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 Mapeamento da escola Dinarte Ribeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Foi feito o mapeamento do Instituto Estadual de Educação 
Dinarte Ribeiro, onde estudados o PPP da escola, sua 
organização e espaço físico. Nesta atividade tiramos fotos de 
salas de aula, direção, sala dos professores, refeitório, pátio, etc. 

 Achei muito importante esta atividade, pois possibilitou a nós 
bolsistas conhecer a escola de maneira mais especifica, onde 
tivemos a possibilidade de conhecer a realidade que os 
professores vivenciam todos os dias. 
 



 Estudo dos conteúdos e planos de aula 
 
 

A proposta desta atividade 
é  o estudo dos conteúdos 
de matemática do ensino 
médio, e a partir deste 
estudo a elaboração de um 
plano de aula. 
A atividade nos ajudou 
muito, pois tivemos a 
possibilidade de revisar os 
conteúdos que vimos no 
ensino médio, e ate 
mesmo ver conteúdos que 
não tínhamos visto por 
falta de                   tempo. 
 



 Estudo dos conteúdos e planos de aula 
  acho que é importante esta revisão, nos 

ajuda a ver o “outro lado” da sala de aula. 
Porém uma dificuldade que encontrei foi em 
relação ao tempo e conteúdos extensos. 
Muitas vezes eu gostaria de ter estudado 
mais, ou ter estudado uma metodologia para 
utilizar com este conteúdo, porém como o 
tempo era curto, e tinha que fazer o plano de 
aula acabava não dando tempo  para fazer 
tudo que gostaria e da forma como gostaria. 

 



 Participação no EIEMAT e apresentação de trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gostei muito da participação, porem fiquei muito nervosa, 
pois nunca havia apresentado trabalho em eventos. Mas 
ocorreu tudo bem, consegui apresentar direitinho, sem 
gaguejar nem me perder, confesso que fiquei bastante 
tensa na hora,mas contive a ansiedade e ocorreu tudo 
tranquilamente. 



 Participação no EIEMAT e apresentação de 
trabalho. 
 

 Destaco que acho importantíssimo a 
participação em eventos desse porte, pois 
são específicos da nossa área o que nos dá a 
possibilidade de aprender muito. Assistimos 
oficinas maravilhosas, que além de termos 
“aprendido matemática” foram abordadas de 
maneira muito atrativas, que prendeu minha 
atenção e despertou meu interesse. 
 



 Aula do enem (matemática) realizada no dia 04-09, das 14h às 
17:30h, ministrada por: Gabriela, Taynara. 

 
Nossa aula foi a primeira desta atividade. Estavam presentes 13 

alunos, destes alguns são do Dinarte, outros do Estadual. O tema 
trabalhado foi trigonometria e geometria espacial. 

Acredito que a atividade foi bem sucedida, dentro de nossas 
limitações é claro, já que somos estudantes do 6° semestre e só 
temos experiências do próprio pibid. Estava um pouco 
apreensiva no começo, não em relação ao conteúdo,pois estes 
havia sido bem estudados, mas sim pelo contato com os alunos. 
Porém tudo ocorreu tranquilamente e no decorrer da atividade 
ocorreu muito diálogo, o que facilitou esse “contato” e assim 
amenizou o nervosismo. Pude notar o interesse da maioria, pois 
faziam perguntas, respondiam quando eram perguntados e 
interagiram conosco. 

 



 Projeto do teatro Lilavat. 
 

 Estou achando muito interessante este projeto, 
assim como o do “diabo dos n°s”, pois é uma 
forma diferente de abordar a matemática, torna - 
lá mais atraente, principalmente para crianças. 

 Acho que é muito importante aprender a 
trabalhar de forma diferenciada quando é 
necessário, ter essa flexibilidade, e essa atividade 
dá essa possibilidade para nós bolsistas. Além do 
mais, é uma atividade muito prazerosa de ser 
feita, pois sai do tradicional pra entrar em algo 
mais lúdico porém sem perder a eficiência.  
 



 Intrapibid dia 3-10 
 

Evento realizado na unipampa campus Caçapava do Sul, encontro 
dos pibids de Caçapava e de São Gabriel, onde os de Caçapava 
são os subprojetos de matemática, química e física, e São Gabriel 
biologia. 

Achei muito importante e uma ótima oportunidade este encontro, 
pois além de conhecer novas pessoas, fazer novas amizades, a 
troca de experiência é essencial para nossa formação, e também 
o conhecimento de novas abordagens, novos projetos e ideias de 
outros pibids. Acho que tudo isso pode ser aproveitado de 
alguma maneira para nós bolsistas, pois podemos seguir 
algumas atividades como exemplo, e ate mesmo pra pensar 
sobre o que pode ou não funcionar. A discussão foi outro ponto 
muito importante, pois além de nós conhecermos os projetos 
deles, eles também conheceram os nossos, o que nos deu a 
oportunidade de discutir o que esta sendo feito. 
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