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INTRODUÇÃO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  COMO 
BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

A INICIAÇÃO CIENTÍFICA NOS 
ESTUDOS ACADÊMICOS 

REFERÊNCIAS 

Investigar a prática pedagógica de professores 
que atuam no primeiro ano do Ensino 
Fundamental de Nove Anos, buscando 
conhecer os princípios do Planejamento no 
Enfoque Emergente nas ações realizadas no 
exercício de sua docência. 

OBJETIVO 

A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, 
sendo que foram realizadas  entrevistas com 
seis professores das redes privada, municipal 
e estadual de ensino, e observações de suas 
práticas em sala de aula. Foram analisados, 
ainda, documentos produzidos por eles em 
decorrência de sua prática pedagógica. Para a 
análise dos dados, utilizou-se a técnica 
Análise de Conteúdo, proposta por Bardin 
(1977). 

O presente trabalho apresenta a participação 
enquanto Bolsista de Iniciação Científica  na 
pesquisa: Planejamento Emergente no 
Primeiro Ano do Ensino Fundamental: 
Concepções e Práticas de Professores.  
O Planejamento no Enfoque Emergente é 
utilizado na região de Reggio Emília na Itália, 
sendo ele flexível e condizente com os 
interesses e necessidades das crianças, 
tornando as práticas desenvolvidas para e 
com elas em algo significativo. 
 

Possibilidade de repensar o planejamento, 
enquanto graduando do curso de Pedagogia, 
bem como possibilidade de elaboração de um 
trabalho significativo a ser desenvolvido para 
e com as crianças. Permitindo a construção de 
uma concepção de prática pedagógica  
indissociada da teoria e da pesquisa. 
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Realização de estudos  bibliográficos, imersão 
nas escolas, observação das práticas de 
professores em suas salas de aula, 
acompanhamento na realização de  
entrevistas com os professores, transcrição de 
entrevistas, participação em eventos,  
produção de artigos, organização de atas e 
pautas de reuniões. 
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