
               

 

Atividades Escola Estadual de Ensino Médio José Gomes Filho  

Bolsistas: Ariani, André, Chaiane, Catiúcia, Kauana, Maeli, Natieli  

Supervisora: Professora estadual Norma Charqueiro  

 

Foram realizadas no decorrer do ano de 2016 varias intervenções e atividades pelos bolsistas 

pibidianos sob a orientação da professora supervisora. Destacam-se aulas experimentais 

realizadas em uma sala de laboratório – espaço disponibilizado pela escola:  

Aula Prática – Segurança em Laboratório e Vidrarias 

   

Atividade Experimental– Dispersões e Soluções 

Aula prática: Misturas e Reações 

 

Determinação do Teor de Etanol na Gasolina – Hidrocarbonetos 

Aula prática: polaridade das substâncias através da determinação do etanol na gasolina 

 

 

 

 



Recorte de relatos dos bolsistas pibidianos sobre atividades práticas 

desenvolvidas e aplicadas na escola em diferentes níveis do ensino médio: 

“Atividade desenvolvida com turmas do ensino médio, após os alunos estudarem 

sobre hidrocarbonetos. Como a gasolina é um deles, resolvemos realizar essa 

atividade experimental visto que esse composto está diretamente ligado ao cotidiano 

do aluno e é de fácil de ser encontrado.”  

“Desenvolver uma pratica a partir da curiosidade de alguns alunos instigada através de 

uma pesquisa de experimentos químicos possíveis de serem apresentados na 

Multifeira da escola.” 

“Entendemos que tal prática serviu como instrumento de aproximação entre 

alunos+bolsistas e alunos+disciplinas estudadas. A mesma induziu todos a pensar 

sobre conhecimentos do cotidiano e refletir profundamente sobre as relações 

existentes entre as áreas do conhecimento.”  

Os bolsistas também participaram em monitoria sobre a Aplicação de 

Questões do ENEM para alunos do EJA. 

A aplicação dessas questões foram muito importantes para que houvesse o contato 

entre os pibidianos e as turmas da modalidade EJA da Escola Estadual José Gomes 

Filho. Com base nas mesmas, pudemos colher dados que nos permitem pensar em 

atividades futuras que poderão ser aplicadas no campo da Química, bem como 

identificar as dificuldades dos alunos no estudo dessa ciência. 

A atividade foi realizada na modalidade EJA, na turma Totalidade 7, utilizando como 

referencial teórico o livro da Coleção Viver, Aprender: Ciências da Natureza e 

Matemática Ensino Médio – Ciência, transformação e cotidiano. 

Alunos do ensino básico participam da Feira de Ciências da Unipampa 

sob a orientação dos bolsistas pibidianos e supervisor. 

O evento científico foi sediado na UNIPAMPA, Campus Bagé, em setembro de 2016, 

com a participação de várias escolas da região de ensino fundamental, médio e EJA.  

Com a participação de vários docentes da UNIPAMPA que contribuíram para avaliar 

os trabalhos apresentados. 

 

“A atividade desenvolvida contribuiu com a formação cidadã dos estudantes, pois 

permitiu que os mesmos pensassem em problemáticas que fazem parte do nosso dia 

a dia e estão diretamente ligadas a nossa qualidade de vida. Um estudante reflexivo é 



capaz de mudar o mundo a partir de sua própria iniciativa, pois é só através do 

exercício de pensar que conseguiremos perceber as situações a nossa volta.” 

Participação de Palestra sobre Agrotóxicos, Ervas Medicinais e 

Fitoterápicos 

A Profa. Dra. Elisabete de Avila da Silva, docente Curso de Química, UNIPAMPA, 

campus Bagé ministrou duas palestras que tratavam dos impactos dos agrotóxicos na 

alimentação e na saúde e dos efeitos, fabricação e poder de cura das ervas medicinais 

e fitoterápicos. 

Para os bolsistas pibidianos a aplestra pode contribuir para ampliar o conhecimento 

dos alunos da modalidade EJA da Escola José Gomes Filho sobre os assuntos 

abordados, bem como contribuir com o referencial teórico para os projetos 

apresentados na Feira de Ciências da Unipampa, que seguem sendo pesquisados. 

   

Multifeira 2016 – evento realizado anualmente pela escola.  

Incentivar todos os alunos da Escola José Gomes Filho à iniciação científica, através 

da participação dos mesmos na Mostra de Ciência e Tecnologia da Escola que 

acontece anualmente. 

 



   

“Percebemos que existem diferentes saberes a serem compartilhados; que as 

relações interpessoais que encontramos na escola devem ser recíprocas, no sentido 

de contribuirmos uns com os outros durante nosso processo de formação, que é 

contínuo; que o professor não sabe tudo, mas que o aluno também não é uma tabula 

rasa, visto que todos têm algo a ouvir e algo a dizer, algo a aprender e algo a ensinar.” 

 

 


