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PROJETO PIBID: Escola na rádio  

Ação 5 – Proposta de projetos de intervenção escola – comunidade –universidade 

Planejamento de práticas educativas que articulem as realidades dos/as estudantes e as 

atividades curriculares e pedagógicas, incluindo a criação e/ou organização de 

ambientes de aprendizagem em Ciências da Natureza e Matemática, valendo-se das 

necessidades identificadas previamente. Organização de práticas educativas em 

Ciências da Natureza e Matemática: interlocução Universidade / Escola / Comunidade. 

A partir de ações identificadas e problematizadas, serão selecionadas atividades a serem 

desenvolvidas através da constituição de grupo de estudos para aprofundar as reflexões 

sob pontos de vista epistemológico, filosófico e didático pedagógico a respeito das 

tendências em Educação para a área de Ciências da Natureza e Matemática e 

desenvolvimento das ações do projeto e os princípios da Educação do Campo. 

Construção de tempos/espaços alternativos que favoreçam o percurso formativo dos 

licenciandos/as aproximando-os da prática docente. Realização de viagens de estudo 

Justificativa 

O projeto intervenção, que será realizado no próximo estágio prevê uma relação 

escola-comunidade. Sendo assim, para construir o projeto procurei falas da comunidade 

que explicitassem alguma problemática e/ou contradições perante o próprio município. 

Depois de ter um tema central, que foi selecionado a partir das falas, foi montado o 

projeto, com conteúdos pensados para entender o tema, a saber: Pequenas Centrais 

Hidrelétricas.  

Como o projeto que construí não prevê nenhum contato dos alunos com a 

comunidade, sem ser os pais, pretendo construir juntamente com os alunos um projeto 

para apresentarem na rádio local, e fazer essa ligação da escola com a comunidade.  



A escola já tem um projeto a “hora da escola”, onde os alunos toda semana 

montam uma programação, e vão até a rádio para socializar algo, alguma aula, algum 

fato importante. Diante disso achei interessante utilizar esta mesma perspectiva com o 

meu projeto de estágio.  

Como será pensado o projeto com os alunos:  

 O que é importante desse tema passar para a comunidade? 

  Quais contradições estão mais explicitas?  

 Como, depois de ter estudado, podemos explicar para a comunidade? 

 Como faremos isso? Através dos quadrinhos, que foram o trabalho final 

do projeto, fazer a leitura dos mesmos?  

 Montar uma programação de perguntas e respostas? 

Relato do desenvolvimento do projeto 

No decorrer do meu estágio tive alguns imprevistos, que me fizeram mudar os 

planejamentos e datas do estágio, portanto a data do programa teve de ser alterado, e 

sobrou um mínimo de tempo para o desenvolvimento do projeto do PIBID. Sendo assim 

tive que rearranjar e compactar um pouco o programa de rádio previsto, pois a escola já 

tinha planejado o que iria passar no programa, então optamos por fazer somente um 

bloco, ao invés de um programa todo. Até por questões de número de alunos, somente 

duas alunas puderam comparecer no período vespertino para a gravação.  

Bom, mas o planejamento foi o seguinte: após o término do projeto de estágio, 

os alunos confeccionaram quadrinhos referente aos assuntos estudados. Após isso eles 

apresentaram os quadrinhos em sala para os colegas, e a partir disso relembramos todo o 

conteúdo estudado. Então fizemos a organização dos quadrinhos, escrevendo tópicos 

antes de cada novo quadrinho com tema diferente, conto isso também como parte do 

projeto do PIBID, pois o objetivo dessa organização foi montar uma pequena cartilha de 

quadrinhos para deixar na biblioteca da escola, disponível para todos os alunos, a 

entrega ainda não aconteceu por questões técnicas, não tivemos como imprimir, 

identifiquei alguns erros de português, para essa correção terei que refazer todo o 

quadrinho porque não tem como editar, e também tempo para o término da organização, 

que ficou por minha responsabilidade.  



Após isso iniciamos o planejamento do programa, sobre o que eles achavam que 

deveríamos passar para a população. Chegamos em 3 itens: o que é PCH, água e seu 

ciclo, consumo de energia elétrica. Não optamos por defender ou ser contrário a PCH, 

mas sim de mostrar os dois lados.  

Limites do projeto: Falta de tempo, por causa da mudança na data do estágio, 

pelos dias que não houve aula na escola ou que houve alguma outra atividade que perdi 

aulas, e pelos imprevistos encontrados. Falta de mais encontros para planejar, debater, 

apresentar o projeto e tirar dúvidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo I 

Programa de rádio da terceira série do Ensino Médio  

Olá pessoal, eu sou Heloisa, estudante do curso de graduação em Educação do Campo 

da UFSC, e estou aqui juntamente com a turma do terceiro ano do ensino médio 

matutino, da Escola de Educação Básica Professor Aldo Câmara, para falar um pouco 

do meu estágio. Bom, foram 20 aulas ao todo que tiveram como tema A PRODUÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA EM SANTA ROSA DE LIMA E AS IMPLICAÇÕES NO 

RIO BRAÇO DO NORTE, nessas aulas estudamos sobre o rio braço do norte, a água do 

rio e sua importância, a produção de energia elétrica através da água do rio, a 

distribuição e consumo, e os impactos ambientais gerados pela produção de energia 

elétrica.  

Agora as meninas da turma vão falar algumas coisas que achamos importante passar 

para a população:  

O nosso rio, o Rio braço do norte está sendo utilizado para a geração de energia elétrica 

através das PCHs. As PCHs são Pequenas Centrais Hidrelétricas, projetadas para a 

produção de energia elétrica utilizando água do rio. Elas são constituídas basicamente 

de barragem, canal de adução, turbinas e geradores de energia elétrica, que utilizam a 

energia mecânica, a força da água, e transformam em energia elétrica. 

A água é encontrada em 3 estados físicos: o sólido, como por exemplo o gelo, o líquido, 

que é a água que bebemos, e o gasoso, que é o vapor da água.  

A água do nosso rio passa por diversas fases até chegar aqui: por meio da chuva a água 

escore até chegar aos rios, ou se infiltra no solo formando o lençol freático, depois ela 

evapora formando as nuvens que se transformam em chuva novamente, e voltam ao rio.  

É um ciclo muito importante tanto para a vida dos rios como para a nossa, pois 

utilizamos a água para diversas atividades, já pensaram como seria a nossa vida sem a 

água?  

Bom mas aqui em Santa Rosa há uma mobilização contrária à construção dessas PCHs, 

pois elas causam impactos negativos, como:  

 Destruição da mata ciliar, que é o habitat de muitos animais, fazendo com que 

estes procurem alimentos em outros lugares, inclusive nas casas e plantações.  



 Alteração no nível da água, causando consequências aos peixes. 

 Alteração no nível de oxigênio da água, importante para a vida dos peixes, por 

causa do apodrecimento das árvores que foram desmatadas dentro da água.  

Mas se não existissem PCHs, não teríamos energia elétrica para o nosso consumo não é 

mesmo? E como cada vez mais temos a necessidade de energia elétrica para o nosso dia 

a dia, é preciso também aumentar a produção.  

Por isso é importante fazer economia de energia, para que não seja preciso construir 

mais PCHs. Pois mesmo que a gente não utilize da energia elétrica gerada aqui, estamos 

usando de outro lugar, que deve sofrer também com os impactos ambientais.  

É se informando que nos conscientizamos, e vemos que se cada um fizer sua parte 

podemos viver em um mundo melhor e mais preservado. Queria agradecer a 

turma, pela colaboração, e também a escola que sempre esteve de portas abertas, e 

me deu a oportunidade de realizar esse estágio na escola que estudei por muitos 

anos. Obrigada!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


