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O presente estudo é a sistematização das experiências vivenciadas pelos bolsistas do
subprojeto PIBID diversidade da Universidade Federal do Pará do campus universitária
de Abaetetuba, que foi acompanhado pelos supervisores que integram o projeto PIBID,
pela equipe diretiva e Pedagógica da escola Itinerante (EPI) que atuam nas escolas do
campo no município de Igarapé Mirim no decorrer do ano de 2014,onde a modalidade
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de ensino ocorre através das classes multisseriadas. O intuito da pesquisa foi perquirir e
diagnosticar os problemas defrontados nas escolas multisseriadas, a partir do
detectamento dos problemas elaboramos propostas de intervenção para minimizar os
percalços apresentados pelas escolas e assim contribuir para o processo de ensino e
aprendizagem. Para o desenvolvimento desse trabalho utilizamos como aporte teórico as
contribuições de HAGE, CALDART E ARROYO e entre outros estudiosos que vem
discutindo as temáticas abordadas na elaboração do trabalho, além disso foi aplicado um
questionário com perguntas semiestruturadas para professores, coordenadores e pais de
alunos, posteriormente fizemos análise das entrevistas. Podemos constatar os diversos
problemas encontrados nas escolas devido a longinquidade dos conteúdos em relação ao
contexto no qual os educandos estão inseridos, posto que não há uma contextualização
dos conteúdos com a realidade dos sujeitos. Apesar das complexidades apresentadas
nessa modalidade de ensino, os bolsistas elaboram oficinas com elementos que fazem
parte da cultura dos educandos e associados aos conteúdos programáticos do livro
didático, ficou perceptível que os alunos gostaram e interagiram e as atividades foram
exitosas.
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