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Introdução

O  presente  resumo  pretende  abordar  os  principais  aspectos  do  Projeto  Político 

Pedagógico (PPP) do Colégio Estadual Bibiana Bitencourt, assim como as vivências durante 

o  primeiro  semestre  do  ano de 2014 do Programa Institucional  de Bolsa de Iniciação  a 

Docência- PIBID – Música/Arte neste colégio.

O primeiro passo para a interação na escola foi o estudo realizado pelos bolsistas do 

PPP  do  Colégio  Bibiana,  o  qual  apresenta  a  clientela,  objetivos  e  filosofia  da  escola. 

Primeiramente analisou-se o perfil  dos alunos que frequentam esta escola, sua carências e 

êxitos.  Esta análise se fez necessária em virtude da futura implementação de projetos de 

ensino pelos bolsistas do PIBID. Todo planejamento curricular pressupõe análise diagnóstico, 

neste sentido:

A elaboração curricular é a explicitação do projeto que preside e guia as 
atividades educacionais escolares, precisando as intenções que se encontram 
em sua origem e proporcionando orientações sobre o plano de ação, para 
levá-las a cabo. Com este propósito, a elaboração inclui informações sobre o 
que, quando e como ensinar e avaliar. (COLL,1996, p. 24)

A leitura do PPP ajudou as pibidianas a se situarem nos conteúdos abordados em sala 

de aula pelos professores, facilitando a compreensão dos planos que estão sendo executados, 

pois estão baseados na filosofia que rege a escola.
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Conhecendo o ambiente escolar

O Colégio Bibiana Bitencourt  se situa numa vila afastada da cidade que pode ser 

considerada rural, a escola tem como objetivo alcançar pessoas que moram nas áreas mais 

afastadas do centro  da cidade.  Assim,  os estudantes do colégio  são pessoas carentes  em 

diversos aspectos subjetivos envolvidos, 43% dos alunos são da área rural, e dependem do 

transporte escolar  para chegar  à escola e depois  para  voltar  para seus lares.  As aulas no 

colégio, no turno matutino, são adaptadas à realidade social da clientela, tendo início as 08h00 

e término às 12h20. Para que os alunos não precisem sair tão cedo de casa, já que a maioria 

mora há quilômetros da escola, e precisam acordar muito cedo para ir à escola. Uma das 

dificuldades enfrentadas pelos alunos é quando está chovendo, pois os alunos, que moram na 

zona rural, não podem ir ao colégio porque o ônibus não chega até suas casas, visto que não 

existe asfalto em suas ruas. Outra característica que distingue o Colégio Bibiana Bitencourt é 

a idade dos alunos por turma, pois em outros colégios os alunos que são repetentes tendem 

automaticamente  a  mudar  para o turno da noite com outros alunos que estão na mesma 

situação, mas isso não ocorre no colégio, pois a instituição não abre no período da noite, o que 

faz com que os alunos fiquem todos juntos apesar da idade. O colégio também possui poucas 

turmas, sendo 15 ao total, 9 no período matutino e 6 turmas no período vespertino.

A gestão democrática do Colégio permite a participação dos pais no contexto escolar 

já que procura trazê-los a participar da vida escolar de seus filhos. Entretanto apesar desse 

favorecimento  muitos  pais  não podem cumprir  com esta  obrigação,  pois  sua  jornada  de 

trabalho é exaustiva, fazendo com que eles se tornem impossibilitados em relação aos estudos 

de seus filhos.

Além disso, no decorrer do ano muitos alunos desistem de frequentar a escola, pois 

necessitam ajudar na renda mensal da família. Porém o objetivo da escola é preparar os alunos 

para o mercado de trabalho, portanto, para que isso ocorra é necessário que eles concluam 

todas as séries. 



Outro objetivo do colégio  descrito  PPP é de preparar  o  aluno para  a vida social, 

fazendo com que ele entenda os seus deveres e direitos como cidadão. Nesse sentido:

A educação para a cidadania pretende fazer de cada pessoa um agente de 
transformação.  A  educação  escolar  além  de  ensinar  o conhecimento 
cientifico,  deve  assumir  a  incumbência  de  preparar  as  pessoas  para  a 
cidadania.  Isso exige uma reflexão que possibilite compreender as raízes 
históricas da situação de miséria e exclusão que vive boa parte da população 
(GALVÃO, 2003, p.01)

Portanto, o estudo do PPP se faz significativo para a compreensão da realidade colégio 

e de sua comunidade, através do conhecimento do seu conteúdo é possível integrar-se à escola 

e à sua clientela conforme suas características que o diferenciam dos demais colégios de 

Guarapuava.

As vivências das pibidianas nas aulas de arte

A principal função do PIBID é inserir os acadêmicos que cursam licenciaturas no meio 

escolar,  antes da formação.  Durante o primeiro semestre com a observação participativa, 

vivenciamos o dia-a-dia da sala nas aulas de arte e do professor que a ministra.

Nessa vivência conhecemos os meios didáticos e metodológicos que cercam a escola 

especialmente no que diz respeito a disciplina de arte.  O livro de chamada é um documento 

de registro que conseguimos ter acesso por meio do PIBID e das professores supervisoras. 

Também conseguimos observar como ocorre a avaliação dos alunos nas aulas de arte, sendo 

este assunto sempre tão questionador no meio acadêmico.

Outro fator que cerca a vivência no colégio é a participação dos pibidianas no auxilio 

de correções das produções dos alunos; na busca por materiais didáticos e na produção de 

materiais que enriqueçam as aulas de arte:  vídeos, imagens, áudios. Os bolsistas realizam 

orientações durante as atividades práticas com os alunos, muitas vezes trabalhando com eles, 

viabilizando o trabalho docente, principalmente no que se refere aos processos criativos.



O  PIBID  também  proporcionou  aos  acadêmicos,  futuros professores  de  Arte,  a 

experiência de participar do conselho de classe realizado pelo colégio, no qual os bolsistas 

foram aproximados à organização e avaliação do desempenho escolar dos alunos e ao trato às 

individualidades.

Considerações finais

Com análise do questionário fechado, aplicado para aproximadamente 200 alunos no 

Colégio  Bibiana  Bitencourt,  respectivamente  de  apenas  uma professora  de arte.  Estamos 

desenvolvendo um projeto pedagógico que tem como tema a arte regional de Guarapuava que 

será aplicado no segundo semestre de 2014. Uma das principais funções nesses primeiros 

meses do PIBID era conhecer os alunos e suas carências em relação aos conteúdos de arte 

como: aspectos da cultura regional da cidade de Guarapuava, conhecimento teórico sobre as 

linguagens da dança,  música,  teatro e artes visuais. Trazendo para eles novas abordagens 

metodológicas  com  assuntos  do  seu  próprio  cotidiano,  incentivando-os  a  ter  uma  nova 

percepção sobre arte.

A importância do PIBID para os acadêmicos é a inserção dos acadêmicos na realidade 

escolar e na profissão, antes mesmo de nos formar,  dessa maneira aprendendo a didática, 

postura docente, avaliação. O conhecimento da clientela escolar, de uma realidade distinta de 

outras,  como  a  do  Colégio  Bibiana  Bitencourt,  permite  o  crescimento  profissional  dos 

acadêmicos e ainda, o gosto pela profissão, o que é ainda mais acentuado no relacionamento 

entre acadêmicos e professores supervisores. "Há formas de ensinar que só poderíamos ter 

acesso através da prática como professores." (Afirma uma bolsista).
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