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PIBID Matemática – Núcleo BAGÉ 

  
Coordenadoras de Área: Profª. Denice Menegais e 

Profª. Patricia Carpes 
 

Bagé, 05 de outubro de 2020. 
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Conhecendo a Proposta 
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Objetivos do Subprojeto 

• Sensibilizar os licenciandos de iniciação à docência ao trabalho docente na Educação 
Básica, entendendo que o seu desenvolvimento profissional está ligado a articulação 
entre práticas de ensino e pesquisa; 

 
• Inserir os licenciandos de iniciação à docência no cotidiano de escolas da rede pública 

de educação, de modo a proporcionar-lhes oportunidades de conhecer a história, 
estrutura e organização da escola; conhecer, problematizar, estudar e analisar 
sistematicamente, a organização curricular da escola; observar, problematizar e 
analisar estudos de caso didático-pedagógicos; bem como, de elaborar e conduzir 
ações de ensino tendo em vista as problemáticas identificadas; 
 

• Potencializar a qualidade da formação inicial dos licenciandos de iniciação à docência, 
promovendo a integração das atividades de ensino e pesquisa, de modo a discutir 
questões ligadas ao lócus escolar a partir da problematização, do estudo e da análise 
sistemática de conceitos matemáticos e casos didático-pedagógicos; diretrizes 
curriculares, tal como a Base Nacional Comum Curricular e documentos proposicionais, 
tais como livros didáticos; 
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Objetivos do Subprojeto 

• Fomentar a qualidade da formação inicial dos futuros professores de Matemática, 
promovendo a integração entre universidade e escola, implementando o Laboratório 
vinculado ao curso de Licenciatura em Matemática, do ponto de vista regulamentar e 
espaço físico; bem como entendendo políticas públicas educacionais; 
 

• Incentivar as escolas públicas de Educação Básica, mobilizando seus professores como 
coformadores dos futuros professores, na medida em que o professor supervisor 
trabalha de forma colaborativa com os professores coordenadores na formação de 
discentes ID; 

 
•  Promover práticas de letramento acadêmico-científico, desenvolvendo habilidades de 

leitura, escrita e fala de licenciandos de iniciação à docência, socializando-as em eventos 
acadêmico científicos.  
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Cronograma das Atividades 

 
Atividade: Apresentação e organização das atividades a serem desenvolvidas (05/10/20 à 
05/11/20)  
 
Ação:  
1) Apresentar o projeto institucional, do núcleo e o cronograma das atividades na duração do 
edital por meio de reunião virtual;  
2) Organizar um cronograma de atividades dos bolsistas na escola juntamente com o 
supervisor. 
 
Atividade: Elaboração de diagnóstico didático-pedagógico da escola (13/10/20 à 31/12/20) 
 
Ação:  
1) Conhecer o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) que escola adota; 
2) Conhecer e compreender as diferentes metodologias e métodos avaliativos no AVA; 
3) Estudar o PPP e regimento da instituição. 
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Cronograma das Atividades 

 
Atividade: Reuniões periódicas de planejamento de atividades/ações todo grupo (10/20 à 
03/2022) 
 
Ação:  
1) Socializar os estudos e compreensões sobre o AVA e PPP;  
2) Organizar seminários para discutir os métodos e instrumentos de avaliação no ensino 
remoto. 

 
Atividade: Elaboração pelos bolsistas de portfólios individuais das atividades semanais do 
programa (10/20 à 03/2022) 
 
Ação: 
1) Organizar pastas no drive e/ou criar sala de aula no classroom onde cada bolsista posta 
suas atividades/ações desenvolvidas semanais; 
2) Criar um roteiro para a construção do portfólio. 
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Cronograma das Atividades 

 
Atividade: Reuniões semanais do supervisor com os bolsistas ID para planejamento das 
atividades (10/20 à 03/2022) 
 
Ação:  
1) Elaboração de planos de aula ou sequência de ensino para aplicação em sala de aula 
(bolsistas e supervisor) 
 
Atividade: Estudo do contexto educacional municipal e da escola-campo (11/20 à 03/2021) 
 
Ação: 
1) Estudo bibliográfico sobre o contexto escolar municipal e geral;  
2) Entrevista com a equipe diretiva da escola-campo; 
3) Elaboração de formulário e aplicação (Google Forms) para reconhecimento do contexto 
escolar municipal; 
4) Analise dos dados coletados;  
5) Seminário virtual para discussão dos dados analisados. 
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Cronograma das Atividades 

 
Atividade: Elaboração do perfil dos alunos da escola-campo (11/20 à 03/2021) 
 
Ação:  
1) Elaboração de formulário e aplicação aos estudantes da escola-campo (Google Forms) para 
traçar perfil das turmas que irão atuar os bolsistas; 
2) Organizar uma reunião virtual para narrativa dos bolsistas quanto ao perfil da turma que 
atuam. 
 
Atividade: Organização de grupos de estudo da BNCC na área da matemática e educação 
matemática (03/21 à 12/2021) 
 
Ação: 
1) Organização de grupos de estudo, reuniões virtuais com toda a equipe para discussão dos 
temas em estudo. 
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Cronograma das Atividades 

 
Atividade: Construção de atividades didático-pedagógicas baseadas na BNCC (03/2021 à 
12/2021) 
 
Ação:  
1) Criação e aplicação de atividades didático-pedagógicas. 
 
Atividade: Elaboração e execução de oficinas com temáticas levantadas a partir das 
demandas da escola-campo (04/2021 à 12/2021) 
 
Ação: 
1) Coletar as demandas necessárias quanto às dificuldades dos alunos com professores da 
área; 
2) Desenvolver oficinas temáticas a partir das demandas.  
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Cronograma das Atividades 

 
Atividade: Elaboração de vídeos-aulas pelos bolsistas para os alunos da escola-campo 
(05/2021 à 12/2021) 
 
Ação:  
1) Estudo da construção de vídeos por meio de live; 
2) Planejamento de atividades com utilização de vídeo-aulas. 
 
Atividade: Elaboração de relatório final, de modo a sistematizar as atividades produzidas 
durante o desenvolvimento do projeto (10/2021 à 03/2022) 
 
Ação: 
1) Postagem na plataforma das atividades desenvolvidas do núcleo. 
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Cronograma das Atividades 

 
Atividade: Participação em eventos e/ou apresentação de trabalhos/estudos. Produção de 
textos acadêmicos (11/2020 à 03/2022) 
 
Ação:  
1) Compreensão da estrutura de texto científico por meio de formações desenvolvidas pelos 
coordenadoras de área e supervisor; 
2) Escrita de textos.  
 
 
Atividade: Publicação no portal institucional das ações desenvolvidas do programa/núcleo 
(10/20 à 03/2022) 
 
Ação:  
1) Publicar as atividades desenvolvidas do núcleo no portal institucional da universidade. 
 



17 



18 



19 



20 

Planos de Aula 
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Portfólio das Atividades do Bolsista 
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Dia: 13/10/2020 às 10 horas 

 

Reunião com todo o grupo 

(Coordenadoras, Supervisor e Bolsistas ID) 

 

Pauta: Google Meet e Classroom 
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Dia: 20/10/2020 às 10 horas 

 

Reunião com todo o grupo (Coordenadoras, 

Supervisor e Bolsistas ID) 

 

Pauta: Apresentação e organização das 

atividades a serem desenvolvidas 

(Supervisor) 
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Obrigada pela Atenção! 


