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RESUMO 
De acordo com teóricos da pedagogia atual não apenas o lecionar, mas o 
pensar, o ensinar é fundamental, uma pratica reflexiva que se renova a todo 
instante em busca de aprimorar-se constantemente, sendo assim a teoria deve 
modificar a prática como a prática deve modificar a teoria. Visto as dificuldades 
enfrentadas pelo ensino atual o governo federal dá início ao programa PIBID o 
qual é não apenas uma oportunidade de estudo aprofundado para a formação 
docente daqueles que ainda estão na graduação, como também é um exercício 
de formação continuada para aqueles que já estão em exercício e uma pratica 
de intervenção positiva nas escolas, uma ponte entre universidade e a escola, 
capaz de somar a ambas as realidades novas perspectivas. Sendo assim este 
projeto em particular visa não apenas pesar de forma positiva na formação dos 
bolsistas participantes, mas também contribuir para a realidade das escolas onde 
as intervenções são feitas, com base nisso selecionou-se o tema estresse o qual 
atinge potencialmente o âmbito escolar. O estresse é o estado gerado pela 
percepção de estímulos, que provocam excitação emocional desequilíbrio da 
homeostasia, direcionam o organismo a disparar um processo adaptativo que se 
caracteriza pelo aumento da liberação de adrenalina, com várias consequências 
secundarias. Crianças quando expostas ao estresse, podem sofrer um 
impacto de longa duração em sua saúde. Com base nisso as intervenções 
foram planejadas de modo que pudessem não apenas construir conhecimentos a 
respeito do que é o estresse e como ele atua em nossos corpos, como também 
uma oportunidade para que os alunos pudessem participar de atividades 
relaxantes, que combatessem o estresse natural da rotina escolar. Inicialmente 
foi feito um momento de aproximação com a turma, onde pode-se criar o 
primeiro contato e assim criar um ambiente adequado para o aprendizado, neste 
momento os alunos foram disposto ao longo da sala de maneira que 
pudessem se alongar e executar exercícios de respiração, logo após deu-se o 
início da parte de instrução onde dentro de uma aula interativa foi possível 
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usar do conhecimento prévio dos alunos para então construir com eles novos 
conceitos e compreender definições acerca do tema, por fim como um 
momento de relaxamento pibidianos, professora e alunos jogaram juntos, 
tendo assim a oportunidade não apenas do lazer, mas também aprendizado  
em um posição de iguais. Teve-se como resultado destas intervenções aulas 
produtivas, com constante interação por parte dos alunos e onde não apenas 
conseguiram tratar o tema com sucesso como também foi possível ver o 
progresso na elaboração de ideias e conexões entre conhecimentos realizado 
pelos alunos, o que permite uma avaliação positiva, com a percepção de que 
esse ambiente onde aluno e professor podem construir juntos o saber deve ser 
o objetivo em cada aula, sendo esta uma experiência importante para a 
construção da identidade docente dos bolsistas assim como uma oportunidade 
de reflexão para os professores em exercício, tanto quanto abordagens diferentes 
capazes de potencializar o aprendizado dos alunos e proporcionar-lhes 
momentos de interação e convivência os quais também são papel da escola. 
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