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RESUMO 
A temática designada aos alunos do PIBID Interdisciplinar da UFG Catalão, no 
primeiro semestre do ano de 2015, foi o estresse infantil interligado com o bullying. 
Foi explicado, debatido e até mesmo localizado dentro do ambiente escolar, 
diversas situações dos temas abordados. A Escola Municipal Patotinha foi o local 
onde foram realizadas as aulas Pibidianas, sendo coordenadas pela professora 
supervisora Alessandra Cândida da Silva. Os trabalhos realizados tinham como 
objetivo adentrar a sala de aula de forma interdisciplinar, ou seja, envolvendo 
graduandos de diversos cursos de licenciatura, para que  o conhecimento pudesse 
ser transmitido em conjunto, facilitando na compreensão dos temas pelos alunos. As 
aulas tiverem por finalidade transmitir informações sobre o estresse infantil, suas 
causas, quais alimentos e exercícios físicos colaboram para a prevenção deste. 
Outro tema levado até a sala de aula foi o bullying, problema que está tão 
presente na realidade brasileira. Utilizou-se diversos métodos para abordar esses 
assuntos, o mais presente foi o diálogo entre os alunos Pibidianos e os alunos da 
turma 3º ano B da Escola Patotinha. Além da conversa, foi realizado um teatro de 
forma cômica, no qual abordava situações de estresse, como no trânsito, escola, 
trabalho e até mesmo dentro de casa. Logo após a apresentação, os alunos 
trabalharam a escrita e imaginação, criando frases para expressarem suas 
opiniões em relação ao assunto. No casso do bullying, os alunos também 
compartilharam com o grupo situações sobre esse assunto, o estresse gerado 
em decorrência dessa problemática. Os alunos Pibidianos elaboraram uma paródia 
da música “Ilariê” da cantora Xuxa, no qual ajudou na memorização e 
aprendizado dos assuntos apresentados, além do momento de alongamento, dança 
e alegria que os alunos tiveram. O campeonato de amarelinha foi responsável pelo 
trabalho das operações matemáticas, que vieram de forma lúdica e prazerosa. A 
salada de fruta deixou a aula ainda mais gostosa, proporcionando uma degustação 
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das frutas que ajudam a combater o estresse. Observou-se grande interesse e 
participação por parte dos alunos durante a execução do projeto, sempre de forma 
atenciosa e carinhosa com os alunos Pibidianos. Durante as explicações, os alunos 
da turma 3º ano B sempre estiveram interagindo e tirando dúvidas. Quando os 
alunos do PIBID retornavam, comprovava-se o real aprendizado por parte dos 
alunos, sempre querendo conversar e demonstrar o conhecimento adquirido 
durante as oficinas. O PIBID está tendo um papel fundamental na Escola Municipal 
Patotinha, quebrando o paradigma que cada disciplina deve ser seguida 
individualmente, comprovando-se o benefício do ensino interdisciplinar, que está 
sendo fundamental na formação de cada criança participante do projeto. É 
notável a alegria dos alunos e recompensador para turma do PIBID 
Interdisciplinar, quando se ouve a frase: “Quando vocês vão voltar?“. 
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