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RESUMO 

O planejamento implica em sistematização da aula e pesquisa do conteúdo a ser 

aplicado, e sua falta coloca o sistema de ensino em um ciclo vicioso de conteúdos 

aplicados e não assimilados, pois o planejamento faz com que o professor possa 

prever os erros antes que aconteçam, responder questões antes que sejam 

perguntadas e se por ventura ainda restarem dúvidas, o professor estará preparado 

para saná-las uma vez que se preparou previamente, pesquisando e relembrando tal 

assunto. Diante dessa problemática, esse trabalho aborda sobre a importância do 

planejamento no processo ensino aprendizagem e na atuação docente, por meio de 

depoimentos de bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a 

Docência Pibid, bem como de professores que os acompanham em sala de aula, 

deixando clara a importância do planejamento das aulas para consecutivo sucesso 

docente, para que reconhecendo tal importância, cada vez mais professores 

entendam que da sua preparação e organização depende a educação do nosso 

país. 
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1 INTRODUÇÃO 

A importância do planejamento tem sido alvo de estudo em muitos aspectos 

da sociedade, uma vez que planejar faz com que o tempo seja otimizado e melhor 

aproveitado. 

Gomes (2011) relata que o planejamento não contempla apenas o sucesso 

docente, mas que também pode apontar eventualmente possíveis fracassos, uma 

vez que erros podem ser previstos. Porém para muitos professores o ato de planejar 

acaba esquecido face às outras atribuições diárias do professor, planejar acaba 

sendo visto como perda de tempo, pois muitos professores se frustram quando o 

planejamento não é aplicado em sua totalidade, visto que a sala de aula é um 

ambiente imprevisível onde muitas vezes o planejamento precisa ser contornado, ou 

remoldado de acordo como os alunos se colocam.  

  

2.OBJETIVOS: 

O objetivo do presente trabalho é demonstrar a importância do planejamento 

das atividades docentes para o bom andamento das atividades pedagógicas e no 

processo de ensino-aprendizagem, bem como relacionar a importância da prática do 



planejamento com as características estimuladas em bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) do Curso de Ciências 

Biológicas da Faculdade de Educação São Luís, entre as quais está o de adotar 

postura reflexiva diante de problemas cotidianos inerentes à atividade docente. 

 

3 METODOLOGIA 

Para a realização deste trabalho, bolsista do Pibid Subprojeto Ciências 

Biológicas utilizaram artigos científicos atualizados de acordo com a temática e 

elaboraram diários reflexivos sobre a participação semanal nas aulas de Ciências e 

Biologia do ensino fundamental II e médio oferecidas na escola estadual seleciona 

em participar do programa. Assim como, também estão sendo analisados os relatos 

de outros bolsistas do Pibid, com base na bibliografia consultada, realizando assim 

um contraponto teórico que venha confirmar ou refutar as práticas realizadas pelos 

bolsistas. 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

De acordo com Gomes (2011) planejar não é a solução para todos os 

problemas pedagógicos do sistema educacional, porém sem o planejamento as 

atividades se tornam descontextualizadas, não são democráticas e não causam 

transformações significativas.  

O termo planejamento é rico de significados, tomando como base o trabalho 

de Padilha (2002) entendemos como um processo diário, em que se buscam 

recursos para a resolução de determinado problema, essa busca é movida pela 

reflexão e pela tentativa de previsão das necessidades. É contínuo e maleável, e é 

característico da atividade humana. 

Relato de aluna Pibidiana: “O planejamento traz um resultado positivo, tanto 

para os alunos como para o professor, através de uma reflexão-ação-reflexão, 

teórica e prática sobre o conteúdo e a aprendizagem dos alunos”. 

Baseados nesse relato, durante as atividades realizadas dentro do Pibid 

Subprojeto Ciências Biológicas, uma das posturas mais estimulada é a atitude 

reflexiva, para que por meio desta, os bolsistas possam fortalecer a formação 

docente e projetar qual será sua conduta como docente após sua formação 

acadêmica.  

 



5 RESULTADOS PRELIMINARES 

De acordo com os resultados já obtidos, nota-se uma ligação entre a teoria e 

a prática nos relatos dos bolsistas. Esse resultado já era esperado, pois o Pibid 

trabalha com extensa literatura científica que fornece embasamento teórico para as 

reflexões sobre a própria prática, a ação do docente efetivo da disciplina de Ciências 

e Biologia na escola selecionada. Além disso, enfatiza e promove a vivência para 

observação e aprendizagem da importância do planejamento e seu impacto na 

qualidade das atividades docentes em sala de aula.  

Por meio dos relatos, também foi possível perceber que os conhecimentos 

acadêmicos teóricos não bastam para se realizar uma boa aula, esta opinião está de 

acordo com Moretto (2007), que aborda que aulas não são apenas conteúdos 

despejados nos alunos e não podem ser garantidos somente com base na 

experiência.  

Portanto, o planejamento pode trazer inúmeras vantagens ao trabalho do 

professor em sala de aula, entre os quais uma melhor otimização do tempo e uma 

melhor qualidade na aprendizagem dos alunos. Sendo o mesmo é indispensável; 

seja na vida acadêmica ou não, planejar é um ato de precaução unido a prevenção, 

substantivos paralelos que são intrínsecos ao bom desempenho profissional.  
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