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RESUMO: Nos anos de 2010 a 2012 vários estudos relacionados às 

reflexões sobre atuação dos professores de escolas públicas estaduais 

foram realizados por docentes e discentes dos cursos de licenciaturas 

da Faculdade Integrada Brasil Amazônia - FIBRA. Como frutos das 

relações entre ensino e pesquisa, os resultados das pesquisas 

indicaram várias questões a exigir respostas. Dentre elas, chamou 

muito atenção a situação de algumas escolas públicas dos anos 

iniciais do ensino fundamental de Belém. Detectou-se, por exemplo, 

no seu desenvolvimento curricular a ausência de conteúdos de 

história e Geografia. Pelas diversas questões consideradas, de 2012 a 

2014, os cursos de licenciaturas da FIBRA demandaram a atividade 

de extensão denominada de “A FIBRA vai à escola e à escola vai à 

FIBRA” para aproximar a acadêmica da escola na busca de contribuir 

para soluções dos problemas. O projeto consistiu em discutir com as 

escolas temáticas para realização de oficinas pedagógicas. Dentre os 

temas fomentaram-se: planejamento de ensino anual, construção de 

mapas de conteúdos integrados, estratégias para o ensino da história e 

da geografia de Belém de modo a aprimorar da leitura e da escrita 

dos alunos; assim como o tema adoecimento e saúde do professor. Os 

participantes convidados apreciaram e atuaram efetivamente, muito 

embora não tenha sido fácil tirá-los da sala de aula. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa e extensão. Escolas públicas. 

Belém do Pará. 

 

                                                 
1
  Coordenadora do projeto. 

2 Alunas extensionistas do Curso de História da Faculdade Integrada Brasil 
Amazônia – FIBRA. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a finalidade de fortalecer seus laços com a 

comunidade externa, viabilizando o cumprimento de suas 

responsabilidades social, científica, acadêmica e cultural junto à 

sociedade, a Faculdade Integrada Brasil Amazônia/IBRA 

fomentou e apoiou institucionalmente, por meio da 

Coordenadoria de Investigação Científica, Pós-Graduação e 

Extensão, o Projeto de Extensão “A FIBRA vai à escola e a 

escola vai à FIBRA”, garantindo, inclusive, a reprodução de 

textos, recursos de informática e lanche aos participantes, 

quando o evento corre na instituição. 

O projeto atendeu a duas demandas e respectivas 

parcelas da comunidade de seu entorno. Referimo-nos às 

escolas públicas da educação básica, por conseguinte aos seus 

alunos e respectivos professores. 

Este relato de experiência de atividade de extensão, 

iniciado em 2013, destacará a proposta e a ações destinadas 

aos professores de sete escolas públicas. Essa Subação do 

projeto denomina-se “Parceria para o fortalecimento da 

formação continuada de professores de escolas públicas de 

Belém”. 
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Trata-se de oficinas e minicursos mensais a partir de 

temas demandados pelas escolas associados a questões 

traçadas no projeto como relevantes. Inicialmente foram 

previstos para professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental, mas foram atendidos professores dos anos finais, 

bem como os que atuavam na educação infantil de escolas 

públicas municipais e estaduais. 

 

2 MATERIAIS E METÓDOS 

 

 Para realização das atividades convidavam-se as escolas 

ou essas nos procuravam. As atividades foram desenvolvidas 

nas escolas ou nas dependências da FIBRA. Foram atendidas as 

seguintes unidades de ensino: 

 Escolas Estaduais Barão do Rio Branco do Bairro de 

Nazaré; 

 Rosa Gattorno do Guamá; 

 Renato Franco de Cremação; 

 Benjamin Constant do Umarizal, e; 

 Jarbas Passarinho do Marco. 

Além dessas unidades de ensino, foram contempladas 

também as unidades de Educação Infantil/UEIs da secretaria 

municipal de educação de Belém: Santo Agostinho, Cremação, 

Terra firme, Cordeiro de Farias e Catalina II. 
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As fotos, a seguir, são registros das atividades: a 

primeira refere-se à entrega de certificado concedido à primeira 

turma; a segunda, à oficina realizada para professores apenas da 

escola estadual Barão do Rio Branco; a terceira, à oficina 

realizada a professores dos anos iniciais do ensino fundamental; 

e a quarta à oficina realizada a professores da educação infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina com professores da Escola Estadual Barão do Rio Branco 
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Oficina com professores dos anos iniciais do ensino fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficinas para professores da educação infantil 
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Oficinas para professores da educação infantil 

 

Vários temas foram abordados nas oficinas e 

minicursos, de 4 a 16 horas de duração, dentre os quais 

relacionamos: 

 Planejamento de ensino para professores do 

Ensino Fundamental: Os desafios da Contextualização e da 

Interdisciplinaridade. 

 Planejamento de conteúdos de história e 

geografia da região numa abordagem interdisciplinar. Como 

subação dessa ação foi realizada a alunos a oficina “Belém do 

Grão-Pará rumo aos 400 anos: história, espaço e meio 

ambiente”. 

 Saúde e adoecimento do professor no trabalho. 
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 A desprofissionalização e despersonificação do 

professor: como lidar com a questão. 

 Planejamento de ensino por mapas de conteúdos 

para os anos iniciais do ensino fundamental. 

 Planejamento e Organização da prática 

pedagógica na educação infantil a partir do lúdico associados às 

diversas linguagens 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Percebe-se que houve boa aceitação por parte dos 

participantes principalmente quando a temática era proposta a 

partir das percepções dos professores. Houve um quantitativo 

de profissionais que precisou trocar experiências e divulgar as 

boas práticas por eles produzidas. 

Realizam-se oficinas, com várias escolas ou unidades de 

ensino infantil, mas as de melhor aproveitamento foram as que 

os professores entre si discutiram problemas e soluções. 

Os professores das escolas municipais afirmaram 

participar de formações e cursos de atualização da secretaria de 

ensino, mas têm autonomia para traçar seu caminho formativo. 

Todos se mostraram participativos, principalmente os mais 

antigos. Os docentes das escolas estaduais disseram que se 

ressentem da falta de acompanhamento da Secretaria de 
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Educação. Com efeito, garantiu-se um maior número de 

participantes quando as oficinas foram realizadas nas escolas. 

 As oficinas que ocorreram nas praças, pontos turísticos, 

como o Ver-o-Peso, formam as que apresentaram maior retorno 

didático. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

A Faculdade Integrada Brasil Amazônia/FIBRA, por 

meio de seus cursos de licenciaturas, mas especificamente do 

curso de Pedagogia, estabeleceu parceria com escolas de seu 

entorno para realização de estágios supervisionados e práticas 

de ensino. 

A FIBRA também realiza atividades de pesquisa e 

extensão em algumas das oito dessas escolas públicas 

conveniadas, dentre outras atividades. Em função disso, o 

presente projeto realizou atividades, colocando a FIBRA a 

serviço de seus parceiros, por meio da realização de projetos de 

extensão. 

A proposta se dirige aos professores e professoras dos 

anos iniciais do ensino fundamental (do 1º ao 5º ano) 

ofertando-lhes uma oficina de planejamento escolar para o ano 

letivo. A ideia foi muito bem aceita por duas unidades de 

ensino, por quanto se estenderá às demais interessadas. 
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Trata-se de oficinas e minicursos, precipuamente, para 

produção de planos anuais de ensino integrados com a 

produção de um mapa de conteúdos e atividades pedagógicas. 

Objetivou-se desde o início estreitar as relações entre 

acadêmica e comunidade colocando a FIBRA mais uma vez a 

serviço da sociedade e dos professores das escolas públicas. 

Assim como realizar formação relacionada ao 

planejamento escolar aos professores que atuavam em turmas 

do ensino fundamental, baseada na concepção de Ausubel, 

Roncas e Coll, e na Interdisciplinaridade e Contextualização do 

ensino e da aprendizagem. 

Mas, dentre os objetivos previstos e alcançados, visou-

se a apresentar propostas de conteúdos e atividades para o 

ensino da história e da geografia de modo integrado e 

contextualizado sobre Belém e Pará, otimizando os processos 

de leitura e escrita bem como da ampliação do conhecimento-

mundo, o que não vem sendo propiciado à grande parte da 

população brasileira. 
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