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RESUMO 

 

As oficinas pedagógicas têm se tornado um recurso didático importante para o 

desenvolvimento das ações do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – 

PIBID, na escola parceira. Utilizando-se uma abordagem interdisciplinar, pôde-se perceber a 

contribuição para o desenvolvimento da leitura e da escrita, bem como, para a formação 

social, ética, crítica e cidadã da criança. Nas oficinas realizadas na sala do quarto ano, com as 

temáticas: Minha escola cidadã, Conte comigo, Somos todos iguais e Vivendo em união, 

agregou-se uma diversidade de conteúdos de acordo com a necessidade do contexto 

educativo, propostos em várias situações pedagógicas, em consonância com a realidade 

sociocultural dos discentes, visando a uma aprendizagem satisfatória. Nessa ótica, o trabalho 

ora proposto, visa a apresentar a importância das oficinas pedagógicas interdisciplinares, 

como ferramenta fundamental para o desenvolvimento crítico, social e cidadão do indivíduo 

e, ao mesmo tempo, destacar a sua relevância para a conscientização dos direitos e deveres 

dos alunos, nos grupos sociais em que estão inseridos e o respeito pela diversidade. Para isso, 

recorreu-se aos estudos de Freire (1999), Fazenda (2005) e Vieira e Volquind (2002), 

igualmente, aos aportes interdisciplinares e às oficinas pedagógicas desenvolvidas no 

semestre 2012.2, na sala do quarto ano. A realização das oficinas contribuiu para o 

fortalecimento do respeito no convívio em grupo, para despertar no aluno a aceitação das 

diferenças sociais e a compreensão do significado de cidadania, despertando no alunado a 

necessidade de se portar como verdadeiros cidadãos. Analisa-se assim, que as atividades 

interdisciplinares executadas nas oficinas foram salutares para conscientizar e desenvolver no 

educando atitudes, formas de ser, de conviver em grupo e agir de forma participativa e atuante 

em sociedade. 
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