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O PIBID/UFRGS, financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, com a cooperação da Secretaria de Educação do Estado  
do Rio Grande do Sul permitindo a realização de ações didático-pedagógicas nas escolas da Rede Pública Estadual  
na cidade de Porto Alegre.

O PIBID/UFRGS-Ciências Biológicas atua em duas escolas da rede pública de Porto Alegre por 
meio de oficinas pedagógicas realizadas no turno inverso ao regular ou por meio de inserções no turno regular, nas 
aulas de ciências auxiliando o professor titular, com o objetivo de trabalhar as temáticas do Ensino de Ciências de  
modo mais criativo e lúdico.

O caderno  pedagógico,  um dos materiais  produzidos pelo grupo,  foi  criado  por meio de uma 
parceria PIBID/UFRGS e Editora UFRGS, com um baixo custo, possibilitando ampla distribuição para as escolas 
públicas  como  um  auxilio  ao  trabalho  do  professor,  apresentando  uma  série  de  atividades  que  podem  ser 
desenvolvidas nas aulas de ciências; este caderno teve como base as oficinas e inserções pedagógicas criadas pelos  
bolsistas com o auxilio da professora coordenadora do projeto Pibid- ciências biológicas. O Caderno apresenta uma 
linguagem clara, com objetivos a serem alcançados, baseados na proposta da tarefa, os materiais necessários para a  
execução da aula, sugerindo, ainda, de que forma o professor poderia auxiliar os alunos na execução das tarefas  
propostas.

O caderno pedagógico é composto de cinquenta e cinco páginas,  com temáticas  divididas em 
quatro blocos com o intuito  de facilitar  a  consulta  pelo professor,  sendo eles:  BlocoI-  Estudos Sobre o Corpo 
Humano;  Bloco  II-  Estudos  sobre  a  vegetação;  BlocoIII-  Estudos  sobre  a  Fauna  e  BlocoIV-  Estudos  sobre  o 
Ambiente. 


