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RESUMO 
A prática pedagógica interdisciplinar busca relacionar saber, conhecimento e 
vivência, que deriva da formação do sujeito social. Neste sentido o professor se 
torna essencial para o avanço construtivo do aluno, pois o professor é capaz de 
descobrir as necessidades do aluno e como a educação pode influenciá-lo. A 
interdisciplinaridade do professor pode envolver e instigar o aluno a mudanças na 
busca do saber. O presente trabalho tem como objetivo apresentar atividades 
realizadas pelos alunos que participaram do projeto PIBID interdisciplinar na UFG 
Reginal-Catalão, no ano de 2015. A proposta do subprojeto como incentivo a 
iniciação à docência é realizado a partir da interação entre Pibidianos e alunos 
da 2ª série do Ensino Médio do Colégio Estadual Anice Cecílio Pedreiro. Um dos 
planejamentos que foi executado na escola trazia como tema o trabalho com 
gêneros interdisciplinar textuais, com o foco no tema estresse. Nesse sentido, 
foram desenvolvidas as seguintes atividades em línguas materna e estrangeira – 
inglês usando como base a interdisciplinaridade em geral: (1) Leitura do poema 
“Rotina” de Mardilê Friedrich Fabre e após a leitura discutimos sobre o 
conhecimento dos alunos a respeito do assunto; (2) aula expositiva sobre como 
amenizar ou até combater estresse através de uma alimentação saudável 
esclarecendo de forma interdisciplinar, abrangendo as disciplinas de Química e 
Biologia, a importância das macromoléculas para o desenvolvimento do nosso 
organismo e a prática de atividades físicas; (3) “sopa de letras” com alimentos, 
onde após encontrarem as letras deveram identificar os saudáveis e os nãos 
saudáveis. Todas as atividades tiveram o suporte teórico-metodológico 
relacionado ao ensino interdisciplinar. Como resultado deste trabalho, foi possível 
observar o bom desempenho e o envolvimento com os alunos da escola. A 
contribuição e participação dos alunos com relatados, questionamentos e a 
curiosidade sobre do tema trabalhado foi uma surpresa, uma vez que foi relato 
pelos professores do Colégio Anice Cecílio Pedreiro que os alunos que 
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participaram das aulas tem um perfil de desinteresse e baixo rendimento escolar. 
Foi possível perceber que o tema de certa forma mexeu com o cotidiano de 
todos os alunos presentes e a forma de exposição da aula interdisciplinar despertou 
um interesse maior dos alunos. 
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