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O projeto interdisciplinar elaborado para o Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência – PIBID relaciona a formação de professores de História e 
de Geografia com a Educação Patrimonial.  Os bolsistas de iniciação à docência 
realizarão investigações de temáticas relacionadas com o patrimônio cultural 
e ambiental no bairro da Armação visando a produção de materiais didáticos 
que associem tempo, espaço, paisagens e culturas para a construção de 
conhecimentos escolares que dialoguem com problemáticas e questões do 
cotidiano dos alunos da Escola Básica Municipal Professora Dilma Lúcia dos 
Santos. 

Participação dos bolsistas nos 
projetos desenvolvidos pela 

Escola

Projeto “Entorno Escolar”, atividade realizada em 
2012/ 2

Mosaico na fachada frontal da EBM Dilma Lúcia dos Santos

Projeto  “Memória da Escola”, atividade realizada  
em 2012/ 2

Projeto  “Reciclagem de Papel – PROREPA”, 
atividade realizada em 2012/ 2

- Proporcionar aos estudantes das 
licenciaturas em História e Geografia 
experiências de iniciação à docência 
na Escola Básica Professora Dilma 
Lúcia dos Santos a partir de 
múltiplas atividades 
interdisciplinares de ensino e 
pesquisa. 
- Propor e executar ações de 
Educação Patrimonial, tanto aquelas 
relacionadas aos conhecimentos 
históricos e geográficos quanto as 
que mobilizam práticas 
interdisciplinares para investigação 
de temáticas locais e regionais.
- Desenvolver pesquisas sobre a 
ocupação e a transformação do 
espaço do bairro da Armação. 
- Produzir materiais didáticos para o 
uso nas séries iniciais e finais do 
Ensino Fundamental, tematizando a 
história e o espaço local de forma a 
construir conhecimentos 
significativos para os alunos.

A “Rádio Onda Jovem” foi fundada em 
2009 e atualmente possui duas 
equipes, uma dos alunos da manhã e 
outra dos alunos da tarde. Cada 
equipe se reúne duas vezes por 
semana em encontros de duas horas e 
meia no contraturno. São 
responsáveis pela elaboração e 
transmissão dos programas O projeto 
parte do pressuposto  que as rádios 
escolares não devem ser encaradas 
somente como meios de veiculação de 
informação e promoção de 
entretenimento., mas que venham a 
se transformar em importante 
instrumento de autonomia e 
participação cidadã.      

O projeto “Memória da escola” tem 
por objetivo fazer um inventário dos 
documentos produzidas pela 
unidade e organizar um acervo. O 
início das atividades ocorreu nesse 
semestre com a digitalização, 
catalogação e organização do 
acervo fotográfico.

O Projeto “Reciclagem de 
Papel – PROREPA” surgiu 
em 1993 e está voltado 
para a promoção e 
proteção do meio 
ambiente através de 
práticas saudáveis de 
reutilização de 
embalagens e de produtos 
encaminhamento correto 
das sucatas e dos rejeitos, 
reciclagem de papel e 
conscientização para um 
modo de vida sustentável.

O ano de fundação da Escola, segundo 
relatos da comunidade, remete a 1947, 
quando foi constituído um grupo escolar de 
1ª a 4ª série. Em 2004, em novo local, a 
Escola passou a chamar-se Professora Dilma 
Lúcia dos Santos, homenagem a uma 
estimada Diretora e professora da unidade. 
Atualmente, atende alunos  dos anos iniciais 
e finais do Ensino Fundamental.

O Projeto “Entorno Escolar” 
visa a transformação da 
área do entorno da E.B.M. 
Professora Dilma Lúcia dos 
Santos em área pública para 
a educação e conservação 
ambiental, atividades 
desportivas, lazer, 
convivência social, 
preservação da história e 
cultura local. Constitui-se 
numa construção coletiva da 
comunidade escolar, 
entidades e moradores do 
distrito.

Investigação do cotidiano 
escolar 

Temas:
1. A organização 
administrativa e pedagógica no 
cotidiano da escola
2. Organização e usos dos 
espaços da Escola
3. Os alunos e as alunas no 
cotidiano da Escola
4. A Escola e as diretrizes da 
Secretaria Municipal de 
Educação
5. A Escola e a comunidade do 
bairro da Armação.
Participação dos bolsistas de 

iniciação à docência no 
cotidiano escolar

Observação de Conselhos de 
Classe; Reuniões com pais; 

Formação continuada; 
Reuniões pedagógicas; Feira 

de Artes e Ciências: meio 
ambiente e diversidade 

cultural.  
Oficinas de Formação

1.Trabalho de Campo - a 
pesquisa em educação 
2.Reconhecimento dos Bairros 
Armação e Ribeirão da Ilha 
3.Educação Patrimonial

Mapa da Ilha de Santa Catarina

Projeto “Rádio Onda Jovem”, atividade realizada  em 2012/ 2
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