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 A EMEFAmorim Lima, ao fazer 40 anos de existência em 1996, recebeu Ana Elisa de Siqueira como diretora. Na ocasião, a comunidade já se fazia 

presente na escola, pressionando-a por um melhor atendimento às crianças, especialmente com relação à falta de professores e ao cancelamento 

frequente de aulas. Por outro lado, os educadores se preocupavam com a alta taxa de evasão no ensino público e buscavam soluções para manter os 

estudantes dentro da escola. A diretora Ana Elisa fez uma opção radical: além de buscar mais professores para evitar os cancelamentos, resolveu 

apostar que a evasão diminuiria se a escola fosse um espaço mais participativo. Simbolicamente, a EMEF Amorim Lima retirou as grades que separavam 

internamente seus espaços. Atividades extracurriculares aumentaram a participação dos educandos e da comunidade na escola, que passou a acreditar 

numa construção coletiva da gestão escolar. 

 A consolidação desses movimentos levou, em 2002, à constituição de uma comissão de pesquisa, formada por educadores e pais, que buscou 

levantar dados e analisar os níveis de aprendizado e parâmetros de convivência na escola. O trabalho dessa comissão constatou que havia uma 

dissonância entre o Projeto Político Pedagógico (PPP) formulado pelos educadores e seu cotidiano. Num esforço de diminuir as distâncias entre o projeto 

registrado no PPP e o que realmente acontecia, os gestores da escola buscaram parcerias de educadores, pedagogos e psicólogos, que culminaram na 

aproximação da EMEF Amorim Lima com a Escola da Ponte, uma instituição de ensino portuguesa com um projeto e uma proposta pedagógica 

diferenciados. A partir daí, a Amorim Lima viveu uma reviravolta em seu rumo. Novos valores foram incorporados , levando a práticas inovadoras nas 

salas de aula. 

Programação -13h às 16h30 

13 h às 14h30: Palestra - A vivência na EMEF Desembargador Amorim Lima – Ana Elisa de Siqueira 

Local: Anfiteatro da FAFIL 

15 h às 16h30: Comunicações Orais Interdisciplinares 

 A proposta interdisciplinar visa romper com as barreiras entre as diferentes licenciaturas do Pibid-FSA  e superar o compartimentalismo do pensar, 

na busca de uma aproximação do saber como elo entre todos os conhecimentos dos diversos campos. Alguns bolsistas dos diferentes subprojetos 

apresentarão oralmente os resultados de suas experiências individuais e/ou coletivas com o objetivo de promover o diálogo com os demais participantes 

visando o planejamento de atividades interdisciplinares entre as Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Geografia, História, Letras, Matemática, 

Pedagogia e Química. 

15 h às 16h30: Reunião dos supervisores do Pibid-FSA com a Coordenação Institucional e de Gestão 

 Um programa voltado para a formação inicial de professores pode promover trocas de conhecimentos entre os professores experientes e aqueles 

que ainda estão em processo de formação, proporcionando momentos de formação continuada. O objetivo da reunião é discutir a importância da 

participação dos docentes da educação básica que atuam como professores supervisores no Pibid-FSA em seu processo de formação continuada e o 

impacto do programa na rotina da escola, as dificuldades enfrentadas, as alternativas encontradas para a superação das dificuldades e  as perspectivas 

para o desenvolvimento de atividades interdisciplinares na escola.  


