho necessário. 

(e) nunca, porque não sei como utilizá-lo.   (f) a escola não possui computador/internet  
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19.Você está aberto a mudanças na sua metodologia? Justifique: 

(a) sim.  (b) não.  (c) não acho necessário.  (d) neutro.  ____________________ 

 

20. Você tem disponibilidade para uma oficina pedagógica?  

(a) sim   (b) não  (c) não acho necessário   (d) neutro  

 

21. Você acha que o auxílio do computador pode otimizar as suas aulas?  

(a) sim   (b) não  (c) não acho necessário  (d) neutro  

 

22. Os alunos da(s) turma(s) em que você leciona têm livros didáticos?  

(a) sim, todos têm.    (b) sim, a maioria tem.  (c) sim, metade da turma tem. 

  

(d) sim, menos da metade da turma tem.   (e) não, esta turma não recebeu o livro didático  

 

23.Como você considera o(s) livro(s) didático(s) utilizado(s) por você na(s) disciplina(s) que você 

ministra na(s) turma(s) avaliada(s)?  

(a) ótimo.   (b) bom.   (c) razoável.   (d) ruim. 

 

24. Em sua opinião, quais os motivos da maior dificuldade de aprendizagem dos alunos? 

 

25. Quais os recursos didáticos que o(a) senhor(a) utiliza em sua prática pedagógica, ou seja, em 

suas aulas?  

(  ) livros ( )apostilas ( ) giz  ( )quadro-negro ( )lousa ( ) retroprojetor  

( ) projetor de slides ( ) cartazes ( ) computador ( ) outros. quais?_________  

 

26. Como é realizado o planejamento de suas aulas?  

( ) em casa.  ( ) em encontro de planejamento pedagógico. ( ) não as planejo aulas.  

( ) apenas defino o assunto e dou a aula. 

 

27. Os conteúdos ministrados em sala de aula são baseados em que? 

  


