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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO P.B.I.D
NA ESCOLA ESTADUAL DE 1 E 2 GRAUS NOSSA SENHORA
DA ASSUNÇÃO
Na ultima quarta feira dia 06\06\2014 eu e meus colegas integrantes do P.I.B.I.D nos
reunimos na escola Estadual de ensino médio Nossa senhora das graças juntamente
com a professora Ana Flávia para conhecermos as dependências da escola no seu
todo e também saber um pouco da sua historia e,quadro de professores,de alunos e a
filosofia da escola e funcionamento geral .
Tiramos fotos,do laboratório, da biblioteca e da área externa.O s próximos passos
serão desenvolvidos ao longo do projeto.

Na minha opinião tudo certo,pois ja conheço a escola a muitos anos.
Hoje dia 13\06\2014 segunda feira,eu e meus colegas integrantes do P.I.B.D nos
reunimos na relatórios P.I.B.I.D para dar continuidade , ao projeto que esta sendo
realizado na escola estadual juntamente com a professora Ana Flávia.
Debatemos e questionamos sobre os questioná rios feitos por cada aluno,e
desenvolvemos um gráfico baseado em seus perfis de respostas.Gostei bastante da
atividade pois deu para ver o perfil de cada aluno,situação econômica , preferências e
hábitos diários.
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Na reunião de hoje 16/06 foi discutido o que sera trabalhado com os alunos nas
próximas aula também foi mostrado os gráficos,de acordo com a opinião dos
alunos,nas próximas aulas serão trabalhados com os alunos da turma 202 do
E.E.N.S.A o conteúdo de clorometria de física.

QUARTA FEIRA 18/06/2014
Hoje nos reunimos na Unipampa as 17:30 e decidimos o dia que faremos a
intervenção na escola com a a turma 202 do projeto de física que sera quarta feira no
turno da manha.
próximas aulas,com base na física.
A aula foi bastante receptiva,todos os alunos participarão ,e a intervenção foi excelente.
DIA 26\06\2014
Hoje fizemos a intervenção na escola E.E.N.S.A na turma 202 eu,e meus colegas.
Escrevemos 4 palavras no quadro e pedimos aos alunos para que escrevessem com
suas palavras o que entendem,ou o significado de cada uma delas.
Depois iremos analisar as respostas dos alunos e de acordo com elas iremos
desenvolver as próximas aulas,em cima de um projeto.
Reunião do dia 30\06\2014
Nos integrantes do P.I.B.I.D discutimos o que sera trabalhado nas próximas
intervenções com a turma 202 na escola E.E.N.S.A.por enquanto esta sendo debatido
a melhor forma de desenvolvimento para trabalhar um projeto que sera desenvolvido
com os alunos desta turma.
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Reunião Dia 21\07\2014
Na reunião de hoje falamos sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos,nas
escolas,sobre energias renováveis,falamos sobre os moletons que serão fabricados
para cada subprojeto do p.i.b.i.d.
Foi também combinado que no dia 27\08 teremos uma reunião geral do p.i.b.i.d com
os 3 subprojetos juntos.Foi combinado também que nós dividiremos em grupos para
resolver questões do E.N.E.M para os alunos do terceiro ano que prestarão o teste em
novembro.
Esta sendo uma ótima experiência estou aprendendo muito nas turmas de ensino
médio.

Reunião dia 28\07\2014
Hoje foi comentado sobre,as intervenções que serão feitas com os alunos dos terceiros
anos das escolas E.E.N.S.A e Dinarte ribeiro para ajudar a resolver questões do
e.n.e.m
Nos dividimos em duplas para fazer o desenvolvimento dos exercícios,para explicar
para os alunos.
Foi falado sobre os moletons,e o projeto que esta sendo desenvolvido com os alunos .

Dia 07/08/2014 quinta feira intervenção
Hoje foi feita na escola E.E.N.S.A uma intervenção com os alunos da turma 202 e 201
no salão da escola na qual os alunos ,se dividiram em grupos e pesquisaram e
apresentaram ,as diversas formas de energias renováveis que existem no planeta.
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Achei a maioria dos alunos bem interessados apresentarão,ótimas pesquisas e alguns
se sairão muito bem apresentando.
Dia 14\08\14 quinta feira intervenção
Hoje fizemos outra intervenção na escola E.E.N.S.A,os alunos das turmas 201 e 202
pesquisaram e fizeram apresentações de recursos não renováveis.
Achei a maioria dos alunos interessados nas presentações ,alguns ainda com
dificuldades na leitura e preparação slides, alguns muito carregados,mas só falta um
pouco mais de prática para melhorarem,mas achei o conteúdo bem pesquisado.

Dia 18\08\14 segunda feira reunião do P.B.I.D
Hoje foi feita uma apresentação do que cada participante do pibid ,descreveo até
agora no seu portifólio ou diário de bordo.
Cada um também deu sua opinião,sobre o que está sendo feito nas escolas o que esta
bom e o que deve melhorar.
Para mim esta bom assim,não vejo outro jeito de trabalhar com os alunos se não este.
Estou achando boa a experiência,com o ensino médio,pois com crianças já tenho
bastante por ter,feito o magistério.

Dia 27\08\14 quarta feira reunião geral do p.i.b.i.d
Hoje foi feita uma reunião geral dos 3 subprojetos de química,física e matemática onde
cada grupo falou o que esta sendo feito nas escolas.
Muito interessante até,pelas ideias dadas pelos outros grupos que poderemos aplicar
com os nossos alunos das escolas.
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dia 09\10\14 terça feira
Hoje foi feito o projeto na escola Dinarte ribeiro para ajudar os alunos do terceiro ano a
resolverem questões de hidrostática para a prova do e.n.e.m que sera realizada em
novembro.

Dia 25\10\2014 quinta feira intervenção
Hoje demos continuação ao nosso projeto sobre energias renováveis e não renováveis
na escola E.E.N.S.A. para a turma 202 .
Hoje cada um de nos explicou 2 tipos de energias cada um aos alunos.
Foi dada atividades aos alunos para fazerem em casa e na próxima semana nos Jun
taremos a eles para discutir e dar continuação , ao nosso projeto sobre energias.Hoje
todos se mostraram , interessados ouviram as explicações,perguntaram e tirarão suas
duvidas.

Dia 29/09/14 segunda feira
Hoje demos continuação as reuniões do P.B.I.D,depois das férias.Foi falado e
combinado as próximas intervenções que serão realizadas ainda esta semana na
escola E.E.N.S.A.
Serão resolvidas questões do e.n.e.m com os alunos e o uso de slides para um maior
entendimento.

Dia 02/10/2014 quinta feira
Intervenção na escola E.E.N.S.A com os alunos da turma 202 foi realizado o
resolvimento de exercícios de provas do e.n.e.m.com folhas xerocadas para cada
aluno.todos se mostrarão bem interessados nas atividades.
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Dia 03/10/2014 sexta feira
Aconteceu no campus caçapava do sul o SEMINÁRIO REGIONAL intraP.I.B.I.D
com o tema ‘’o perfil do professor de ciencias,na contemporaneidade e a
contribuição do P.I.B.I.D para sua formação’’
O seminário estava muito bom com vários exemplos de como educar com a palestrante
Maria Galliazzi e intervenções a tarde com o P.I.B.I.D do campus de São Gabriel.

Dia 10\11\14 segunda feira
Reunião do p.i.b.i.d na Uni pampa ,foi falado sobre as noticias para o portal da Uni
pampa e as atualizações do diário de bordo,viagem do C.E.P.I que acontecerá em
Bagé no final do mês de novembro.

DIA 04/12/2014 QUINTA FEIRA
Hoje fomos a escola Nossa senhora da assunção para encerrar as atividades do
P.B.I.D com os alunos da turma 202.Os alunos fizeram e apresentaram as maquetes
sobre energias e entregaram o relatório sobre os diferentes tipos de energia .
observações:ao longo do P.B.I.D a turma foi muito interessada,realizou todas as
atividades pedidas e fez todas as apresentaçoes ,todos participaram.

