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 No dia 07 de junho participei da primeira reunião com os 

professores e universitários  do PIBID Física  de Caçapava  do sul. 

No primeiro momento fomos apresentados ao grupo que atuava 

desde abril, logo após reunião prosseguiu  normalmente. No 

primeiro momento procurei observar, ainda me sentindo um pouco 

perdido com o  rumo a seguir mas aos poucos fui me adaptando  e 

percebendo como deveria agir.Com o seguimento da reunião fui 

questionando sobre minhas duvidas e sobre os novos passos a 

seguir, no final fiquei com uma boa impressão do grupo de alunos. 

 No final da reunião pude  me aproximar e assim conhecer melhor 

os alunos Paulo Cesar,Victória e Ana Paula que pertencem  ao meu 

grupo especifico de trabalho,ficando com uma ótima impressão  

desses universitários.  

 

No dia 10 de junho, fizemos uma visita a Escola Dinarte Ribeiro 

onde podemos constatar a realidade que se encontra o prédio,salas 

de aula, laboratórios, direção etc... Depois conversamos com a 

equipe diretiva da escola, parte financeira e funcionários para que 

pudéssemos assim situar os bolsistas quanto ao ambiente que iriam 

encontrar quando começassem a frequentar a escola para suas 



intervenções. Entregamos aos bolsistas o PPP e o Regimento da 

Escola para posterior análise. Nesse encontro os alunos  se 

deparam com uma realidade diferente do que estavam imaginando. 

A principal constatação foi que a realidade mostrou que não faltam 

recursos para infra estrutura com exceção do laboratório de 

ciências que está bastante fragilizado. 

No dia 23 de junho na sala da supervisão da escola, fizemos uma 

reunião para debater a metodologia utilizada pelo livro sugerido 

pelos coordenadores do  PIBID de Física, ficou claro  que o 

metodologia que deverá ser utilizada e a que  sugere a utilização da 

forma de projetos para atingirmos uma forma de aprender que leve 

a reflexão dos alunos. No momento seguinte do trabalho foi a visita 

a sala da turma 105 ,os bolsistas  foram bem recebidos e puderam 

explicar aos alunos os objetivos do PIBID e sua importância na 

melhoria da aprendizagem e da integração entre universidade e 

escola . 

Na última reunião com o grupo todos escolhemos nossos moletons, 

conversei com os coordenadores sobre a forma de chegarmos ao 

tema do projeto que será proposto após as férias dos alunos. 

No dia 28 de julho estive presente na reunião semanal  com todos 

os colegas onde o tema em destaque foi  os relatos na forma de 

diário de bordo, sendo que alguns, apresentarem problemas. 

Após a reunião nosso grupo conversou sobre o método que será 

utilizado o questionário para que possamos identificar as principais 

carências dos  alunos da turma 105. 

No dia 31 de julho na sala de professores da escola juntamente 

com os alunos Victória, Ana Paula e Paulo César realizamos uma 

reunião para discutir estratégias para a elaboração e aplicação do 

questionário, que servirá de embasamento para elaboração do 

projeto de Física nessa turma. No final da reunião marcamos novo 

encontro na próxima segunda- feira às 8 horas no mesmo local. 

No dia 04 de agosto os pibidiamos de Física, fizeram a primeira 

intervenção com os alunos após o recesso escolar de inverno. No 

primeiro momento foi realizado um esclarecimento sobre o 



questionário que seria aplicado e o seu projeto, para melhor 

compreensão dos alunos. Com muita tranquilidade a aluna Victória 

situou os alunos sobre várias questões  e logo após foi entregue o  

No final do período ficou estabelecido que na quarta dia 06 de 

agosto os alunos fariam a tabulação dos dados na Escola em 

seguida se despediram da turma. 

Na tarde do dia 04 de agosto foi realizada na UNIPAMPA onde 

colocamos aos professores coordenadores sobre o questionário 

realizado e sua tabulação. Eu solicitei ajuda dos coordenadores no 

início do projeto para melhor formulação, bem como sua aplicação 

com os alunos. Ficou acertado uma possível reunião na quinta-feira 

 para tratar do assunto. Durante a reunião ficou decidido os 

conteúdos que serão trabalhados por dupla de alunos na revisão 

para as provas do ENEM. 

No dia 06 na sala da supervisão da escola, estivemos reunidos para 

tratar do projeto que será executado pelos alunos pibidianos nessa 

escola. Realizamos no primeiro momento a tabulação dos dados da 

pesquisa realizada com os alunos da turma 105. Em seguida 

definimos o objetivo geral do projeto e seu desenvolvimento. 

Definimos o nome do projeto que será chamado de LABORATÓRIO 

VIRTUAL DE FÍSICA, no final da reunião convidei os alunos para 

conversarmos sobre o projeto. 

No dia 18 de agosto nos reunimos na UNIPAMPA para 

apresentarmos os trabalhos desenvolvidos durante a semana. 

Ouvimos atentamente os relatos dos alunos e supervisores e pude 

perceber que muito se aproxima com a realidade que tenho 

vivenciado nas intervenções. Falei sobre o momento que vivemos 

com a presença dos pibidianos, que mudaram nossa rotina. A 

presença dos bolsistas tem um efeito positivo no dia a dia da nossa 

escola, provocando uma desacomodação dos envolvidos no projeto 

e na própria escola que ainda busca adequação nesse novo 

momento. 



Saliento uma preocupação com a metodologia utilizada pelos 

demais grupos, visto que entramos no decorrer do semestre e aos 

poucos buscamos uma integração do ponto de vista metodológico. 

No dia 19 de agosto, começamos a realizar exercícios do programa 

“MODELLUS”.Os bolsistas primeiramente explicaram alguns 

problemas de MRU e MRUV para em seguida projetar no quadro o 

mesmo exercício, que foi resolvido através da ferramenta de 

informática, que rapidamente demonstrou a resposta solicitada bem 

como o gráfico do mesmo problema. Podemos observar a 

satisfação dos alunos ao compreender as várias situações 

propostas nestas intervenções, o alto índice de participação bem 

como de compreensão dos alunos ficou evidente quando ao final da 

exposição realizamos um debate que demonstrou que o primeiro 

objetivo de demonstrar na prática o que era visto apenas na teoria 

foi amplamente atingido. 

Nas intervenções seguintes seguiu-se a mesma metodologia, ou 

seja, explicamos várias situações problema de maneira teórica e em 

seguida os alunos bolsistas fizeram uma demonstração prática 

utilizando além do programa Modellus o programa Geogebra. Outro 

objetivo proposto pelo projeto e executado foi a simplificação da 

linguagem técnica para uma linguagem de acordo com aquilo que é 

vivenciado pelos alunos no seu dia a dia. Podemos citar como 

exemplo a troca dos termos um corpo caiu de uma altura por uma 

pedra caiu de uma altura, outro termo adaptado foi móvel trocamos 

por automóvel e assim sucessivamente fomos adequando a 

linguagem para melhor entendimento dos exercícios propostos em 

sala de aula. A linguagem tem demonstrado que uma vez entendida 

é um facilitador na aprendizagem do educando. 

A utilização dos programas Modellus e Geogebra bem como o 

aperfeiçoamento da linguagem sem dúvida vem colaborando 

bastante para o desenvolvimento intelectual dos alunos envolvidos 

neste processo. Infelizmente destacamos como ponto negativo a 

falta de tempo e os problemas apresentados no laboratório de 

informática, mas salientamos que isso não foi empecilho para o 

bom desenvolvimento do projeto “LABORATÓRIO VIRTUAL”. 



No dia 04 de dezembro ocorreu a última intervenção com os alunos 

da turma 105, onde solicitamos que vários deles destacassem os 

pontos positivos e negativos que o projeto desenvolvido apresentou. 

Foi satisfatório escutar dos alunos da turma 105, que adoraram o 

projeto e a convivência com os bolsistas, propondo para o próximo 

ano novas intervenções que tornem suas aulas de fácil aprendizado 

e compreensão dos fenômenos físicos. 

Concluímos que senão totalmente grande parte dos nossos 

objetivos foram atingidos. 

 

 

RELATÓRIO  DO INTRAPIBID 

SUB-PROJETO DE FÍSICA  

       SUPERVISOR  PROF. HAMILCAR  DA SILVA FREITAS 

 

No encontro entre os  universitários, supervisores e coordenadores 

do PIBID em Caçapava  do Sul, ocorrido no dia 03 de outubro, cada 

grupo apresentou de forma abreviada as atividades que estão 

realizando em suas escolas, possibilitando uma  troca de idéias 

entre  todos envolvidos,assim  podemos conhecer as realidades de 

cada subprojeto pertencentes às cidades de Caçapava e São 

Gabriel. 

Chamou muito   atenção  as diversas  formas de apresentação dos 

 projetos, pois não havia nenhuma semelhança entre aqueles que 

são realizados  em São Gabriel e Caçapava, que também 

apresentam-se de forma diferenciada entre si, pois a metodologia 

aplicada entre os subprojetos de química,física e matemática são 

bem diferentes. 

A realidade encontrada nas escolas é uma das grandes diferenças 

entre as cidades enquanto aqui, os pibidianos são muito bem 

recebidos pela comunidade escolar podemos observar que esta 



realidade em São Gabriel é bem diferente talvez pelo fato do 

desconhecimentos dos principais objetivos do PIBID. 

Durante o evento tivemos a oportunidade de interagir com vários 

 colegas, esses diálogos possibilitaram  refletir sobre diversas 

realidades do nosso cotidiano.Outro fator que ficou evidenciado a 

motivação e o crescimento profissional de todos, que o programa de 

iniciação à docência vem nos proporcionando. 

 

 

 

  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 


