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Diário de Bordo Pessoal
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Como já era bolsista do subprojeto anterior já sei como são as atividades, como
ocorrem as intervenções na escola, as reuniões na universidade, etc. Mas confesso
que estou ansiosa para ver como serão as intervenções com o Ensino Médio, em qual
escola será e como as atividades serão organizadas.
Dia 25/03/2014:
Primeira reunião do PIBID 2014.
Ficou definido que as reuniões do subprojeto serão realizadas as segundasfeira, às 15
horas. E, na próxima reunião seremos divididos em grupos.
Dia 31/03/2014  Reunião Unipampa
Divisão dos bolsistas e supervisores:
Grupo Dinarte Ribeiro→ Professor Supervisor: Darlan, Bolsistas: Éllen, João Markos,
Sabrina e Vanice.
Grupo EENSA→ Professora Supervisora: Ana Flávia, Bolsistas: Franciele, Graciela,
Jossuele e Tiago.
Ficaram definidas as funções de cada bolsista dentro do projeto, fiquei responsável,
junto com a Vanice, pelas compras de material.
Em função das férias não iremos ter reuniões na Unipampa durante o mês de abril e,
como tarefa teremos que fazer um mapeamento da escola.

Dia 03/04/2014  Reunião EENSA
Fomos a escola com o intuito de pesquisar dados para o mapeamento, com a ajuda da
nossa supervisora, tivemos acesso a eles, fotografamos o espaço físico, visitamos os
laboratórios e a biblioteca. Após esta primeira visita teve início a elaboração do
mapeamento.

Dia 12/05/2014
EENSA Visitei a escola a fim de obter dados referentes a formação dos professores
que atuam na área de Ciências Exatas, para que estes dados pudessem ser incluídos
na apresentação do mapeamento.
UNIPAMPA – Reunião onde foram apresentados, pelos dois grupos, os mapeamentos
realizados nas escolas.
Dia 19/05/2014 – Unipampa
Reunião onde foram passadas as datas dos próximos eventos:
Feira de Ciências > 22/08
1º Encontro Regional PIBID > 27/09
Foi comunicada a metodologia com a qual iremos trabalhar nas intervenções, Projetos
de Aprendizagem e, recomendada a leitura do livro digital Aprendizes do Futuro: as
inovações começaram!.

Dia 26/05/2014  Unipampa
Durante a reunião foi realizada, inicialmente, uma discussão sobre a leitura do livro
Aprendizes do Futuro: as inovações começaram! e, após uma explicação a cerca da
metodologia. Foi combinado que cada grupo deveria se reunir a fim de pensar
estratégias para encontrar o tema a ser trabalhado a fim de construir o projeto que irá
nortear as intervenções.
Dia 30/05/2014  Unipampa
Reunião do grupo do EENSA, onde foi decidido que aplicaremos um questionário com
os alunos e, tentaremos levantar dados relativos ao que é de seu interesse para que
possamos realizar a escolha do tema. Acredito que o trabalho será bem interessante!
Realizamos um sorteio entre nós, para escolhermos a turma e a dupla com quem cada
um irá trabalhar, ficando assim definido:
Turma 201 → Graciela e Tiago
Turma 202 → Eu e a Jossuele
Conversamos sobre as questões a serem aplicadas e as palavras que serão dadas aos
alunos para que seja construída a rede de palavras.
Dia 02/06/2014  Unipampa
Reunião do subprojeto, onde os grupos relataram como vem sendo realizadas as
atividades em cada escola para a obtenção do tema e, apresentação dos quatro novos
bolsistas. Ficou definido que nossa ida na escola seria na quintafeira, dia 05.

Dia 05/06/2014  EENSA
A primeira intervenção na escola ocorreu no segundo período da manhã. Eu e a
Jussuele dividimos a turma em 4 grupos e distribuímos um grande pedaço de papel
pardo, canetas, cola e uma série de palavras em cada grupo, para que os alunos
utilizassem as que julgassem mais importantes à eles, montando um mapa conceitual.
Eles pareceram bem interessados no desenvolvimento da atividade. Como a
professora Ana Flávia só tinha um período com a turma, não conseguimos terminar a
atividade com eles, segundo ela, eles terminaram a atividade na próxima aula. Além de
começar o mapa conceitual, entregamos aos alunos um questionário para
responderem em casa e entregar à professora na próxima aula. Marcamos a próxima
reunião do grupo para dia 13/06, a fim de realizarmos a análise dos mapas e
questionários para encontrarmos o tema.
Fotos da intervenção:

Dia 09/06/2014  Unipampa
Reunião do subprojeto. Inicialmente os três novos bolsistas foram apresentados e o novo
supervisor Professor Hamílcar, a seguir os bolsistas foram reorganizados, ficando os três novos

com o professor Hamílcar no Dinarte e os outros quatro que haviam começado na semana
anterior no EENSA, juntamente comigo, Jossuele, Tiago e Graciela, já que temos duas turmas.
Cada grupo contou o que tinha feito e o que estava programado em termos de ações para a
semana.
Dia 13/06/2014  Unipampa
Reunião do grupo do EENSA. Nos reunimos à fim de analisarmos os questionários e os mapas
conceituais dos alunos para a determinação do tema a ser trabalhado, também explicamos aos
quatro novos bolsistas o que já tínhamos feito.
Tivemos dificuldade em encontrar o tema, ele ainda não ficou definido. Houveram palavras que
apareceram em mais de um questionário e, foram por nós destacadas, como: sustentabilidade,
biodiversidade, país, copa, corrupção. Pensamos na hipótese de aplicar um segundo
questionário, mas esperaremos a reunião na segundafeira para ver qual será a sugestão para
que possamos encontrar um tema.
Dia 23/06/2014  Unipampa
Decidimos, na reunião, utilizar a metodologia de pesquisaação, sugerida pela Ana Flávia, a fim
de obter o tema. Na intervenção desta semana levaremos as palavras que mais apareceram
nos questionários e nos mapas e pediremos para que os alunos escrevam sobre o que
significam para eles e como gostariam que as aulas de físicas fossem.
Dia 26/06/2014  EENSA
Intervenção. Inicialmente colocamos no quadro as palavras: experimentos, tecnologia,
sustentabilidade e país, pedimos aos alunos que escrevessem sobre essas palavras.
Identificamos que de uma forma geral, eles se interessam por aulas práticas, e gostam de
experimentos. A intervenção foi bem produtiva, pois acredito que agora sim chegaremos ao
tema que norteará as intervenções.
Dia 27/06/2014  Unipampa
Reunião do grupo. Analisamos o que os alunos das duas turmas escreveram sobre os termos
que havíamos selecionado e a partir do que escreveram e comentaram em sala de aula,
chegamos ao tema Energias Renováveis.
Dia 30/06/2014  Unipampa
Apresentamos o tema que surgiu a partir do questionário, rede de palavras e pesquisaação.
Ficou combinado que não iremos a escola esta semana porque a Ana Flávia estará em um
curso e assim, estará ausente da escola.
Dia 17/07/2014  Unipampa
Reunião do grupo. Nos reunimos a fim de escrever o projeto, trocamos ideias a respeito da
montagem do mesmo e de como iremos conduzílo. A reunião foi bem produtiva, conseguimos
organizar nossas ideias, colocar no papel, além de sistematizar nossas próximas atividades.

Dia 24/07/2014  Unipampa
Reunião do grupo. Trabalhamos novamente no projeto e combinamos que na primeira semana
após as férias realizaremos uma intervenção na escola onde os alunos irão realizar
apresentação de um seminário sobre algumas formas de energia. Eles já foram separados em
grupos pela professora, que já separou também as formas de energia.
Turma 202:
Petróleo : Ariane, Fernanda, Gabriela e Caroline
Termelétrica: Jeremias, Tailer, João Vítor, Isadora, Kauani, Bianca, Ana Paula, Nicemara e
Juliana
Energia Nuclear: Mateus, Daniel, Pedro, César, Melina, Thaís, Vitória, Luiz Gustavo, Bruno e
Thailor

A turma 201 ficou com as seguintes formas de energia: Biomassa, Hidrelétrica, Solar, Eólica e
Geotérmica.

Dia 04/08/2014  Unipampa
Reunião do subprojeto. Ficou definido que na próxima reunião cada um dos bolsistas
apresentará o seu diário de bordo e, cada grupo relatou como vem sendo realizadas suas
ações nas escolas.
Dia 07/08/2014  EENSA
Intervenção. Juntamos as duas turmas para as apresentações dos seminários sobre as formas
de energia. De forma geral, achei as apresentações boas, na 202, o grupo que ficou com o
tema Petróleo dividiuse em duas duplas, ambas realizaram suas apresentações. Falamos com
os alunos sobre a importância da colocação das referências nos trabalhos, pois observamos
que nenhum grupo referenciou o local que haviam extraído as apresentações. Pedimos aos
alunos para que na próxima quinta, dia 14 de agosto, preparassem apresentações em slides
sobre as outras formas de energias:
Turma 201: Petróleo, Termelétrica e Nuclear.
Turma 202: Biomassa, Hidrelétrica, Solar, Eólica e Geotérmica.
Dia 14/08/2014  EENSA
Intervenção. As duas turmas realizaram as apresentações das formas de energia pedidas na
última intervenção. As apresentações foram boas, apesar de demonstrarem não ter o
envolvimento de todos dos grupos, pois era nítido que alguns tinham pesquisado para
apresentar e outros não. Acredito que as dicas dadas, com relação a formatação na última
intervenção foram válidas e aceitas pela maioria.
Após a intervenção realizamos uma reunião do grupo onde combinamos a próxima atividade
que dará prosseguimento ao projeto, decidimos falar sobre cada uma das formas de energia
que foram apresentadas pelos alunos, a fim de trazer a nossa visão sobre cada uma, bem

como dados e curiosidades que não foram levantados pelos alunos. Acredito que assim
conseguiremos sistematizar as ideias já apresentadas por eles.
Dia 18/08/2014  UNIPAMPA
Reunião do subprojeto. Esta reunião foi dedicada às apresentações dos diários de bordo dos
bolsistas e dos supervisores, onde cada um teve espaço para falar do que já fez durante esse
tempo de Pibid e realizar uma reflexão do que vem sendo positivo, o que poderia ter sido
melhor e sobre os objetivos de cada um dos projetos que vem sendo realizados nas escolas.
Este momento foi de grande valia para termos conhecimento sobre o que os colegas estão
fazendo e como vem realizando suas tarefas.
Dia 27/08/2014  UNIPAMPA
Reunião geral do PIBID. Cada um dos subprojetos realizou uma apresentação de como vem
realizando seu trabalho nas escolas, como está sendo conduzido o subprojeto, sendo
interessante para termos uma visão com relação a organização de cada subprojeto. Os
coordenadores falaram um pouco sobre a organização das aulas preparatórias para o ENEM,
que começarão na próxima semana.
Dia 25/09/2014  EENSA
Realizamos intervenção na escola onde fizemos um apanhado geral sobre cada uma das
formas de energia que haviam sido apresentadas pelos alunos. Destaco que esta intervenção
era para ter ocorrido antes do recesso, eu e a Jossuele (Maurício e Breno não haviam
comparecido nas anteriores) já havíamos ido outras duas vezes na escola afim de realizar esta
intervenção, porém nas duas os alunos tiveram troca de horário por haver alguma atividade da
escola que os mesmos deveriam assistir e não havíamos conseguido realizála. Avaliei a
intervenção como bem positiva, pois os alunos prestaram atenção enquanto estávamos
explicando, interagiram e fizeram perguntas a respeito das formas de energia, confesso que até
me surpreendi com a postura dos mesmos, não esperava tamanha atenção deles.
Após a intervenção realizamos uma reunião a fim de combinar as próximas atividades.
Dia 29/09/2014  UNIPAMPA
Reunião de retorno do recesso. Havia ficado marcado que nesta reunião iria ocorrer a
apresentação dos mapas conceituais que deveriam ser construídos pelos bolsistas e
supervisores com base na leitura do TCC O Papel do Pibid na Formação de Licenciandos de
Física: A Perspectiva do Futuro Professor, mas as apresentações começarão na semana que
vem. Foi também relembrada a data do Intrapid que será realizado na sextafeira.
Ficou estabelecido que nossas reuniões na escola aconterão todas as quintas, as 17 hs. E,
nesta semana não realizaremos pois iremos fazer intervenção quinta às 09:15 hs, em dois
períodos. Nesta intervenção revisaremos o conceito de energia e faremos exercícios. Também,
definimos uma troca nos grupos, motivado por uma coincidência de horários:
201 → Breno, Graciela, Tamiris e Tiago
202 → Franciele, Jossuele, Mauricio e Renato

Dia 02/10/2014  EENSA
Intervenção. Realizamos uma revisão sobre o conceito de Energia, bem como suas formas,
Cinética, Potencial e Mecânica. A seguir, propomos uma lista de exercícios aos alunos, com o
intuito não só de revisar o conteúdo como também trazer questões preparatórias para o ENEM.
Analisei a intervenção como produtiva, uma vez que pude perceber as deficiências de
aprendizagem do conteúdo de Energia e, não haveria como os mesmos entenderem sobre
formas de obtenção de energia sem saberem o básico a respeito do conceito. Mas, por outro
lado considero preocupante o fato de não apresentarem a mínima noção do conteúdo que
viram no ano passado, demonstrando assim que o mesmo não foi nenhum um pouco
significativo.
Dia 03/10/2014  UNIPAMPA
Intrapibid. Pela manhã participamos de uma palestra como a professora Maria do Carmo
Galiazzi e a tarde fomos divididos em grupos, onde tivemos a oportunidade de conversar com
colegas dos outros subprojetos de Caçapava e do subprojeto de São Gabriel. O encontro foi
muito interessante, principalmente pelas trocas de experiências possibilitadas.
Dia 06/10/2014  UNIPAMPA
Reunião do subprojeto. Nesta reunião começaram a ser apresentados os mapas conceituais
construídos durante o período de férias.
Dia 09/10/2014  EENSA
Intervenção. Nesta intervenção demos continuidade a correção dos exercícios que haviam
começado na anterior. De todas as intervenções, considerei esta a menos produtiva, pois era
notável que a maioria dos alunos não estavam sequer preocupados em tentar entender as
resoluções que estávamos apresentando, houve uma minoria que interagiu e tirou suas
dúvidas mas, o restante permanecia em silêncio(não atrapalhavam a aula), boa parte desses
com fones de ouvido, pareciam nem estar nos enxergando. Refletindo sobre o porque desta
situação, cheguei a conclusão de que esta reação pode ter sido motivada pela similaridade da
intervenção com as aulas que eles tem normalmente na escola.
Reunião do grupo. Discutimos sobre as intervenções realizadas e traçamos nossas próximas
atividades que darão continuidade ao projeto. Acredito que agora virá a melhor parte, pois as
atividades terão um maior cunho prático, tanto na utilização de simulações como na montagem
de maquetes.

Diversas atividades vem sendo realizadas na escola nos horários que seriam nossas
intervençõe assim, ficamos 1 mês sem realizar nenhuma intervenção.
Dia 13/11/2014  EENSA
Intervenção.

No primeiro período, as 09:15 hs, realizamos a intervenção fazendo inicialmente uma retomada
ao conceito de energia e suas transformações e, utilizamos uma simulação do site Phet
Colorado sobre formas e transformações de energias. Acredito que esta tenha sido uma das
intervenções mais produtivas, pois os alunos mostraramse interessados, participaram da aula,
fizeram questionamentos enfim, acho que assim como nós gostamos da atividade que
propomos, do resultado obtido, eles também, pois puderam tirar diversas dúvidas.
No segundo período conversamos com eles sobre as próximas atividades, que serão:
27/11 → apresentação das maquetes
04/12 → apresentação e entrega do relatório final.
Para a construção das maquetes a turma dividiuse em três grupos, ficando cada grupo com
uma forma de obtenção de energia:
Grupo 1 → Hidrelétrica
Grupo 2 → Energia Solar
Grupo 3 → Energia Eólica
A seguir realizamos uma apresentação em slides sobre como montar um relatório, discutindo
sobre as normas e o que este relatório deveria conter. Confesso que achei que como esta
intervenção foi no último período, quando eles estão normalmente mais agitados, eles não
iriam prestar atenção no que estivéssemos apresentando, mas me surpreendi, porque assim
como durante a apresentação da simulação, eles continuaram atentos ao que estávamos
explicando e se mostraram interessados em como montar um bom relatório.
Dia 20/11/2014  EENSA
Esta intervenção destinouse apenas ao auxílio dos alunos nas dúvidas tanto do relatório como
nas maquetes. Eles mostraramse preocupados em como montar as duas atividades,
demonstraram interesse e dedicação.
Dia 27/11/2014  EENSA
Apresentação das maquetes.
Fiquei bem satisfeita com a apresentação dos grupos. Embora que não tivéssemos pedido
também o relatório, que fosse somente a apresentação das maquetes, o projeto já teria valido
a pena, porque deu para notar, a partir das apresentações, o quanto os alunos evoluiram, tanto
ao falar sobre as Energias Renováveis, assim como na forma de apresentar o trabalho.

