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     O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID 

é um programa da CAPES que disponibiliza bolsas para estudantes de 

cursos de licenciatura plena, para que eles exerçam atividades 

pedagógicas em escolas públicas de ensino básico, aprimorando sua 

formação e contribuindo para a melhoria de qualidade dessas escolas.  

       

Em dezembro de 2009 a UNIPAMPA teve aprovado seu Projeto 

Institucional “Articulações universidade-escola para qualificação da 

formação e da prática docente”. 

 

PIBID 2009 – 6 subprojetos 

PIBID 2011 – 8 subprojetos 





     O subprojeto de Licenciatura em Ciências Exatas, em sua segunda 

edição, conta com quinze licenciandos, sob orientação de seis 

supervisoras, professoras de turmas de Ensino Fundamental, uma 

coordenadora e um professor colaborador do campus. 

     Os bolsistas, que atuam em duas escolas públicas do município de 

Caçapava do Sul e uma escola do município de São Sepé, estão 

desenvolvendo atividades nas mesmas, desde julho de 2011. 

  



 Formar e organizar um grupo de trabalho dentro da perspectiva de 

formação de professor-pesquisador-reflexivo.  

 

 Cartografar o contexto e o funcionamento das escolas envolvidas no 

subprojeto como exercício de aproximação dos bolsistas ID da realidade 

educacional.   

 

 Inserir os bolsistas ID nas salas de aula produzindo experiências 

pedagógicas enriquecedoras tanto para sua formação docente como a dos 

professores coformadores.   

   

 

Metas: 



Articular a troca de ideias e experiências de iniciação à docência com 

licenciaturas de outros campi.    

 

Produzir visibilidades reunindo as produções de bolsistas ID, professores-

supervisores e alunos da Educação Básica, de modo a projetar e valorizar 

o trabalho de cada um e de todos, e que se situem como avaliação dos 

percursos e das estratégias implantadas.  



PIBID – 2011 
 

Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Cônego Ortiz 



Bolsistas: 

Ana Paula de Oliveira Ramos 

Diego Ferreira Passo 

Juliane de Albergaria Quintanilha 

Raira Lopes Amaral de Souza 

Tiago Dias Bolzan 

Supervisoras: 

Carla Flavia Scalcon  

Graziela Moura Rodrigues 

Coordenadora: 

Drª. Ângela Maria Hartmann  

Colaborador: 

Ms. José Bento Suart Júnior 

 



Atividades 

desenvolvidas 
em 2011: 



Cartografia da escola: mapeamento e conhecimento do espaço 

físico e de todas as áreas profissionais; 

Vídeo - relato: elaboração de um vídeo relatando estrutura física, 

bem como as atividades funcionais da escola; 



Pesquisa do uso de tecnologias: Pesquisa qualitativa das 

tecnologias utilizadas em sala de aula, uso dos equipamentos de 

informática e estatística de acesso a internet; 



Experimento ácido-base: Atividade desenvolvida com os alunos na 

qual os mesmos identificaram substâncias ácidas e básicas e 

elaboraram um relatório; 

 

Feira de Ciências: Alunos selecionados apresentaram a atividade 

ácido-base na feira de ciências da Escola Cônego Ortiz e 

posteriormente na feira de ciências da UNIPAMPA. 



 

 

Enigma das frações: Atividade realizada no laboratório de 

informática na qual os alunos utilizando um recurso online de jogo 

matemático aperfeiçoaram seus conhecimentos em frações; 



Acompanhamento das aulas de matemática e ciências; 



Atividades a serem desenvolvidas em 2012: 

Projeto Horta: 

 
     O projeto tem como objetivo despertar a aprendizagem por produção 

de significados nos alunos. Os mesmos serão capazes de relacionar 

conceitos de matemática e de ciências em sala de aula com a prática de 

funcionamento de uma horta para futuramente criarem uma fabrica de 

chás e temperos. 

 

 Criação de diário de bordo;  

Visita a Escola Técnica Estadual Dr. Rubens da Rosa Guedes 

(ETERRG) 

Criação da horta; 

 Criação de logotipo da fábrica; 

 

 


