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As atividades do Subprojeto- Física iniciaram-se em janeiro de 2017 com o 

andamento da proposta temática a qual os grupos deram início ainda no segundo semestre 

de 2016, bem como as leituras dos referenciais teóricos que também foram realizadas no 

mesmo período de 2016. As leituras dos referenciais tiveram como objetivo fornecer 

suporte para a construção das propostas. 

Foram realizadas leituras sobre perspectivas envolvendo Ciência-Tecnologia-

Sociedade (CTS), e também sobre os Três Momentos Pedagógicos. O grupo o qual eu 

participo composto pelo professor supervisor Fernando Machado e pelas bolsistas Deisy, 

Guédulla, Tamiris e Aline (eu), decidiu desenvolver a proposta baseando-se nos Três 

Momentos Pedagógicos, de acordo com Delizoicov (1982), os Três Momentos 

Pedagógicos consistem em: 

 Problematização Inicial: apresentam-se questões ou situações reais que os 

alunos conhecem e presenciam e que estão envolvidas nos temas. Nesse 

momento pedagógico, os alunos são desafiados a expor o que pensam sobre as 

situações, a fim de que o professor possa ir conhecendo o que eles pensam. 

Para os autores, a finalidade desse momento é propiciar um distanciamento 

crítico do aluno ao se defrontar com as interpretações das situações propostas 

para discussão e fazer com que ele sinta a necessidade da aquisição de outros 

conhecimentos que ainda não detém. Organização do Conhecimento: 

momento em que, sob a orientação do professor, os conhecimentos necessários 

para a compreensão dos temas e da problematização inicial são 

estudados; Aplicação do Conhecimento: momento que se destina a abordar 

sistematicamente o conhecimento incorporado pelo aluno, para analisar e 

interpretar tanto as situações iniciais que determinaram seu estudo quanto 

outras que, embora não estejam diretamente ligadas ao momento inicial, 

possam ser compreendidas pelo mesmo conhecimento. (DELIZOICOV,1982). 

Meu grupo também optou por trabalhar com uma temática atual e da realidade da 

cidade de Caçapava do sul que trata-se da Instalação da Usina Hidrelétrica da Cascata do 

Salso, buscamos começar a proposta com alguns questionamentos e uma reportagem 

sobre a Hidrelétrica em Caçapava do Sul, foi construído um arquivo utilizando o recurso 

do drive para que todos do grupo pudessem ir colocando suas contribuições, o arquivo 



também foi compartilhado com o professor Fernando e com a coordenadora do subprojeto 

professora Dra. Sandra Hunsche, assim a medida que vamos dando andamento a proposta 

a coordenadora vai colocando as suas contribuições e correções quanto ao 

desenvolvimento. 

Dessa maneira foram feitas alterações algumas vezes pelas componentes do 

grupo, porém não tínhamos nos reunido para discutir o que estávamos fazendo, o  que 

acredito que tenha feito falta para o enriquecimento do nosso trabalho, então no dia 31 de 

janeiro nos reunimos, eu Guédulla, Deisy e Tamiris para dar andamento na proposta e 

discutir o que tínhamos que mudar, assim com as observações que fizemos nas correções 

da professora Sandra Hunsche, percebemos que estávamos saindo do foco que é a 

realidade da cidade, com o tema da Hidrelétrica da Cascata da Salso, estávamos trazendo 

informações gerais sobre hidrelétricas e não sobre a instalação da local, e também 

estávamos partindo para outros conteúdos ao invés de trabalhar com mais coerência os 

que realmente importam para o entendimento da questão da usina. 

Com isso percebeu-se que precisaríamos do Projeto da Instalação da Usina para 

conhecermos melhor o que estamos propondo trabalhar, porque até então só tínhamos 

conhecimento do assunto por meio de algumas reportagens, o que é muito pouco para que 

possamos desenvolver este tema em sala de aula, partindo disso a colega Deisy se 

prontificou para ir até a prefeitura e conseguir o projeto, assim combinamos de nos reunir 

novamente segunda-feira dia 6 de fevereiro dia em que a colega Deisy já terá em mãos o 

projeto. Nas nossas conversas e observações realizadas dia 31 de janeiro, referente ao 

nosso trabalho percebemos o quanto e difícil manter o foco e trabalhar o que realmente 

as leituras dos referenciais teóricos propõem, e quanto a construção de uma proposta 

baseada em um tema demanda tempo, e que ainda precisamos avançar muito em nossa 

proposta para que ela tenha condições de ser aplicada em sala de aula. 

Nos dias 2 e 3 de março os bolsistas foram convidados a participar de uma 

atividade de abertura de ano letivo ocorrida nas escolas Dinarte Ribeiro e Nossa Senhora 

da Assunção. Como meu grupo está sendo supervisionado pelo professor Fernando 

Machado e este leciona na Escola Nossa Senhora da Assunção fomos para esta escola. 

No dia 2 de março as atividades começaram as 14h, uma palestra foi ministrada 

pela psicóloga Débora, e o tema principal do encontro foi a questão do “acolhimento”, a 



importância de acolhermos uns aos outros no ambiente de trabalho respeitando as 

diferenças, também foi enfatizada a questão do afeto, não há educação sem afeto, somos 

todos seres humanos, não devemos ser individualistas, e sim comprometidos e gostar do 

que fazemos. No que diz respeito ao acolhimento foi colocado pela palestrante que a 

escola deve ser um espaço de acolhimento, que também devemos acolher os alunos, 

deixar de lado a pressa, prestar atenção no outro. Ela trouxe uma frase que gostei “Se 

podes olhar vê. Se poder ver repara” (Saramago). 

No dia 3 de março a atividade na escola, iniciou-se as 8:30h, a ex professora da 

escola e atual funcionária da Unipampa Patrícia Dalmaso, trouxe para apresentação seu 

trabalho realizado no mestrado intitulado “A escola como espaço/tempo de auto (trans) 

formação permanente e mudança de prática docente”.  Patrícia aplicou seu trabalho na 

Escola Nossa Senhora da Assunção, por isso foi muito interessante a mesma retornar e 

mostrar os resultados para a comunidade escolar. 

Às 16h do dia 9 de março, nos reunimos na unipampa, meu grupo de trabalho, a 

coordenadora do subprojeto professora dra. Sandra Hunsche e os supervisores do 

subprojeto, professores Darlan e Fernando, foram discutidos assuntos relacionados a 

proposta de ensino que o meu grupo está elaborando, nossa proposta é relacionada a usina 

hidrelétrica, foi discutido o quanto aprendemos com a elaboração da proposta, bem como 

as dificuldades que encontramos, também foi discutido a questão de levarmos para sala 

de aula o assunto da hidrelétrica da cascata do salso, mesmo não havendo projeto formal 

na cidade. A coordenadora Sandra, bem como o supervisor Fernando irão averiguar quais 

pontos precisam ser melhorados e corrigidos em nossa proposta. 

No dia 16 de Março o Subprojeto do PIBID de física se reuniram para discutir 

alguns assuntos, a reunião aconteceu nas dependências da Unipampa. A coordenadora 

Sandra orientou todos os bolsistas a manterem seus diários de bordo atualizados, pois isso 

e uma exigência da CAPES. Também ficou decidido em reunião que cada dia, em cada 

reunião um bolsista fará a ATA, começando por ordem alfabética. Sobre as notícias a 

coordenadora orientou os bolsistas a manterem em dia as notícias, bem como trabalhos e 

publicações. A reunião semanal será sempre nas quintas-feiras às 14:30h, nessa reunião 

foram apresentadas ao grupo as duas novas bolsistas do subprojeto Rafaela e Fabiane, os 

bolsistas mais antigos também se apresentaram rapidamente à elas. 



O professor Fenando criou um site para o subprojeto Física. A página na internet 

permite que sejam feitas atualizações, bem como, enviar mensagens que serão 

encaminhadas a um e-mail do subprojeto, o qual todos os integrantes terão acesso. A 

página também permite que cada bolsista faça um login e entre no site podendo dar 

sugestões de pauta para reuniões. O professor nos passou algumas orientações de como 

mexer no site. 

O bolsista Leonardo falou um pouco sobre o trabalho que foi apresentado no 

SNEF. A coordenadora Sandra falou sobre a Olímpiada Brasileira de Astronomia, e como 

o grupo das colegas Ionara, Luana, Andressa e Bruno, construíram uma proposta de 

ensino envolvendo questões de astronomia, ficou decidido que todos os bolsistas 

trabalharão em torno dessa proposta, visando alcançar bons resultados na olímpiada. Foi 

decidido em quais escolas cada bolsista irá realizar as intervenções. 

Na reunião do dia 23 de Março, foram discutidos alguns assuntos, foi definido que 

a observação do céu que será feita pelo grupo do subprojeto de física juntamente com os 

alunos participantes das escolas parceiras do subprojeto, bem como o lançamento do 

foguete que será confeccionado pelos alunos, será na primeira semana de maio, na ocasião 

poderão participar toda a comunidade de Caçapava do Sul. 

A coordenadora orientou os bolsistas a confeccionarem um cartaz para divulgação 

do evento, e deu a ideia de mandarmos fazer uma camiseta para ser usada no dia do evento 

afim de termos uma identificação e também para uma melhor organização. O professor 

Fernando orientou todos a baixarem o aplicativo Stellarium no celular, tal aplicativo pode 

auxiliar nas intervenções e no evento de observação do céu. A Professora Sandra 

juntamente com os supervisores Darlan e Fernando orientaram os bolsistas a enviarem 

sempre uma justificativa quando não puderem comparecer as intervenções e as reuniões 

do grupo. 

Ocorreu dia 26 de Março uma mudança em meu grupo de trabalho, a colega Aniele 

que iria para escola do Durasnal juntamente comigo e com a colega Tamirirs, avisou que 

não mais poderia ir, então o colega Leonardo entrou no grupo no lugar dela. 

No dia 26 de Março eu e meus colegas Tamiris e Leonardo, trabalhamos no plano 

de aula a fim de os prepararmos para a intervenção do dia 27 de Março na escola Antônio 



José Lopes Jardim no Durasnal, no plano de aula desenvolvemos o assunto das Estações 

do Ano, Solstícios e Equinócios, foi escolhido um vídeo para levarmos para a sala de 

aula, também elaboramos slides para nos auxiliar no momento da intervenção. 

No dia 27 de Março, pela manhã das 8h às 12h fomos (eu, Tamiris e Leonardo), 

juntamente com professor Fernando, para a escola Antônio José Lopes Jardim, que é uma 

escola situada em meio rural, lá realizamos intervenções nos 3 anos do Ensino Médio, as 

intervenções foram bastante produtivas, a escola é muita organizada, e os alunos são 

participativos e contribuem para o bom andamento da aula, gostei muito de conhecer e 

realizar o trabalho nesta escola, me senti muito bem na escola, de todas as intervenções 

que participei, essa foi a melhor, devido a organização que tivemos antes de ir pra sala de 

aula, e também pela participação dos alunos. 

No dia 30 de Março tivemos reunião do subprojeto na unipampa das 14h às 

17:30h, em que foram discutidas algumas questões necessárias para o bom andamento da 

proposta relacionada à astronomia, como por exemplo, a confecção do cartaz para 

divulgação do evento. (O evento de astronomia, será uma noite de observação do céu, e 

o lançamento de um foguete). Também ficamos nos grupos trabalhando o plano de aula 

para a próxima intervenção. 

Nos dias 1 e 2 de Abril trabalhamos no plano de aula, montamos slides para levar 

para a escola e um experimento, onde os alunos teriam que identificar os planetas, já que 

nesta próxima aula trabalharemos sistema solar. 

 



Dia 3 de abril, fomos novamente para a escola, trabalhamos com as ideias de 

universo, galáxia e sistema solar, os alunos do terceiro ano da escola são muito 

participativos e entendiam bastante sobre o assunto, mas os alunos do primeiro e segundo 

ano, apesar de participarem apresentaram bastante dificuldade até mesmo para identificar 

os planetas, também levamos um vídeo para que os alunos tivessem uma noção do 

tamanho de cada planeta, distância entre um e outro, distância entre eles e o sol, e também 

algumas outras informações como o tempo de rotação, e temperatura de cada um dos 

planetas do sistema solar.  

Dia 6 de abril na reunião do subprojeto ficamos discutindo o que levaríamos para 

a sala de aula na próxima intervenção, nós (eu, Leonardo e Tamiris) ficamos refletindo 

como demoramos para elaborar uma aula, nós começamos a planejar na quinta na reunião 

e depois ficamos mais umas 3h ou mais na noite do domingo terminando o plano, 

decidindo se vamos levar experimento, fazendo slides, estudando os conteúdos para ir 

para a intervenção, e mesmo após estudar os conteúdos eu particularmente não me sinto 

totalmente segura, e saio da sala de aula com a certeza que poderia ter feito melhor se 

tivesse mais tempo para estudar, para me aprofundar mais nos conteúdos. 

Na intervenção do dia 10 de abril, levamos o assunto da formação do universo e 

das constelações, os alunos, já possuíam um certo conhecimento sobre esse assunto, 

principalmente a turma de terceiro ano da escola. 

Na reunião do subprojeto que ocorreu no dia 13 de abril, meu grupo e eu ficamos 

discutindo sobre o plano de aula para a próxima intervenção, os outros colegas também 

ficaram trabalhando nos planos de aula, com o auxílio do professor Fernando, que sempre 

nos auxilia e incentiva nas intervenções, também foi levantado o assunto de quais 

informações daremos na noite de observação. 

No domingo, dia 16 de abril, eu e meu grupo ficamos trabalhando no plano de 

aula, e nos slides para levar para sala de aula, sempre elaboramos as aulas envolvendo 

problematizações iniciais, questionamentos para saber o que os alunos já conhecem a 

respeito, e depois partimos para a organização desses conhecimentos, envolvendo 

conceitos.  



Dia 17 de abril, na intervenção abordamos assuntos sobre as fases da lua, e dos 

eclipses, os alunos trouxeram questões do cotidiano deles como por exemplo, se as fases 

da lua interferem na agricultura, nós explicamos que até o momento não há nada que 

comprove isso cientificamente, mas que antigamente as pessoas se baseavam na lua para 

ter uma noção até mesmo do tempo, pois já que o ciclo da lua dura aproximadamente 29 

dias, que é quase um mês eles conseguiam ter uma previsão de quando ocorriam as trocas 

de estações, e assim saber a época certa de plantar e colher determinados alimentos. 

Segue a baixo o link do drive com os planos de aula e slides utilizados: 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz8X3_T1Oo2lV0N3bUxTdm5tQU0 

No dia 20 de abril na reunião, primeiramente eu e meu grupo, (Leonardo e 

Tamiris) tratamos do que levaríamos na próxima aula para a escola, pensamos em levar 

algum tipo de avaliação e experimento para testar os conhecimentos dos alunos, já que 

ainda não fizemos aplicação do conhecimento deles. Após discutirmos isso, os 

subprojetos do PIBID de Matemática e Química juntaram-se a nós, para a atividade de 

construção de um foguete, tarefa que já estava prevista, formamos equipes, cada equipe 

construiu um foguete, foi muito proveitoso, e divertido também , pois houve integração 

de todos, não ficamos nos mesmos grupos de sempre, houve integração entre os três 

subprojetos, e acredito que além do aprendizado na construção e lançamento do foguete 

essa integração foi muito importante, e seria ótimo se acontecesse mais vezes já que nosso 

curso é interdisciplinar. Após a construção do foguete fomos todos para o pátio da 

universidade, no momento estava uma chuva fraca, mas mesmo assim a maioria foi 

assistir, pois todos se envolveram, houve uma competição entre as equipes, o foguete que 

alcançasse uma distância maior no lançamento ganharia uma caixa de bombom, 

infelizmente minha equipe não ganhou, mas a participação e aprendizado valeu muito. 

Ficamos todos pensando e discutindo como será legal realizar essa atividade com 

os alunos, pois essa atividade estimula uma participação, envolvimento e aproximação de 

toda a turma. 

Outro ponto que destaco aqui no diário, é a elaboração do próprio diário, estou 

acrescentando alguns detalhes no meu hoje (21 de abril), já que é feriado tenho mais 

tempo, como é fundamental fazer reflexões sobre as atividades que realizamos, e como 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz8X3_T1Oo2lV0N3bUxTdm5tQU0


as vezes é difícil e demorado fazer essas reflexões, colocar essas reflexões no papel, e 

expressar realmente tudo que sentimos, e que as vezes eu, particularmente não tenho 

tempo de sair de uma intervenção ou reunião e já escrever no meu diário de bordo, e assim 

algumas reflexões, informações e emoções se perdem quando vou escrever, se perdendo 

assim em alguns momentos a riqueza das situações vividas, e o conhecimento construído 

através delas. 

Abaixo fotos do dia da construção do foguete: 

 

 



 

 



 

 



 

Na intervenção do dia 24 de abril, levamos um simulado das provas da OBA dos 

anos anteriores, os alunos tiveram várias dúvidas, eu e meu grupo deixamos claro pra eles 

que aquele simulado não valeria nota, que seria avaliado o conhecimento deles, que o 

simulado era pra eles mesmos observarem o que mais eles tinham dificuldades, o que 

mais eles precisariam estudar, para que posteriormente realizassem a prova. 

Dia 27 de abril, na reunião do subprojeto, discutimos como faríamos no dia da 

observação astronômica, bem como o lançamento dos foguetes confeccionados nas 

escolas, devido a iluminação do Forte Dom Pedro II que seria complicado de ser 

desligada, foi decidido que a observação astronômica seria na Unipampa, na mesma data 

dia 4 de maio, e que o lançamento dos foguetes seriam como já decidido anteriormente 

também dia 4 de maio, no Forte Dom Pedro II no período da tarde, mas que somente a 

escola Nossa Senhora da Assunção iria participar da competição, já que a escola Dinarte 

Ribeiro ficou alguns dias sem aula, devido a uma reforma que estava ocorrendo na escola, 

acarretando em um atraso das aulas, atrapalhando o trabalho dos bolsistas que realizam 

intervenções naquela escola. A escola Antônio José Lopes Jardim que eu e meu grupo 

realizamos as intervenções também não participará devido a distância e difícil acesso dos 

alunos, o lançamento dos foguetes acontecerá na escola em outra data. 

No dia 4 de maio a tarde aconteceu o lançamento dos foguetes, a escola Nossa 

Senhora da Assunção participou da competição, e a Escola Dinarte Ribeiro compareceu 

também no Forte Dom Pedro II para participar e prestigiar o evento. 



 

Fotos da noite de Observação Astronômica que aconteceu na noite do dia 4 de 

Maio na unipampa. 

 

Foto do meteorito encontrado em Caçapava do Sul. 



 

 

Foto do Lançamento dos Foguetes que ocorreu no dia 4 de maio à tarde no Forte 

Dom Pedro II. 



Foi muito interessante a participação de todos, os alunos adoraram, se envolveram 

mesmo, e na observação astronômica que ocorreu a noite, foi possível perceber que as 

pessoas que estavam presentes gostaram mesmo, se interessaram, o público se encantou 

com o meteorito, todos quiseram segurar e tirar fotos, foi muito bom ver as pessoas da 

comunidade, não só os alunos se envolvendo em um evento que a universidade organizou, 

ficou a certeza de que há como fazer coisas diferentes envolvendo a educação, e como é 

preciso fazer mais eventos que envolvam a universidade e a comunidade de Caçapava do 

sul, eventos que façam um elo, porque a muitos moradores da cidade nem conhecem a 

universidade, nem sabem o quanto esta contribui para o crescimento da cidade, dos 

alunos, e da educação como um todo, eu fiquei muito feliz de poder participar, de poder 

ter contribuído para que isto pudesse acontecer, fiquei motivada, apesar do cansaço do 

dia-a-dia, e das frustrações que as vezes ocorrem, acredito que esse tipo de atividade 

fortaleça a vontade de aprender, a vontade de participar, eu fiquei muito contente e 

renovada, com vontade de me envolver mais nas atividades que ocorrem na universidade. 

Na intervenção do dia 8 de maio, levamos para as intervenções a construção dos 

foguetes, havíamos pedido para os alunos levarem os materiais ( garrafas pet, pastinhas 

L, tesoura, fita larga) para construirmos juntos, mas somente os alunos do terceiro ano 

levaram, as outras turmas não levaram, aí ficou bem complicado, pois a intenção era fazer 

o foguete junto com os alunos, e não eles ficarem olhando, mas com o primeiro ano e 

com o segundo ano foi o que aconteceu mostramos como fazia, e pedimos para que eles 

fizessem em casa, e trouxessem pronto na próxima aula que já seria o lançamento dos 

foguetes. Fiquei um pouco chateada, pois com a turma do terceiro ano rendeu mais, por 

eles terem trazido os materiais. Foi possível explicar melhor, e ir sanando as dúvidas deles 

que iam surgindo e com as outras turmas que ficaram só olhando não, também fiquei 

chateada por termos avisado e parece que eles não deram importância pois não fizeram o 

que pedimos, planejamos conduzir a aula de um jeito e tivemos que fazer de outro. 

No dia 11 de maio, no horário da reunião do subprojeto, participamos de uma 

atividade com o professor Guilherme, que trouxe algumas atividades envolvendo, luz, 

cores, reflexo, para apresentarmos para as crianças na feira do livro que aconteceria na 

cidade, foi bem produtivo, bem interessante acredito que as crianças irão gostar, no 

momento nos dividimos em grupos, em que os bolsistas relataram os horários disponíveis 

para ir até a feira. 



Dia 17 de maio participei da feira do livro das 9h às 12h no salão paroquial em 

Caçapava do Sul, fiquei com a colega Isabel do subprojeto da Química na atividade do 

Teatro de Sombras, as crianças gostaram, fizemos questionamentos à eles em relação aos 

planetas, nos surpreendemos com a curiosidade e com o conhecimento de alguns dos 

alunos. 

Dia 19 de maio foi a prova da OBA, nas escolas, eu juntamente com a colega 

Tamiris e o colega Leonardo fomos aplicar a prova nas turmas do Durasnal, eu apliquei 

na turma do segundo ano, Tamiris no terceiro e Leonardo no primeiro, os alunos estavam 

muito agitados, os enunciados das questões eram longos notei que alguns nem liam o que 

estava sendo pedido, não interpretavam a questão, todos os alunos realizaram a prova em 

aproximadamente 2:30h. 

Dia 25 de maio ocorreu o Intra-PIBID no campus da Unipampa de São Gabriel, 

reuniram-se no local os bolsistas da universidade de São Gabriel e de Caçapava do Sul, 

bem como os coordenadores e supervisores dos dois campi, de São Gabriel participou o 

subprojeto de Ciências Biológicas e de Caçapava do Sul, participaram os subprojetos de 

física, matemática e química. No momento houve uma integração entre os subprojetos, 

cada subprojeto apresentou as atividades as quais realizam, foi muito interessante pois 

através desse momento de integração foi possível observar o que os outros subprojetos 

realizam de diferente, e assim pensar em novas ideias e metodologias para utilizar em 

sala de aula. 

Na ocasião houve uma divisão, ficaram dois grupos em cada sala, sendo que 

nesses grupos ficou um subprojeto de cada área, eu particularmente gostei muito dos 

jogos desenvolvidos pelo subprojeto de biologia, que funcionou da seguinte maneira: as 

bolsistas davam pista de um animal, bactéria ou vírus, e tínhamos que descobrir o que 

era, achei interessante pois é algo que é possível fazer em nosso subprojeto também. 

Porém dessa maneira que foi organizado não teve como vermos muita coisa, eu 

só observei e participei dessa atividade das meninas da biologia, e gostaria de ter visto 

mais os outros grupos, acho que poderia ter sido mais tempo, e se tivesse mais espaço, 

mais salas para a organização seria melhor. 



Após a atividade do subprojeto da biologia, eu, Tamiris e Leonardo apresentamos 

a atividade relacionada aos planetas, a qual desenvolvemos em uma das intervenções na 

Escola Antônio José Lopes Jardim, os bolsistas de São Gabriel que assistiram a nossa 

atividade demostraram bastante interesse, infelizmente as colegas do subprojeto da 

química não conseguiram apresentar suas atividades no grupo que eu estava, devido ao 

curto espaço de tempo. Abaixo foto dos bolsistas de Caçapava e São Gabriel, juntamente 

com os coordenadores e supervisores, na segunda foto, somente os de Caçapava do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No dia 1° de Junho, o subprojeto de física reuniu-se nas dependências da 

unipampa, foram discutidos alguns assuntos, a professora Sandra Hunsche solicitou que 

os bolsistas se mobilizem para fazer algum trabalho, artigo, ou participar da produção de 

um livro, a coordenadora também pediu que todos atualizem seus diários de bordo, pois 

em uma outra oportunidade cada um apresentará seu diário aos colegas. 

No mesmo dia foi feita a correção das provas da OBA, aplicadas nas escolas, eu 

corrigi as provas da turma do segundo ano do Ensino Médio na escola Antônio José Lopes 

Jardim, na qual eu apliquei a prova, nenhum aluno atingiu a média, fiquei bem 

descontente porque alguns nem tentaram fazer a prova, algumas questões eram difíceis, 

mas outras eram fáceis era só ler com atenção, sobre o que tínhamos falado em aula, é 

bem complicado no momento da correção senti como se as intervenções que fizemos pra 

alguns alunos não tivessem acrescentado em nada. 

O final de semestre foi muito corrido, complicado, pouco tempo para escrever mas 

agora, alguns dias de férias e me dispus a escrever um artigo sobre a elaboração das 

propostas, trabalho que construímos no início do semestre, falei com as minhas colegas 

do grupo da proposta (Tamiris, Deisy, e Guédulla), para escrevermos o artigo para mandar 

para o SIEPE, evento que ocorrerá em novembro, comecei a escrita, e compartilhei com 

as meninas no documento do word “drive”, posteriormente iremos enviar este artigo para 

a coordenadora professora Sandra, para possíveis correções, a escrita do artigo utilizará 

referenciais envolvendo assuntos relacionados e propostas temáticas. 

Amanhã dia 14 de julho teremos reunião do subprojeto, nas dependências da 

universidade, acredito que serão tratados assuntos, como por exemplo, as escritas que 

estão em andamento entre os bolsistas. 

No dia 14 de julho aconteceu na universidade a reunião do subprojeto, foram 

tratados assuntos referentes as justificativas das ausências, a coordenadora do subprojeto 

relatou que faltam justificativas de alguns bolsistas, e que quando não for possível 

comparecer à reunião o bolsista terá que fazer uma tarefa para cumprir o horário da 

reunião, aspecto que já teria sido discutido em reunião anterior, eu conversei com a 

coordenadora no final da reunião comentei que teria uma justificativa de ausência a ser 

entregue. Também foi estabelecido que cada bolsista terá que escrever no mínimo um 

artigo para enviar para evento até o final do ano, e ainda que cada bolsista irá escolher 

um artigo em sites e revistas que serão sugeridos pela coordenadora professora Sandra, 



para ler e apresentar para os colegas, assim será um artigo por bolsista, em que cada um 

fará apresentação do artigo de sua escolha, e uma resenha do artigo dos demais colegas. 

Essa leitura seria realizada no restante do mês de julho, e ficou definido que nossa 

próxima reunião seria em agosto. 

Combinei com as colegas (Tamiris, Deisy e Guédulla), para escrevermos sobre a 

proposta que tínhamos elaborado no início do ano, eu comecei a escrita, fiz a introdução 

e uma parte da metodologia, e compartilhei no drive, agora estou aguardando que as 

meninas deem alguma opinião, e contribuição para seguir escrevendo. Assim que a escrita 

estiver estruturada o supervisor Fernando auxiliará na correção, para depois enviarmos a 

coordenadora Sandra. 

Como combinado em reunião, comecei a pesquisar nas revistas sugeridas pela 

professora Sandra um artigo de meu interesse para apresentar no subprojeto, levei um 

certo tempo procurando porque não achava muita coisa que fosse de meu interesse, achei 

mais artigos referente a área mais conceitual da física, e eu me identifico mais com a parte 

do ensino, mas enfim, achei um que me pareceu ser interessante, realizei a leitura e fiz a 

apresentação para expor para os colegas, o título do artigo é “Um modelo de usina 

hidrelétrica como ferramenta no ensino de Física”. Abaixo link do drive com a 

apresentação em slides do artigo, após a realização da leitura. 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz8X3_T1Oo2lZkRGQU53d0VvRXc 

 

No dia 3 de agosto o subprojeto de física retomou suas atividades presenciais na 

universidade, deste modo na reunião foram discutidos assuntos como escrita dos artigos, 

cumprimento da carga horaria proposta pelo projeto, e sobre o empenho dos bolsistas em 

cumprir suas atividades. Também ficou estabelecido que toda semana cada bolsista irá 

apresentar um artigo o qual realizou a leitura, e os demais irão escrever uma resenha sobre 

o mesmo artigo, as datas para apresentação de cada artigo para cada bolsista ficaram 

definidas no momento da reunião, na reunião do dia 3 também nos reunimos em grupos 

para escrever algumas notícias que estavam pendentes, eu me reuni com a Tamiris e o 

Leonardo. Abaixo link do drive com as duas primeiras resenhas, dos dois primeiros 

artigos que serão apresentados nos dias 10 e 17 de agosto.  

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz8X3_T1Oo2lMkJ5OFVyWGEzXzg 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz8X3_T1Oo2lZkRGQU53d0VvRXc
https://drive.google.com/drive/folders/0Bz8X3_T1Oo2lMkJ5OFVyWGEzXzg


Sobre o empenho de cada bolsista, no meu caso reconheço que poderia ter um 

rendimento melhor, cumpro com as atividades estabelecidas, porém sei que poderia me 

empenhar mais, e procuro organizar melhor meus horários para isso, para poder me 

dedicar mais a escrita. Fico frustrada e me sinto mal algumas vezes por não poder dar o 

meu melhor nas atividade. 

Na reunião do dia 17 de agosto a colega Ionara apresentou o artigo que havia 

escolhido, e os demais comentaram sobre o mesmo artigo, pois todos realizaram a leitura, 

no meu caso achei o artigo interessante, porém com uma linguagem difícil de entender, 

com muitos termos técnicos. No mesmo dia a colega Aniele apresentou o seu Diário de 

Bordo, falou como escreve, mostrou que coloca fotos, e as reflexões que realiza. 

No domingo dia 20 de agosto fiz a leitura do artigo que será apresentado na 

próxima reunião, o artigo discute alguns erros apresentados nos Livros Didáticos em 

relação aos conteúdos de Astronomia, somente fiz a leitura e não fiz a resenha pois acho 

importante ler mais de uma vez, posteriormente farei a resenha do artigo. 

No dia 22 de agosto me reuni com as colegas Guédulla e Deisy, discutimos sobre 

a escrita do artigo sobre a proposta que elaboramos no início do ano, nos surgiu uma 

dúvida se iríamos relatar toda a proposta elaborada, eu dei a ideia às gurias de criarmos 

categorias de análise, pois acho que fica mais fácil e organizado para darmos continuidade 

a escrita, as meninas gostaram da ideia, mas acharam interessante conversarmos e 

pedirmos uma orientação para nosso supervisora professora Sandra, Guédulla mandou 

um email para professora Sandra pedindo que nos auxilie. 

No dia 23 de agosto fiz a resenha do artigo que será discutido na próxima reunião, 

não tive muita dificuldade porque o artigo é fácil de entender. Abaixo link do drive com 

a resenha escrita: 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz8X3_T1Oo2lWThoNGpLdDkxQTg 

No dia 24 de agosta, na reunião do subprojeto, a colega Guédulla apresentou o 

artigo escolhido por ela, o artigo era sobre os erros nos livros didáticos, bem interessante 

eu achei, no mesmo dia eu apresente meu diário de bordo. 

No dia 29 de agosto fiz a leitura e resenha do artigo que a colega Raphaela 

escolheu para apresentar. Abaixo link do drive com a resenha escrita: 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz8X3_T1Oo2lQ2NHZVZ1LXl1U2M 

No dia 31 de agosto, teve reunião, mas eu não consegui comparecer, irei ler um 

artigo e fazer uma resenha para compensar minha ausência. 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz8X3_T1Oo2lWThoNGpLdDkxQTg
https://drive.google.com/drive/folders/0Bz8X3_T1Oo2lQ2NHZVZ1LXl1U2M


No dia 1º de Setembro escrevi um pouco mais do artigo que irei enviar para o 

evento junto com as colegas Guédulla e Deisy, as meninas também ficaram de escrever 

um pouco, já que o artigo está compartilhado no drive. 

No dia 03 de Setembro fiz uma resenha, porque já havia faltado em outra reunião. 

Abaixo link do drive com a resenha escrita: 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz8X3_T1Oo2laTQxOGJkNVNRbzg 

 

 No dia 05 de Setembro me reuni das 17h às 18:30h na unipampa com as colegas 

Guédulla e Deisy para discutirmos e darmos prosseguimento na escrita do artigo sobre a 

proposta temática que elaboramos no início do ano, iremos enviar este artigo para um 

evento. Neste dia conseguimos terminar a parte que queríamos, e enviar para a professora 

Sandra corrigir e nos dar sugestões do que mais precisamos acrescentar. 

 No dia 07 de Setembro, como foi feriado, não teve reunião do subprojeto, mas eu 

fiquei em casa dando andamento na escrita do artigo que vou enviar para o evento da 

unisinos, escrevi um junto com as colegas Guédulla e Deisy, e outro individual com a 

orientação da professora Sandra. 

 No dia 14 de Setembro, na reunião do subprojeto discutimos, sobre o impactos 

que o PIBID apresenta em nossa formação, assunto que também será abordado no Intra-

PIBID que acontecerá na próxima semana em Bagé. Nos dividimos em grupos, e cada 

grupo foi destacando o que conclui como impacto do subprojeto, os supervisores também 

relataram as contribuições para suas vidas profissionais. Foi discutido também assuntos 

referente a resolução que trata da formação de professores, e o Curso de Licenciatura. 

 No dia 21 de Setembro aconteceu o intrapibid em Bagé, eu não tive como 

participar desta vez, devido a demanda de trabalhos que tenho pra entregar nesta data, e 

até mesmo porque só foi disponibilizado lugar para 5 bolsistas. Então nesse dia dei 

continuidade no artigo que irei enviar para o evento da Unisinos, e o enviei para a 

professora Sandra corrigir. 

 No dia 23 de Setembro a professora Sandra me retornou o artigo para que eu 

fizesse alguns ajustes, arrumei e reenviei para ela, que corrigiu e me mandou a versão 

final no dia 24 de Setembro, para que eu fizesse a submissão, o artigo foi referente ao 

trabalho com propostas temáticas, mas utilizei como forma de coleta de dados uma 

entrevista que realizei com as colegas de grupo do subprojeto. 

 No dia 28 de Setembro apresentei o artigo, o qual havia escolhido para realizar a 

leitura, fiz slides e discuti com os colegas, o artigo era sobre um modelo feito com 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz8X3_T1Oo2laTQxOGJkNVNRbzg


materiais recicláveis que reproduz a atividade de uma usina hidrelétrica. Abaixo link com 

os slides que foram apresentados: 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz8X3_T1Oo2lWDZSQUFRV3c4T2c 

 Também no dia 28 de Setembro foi organizado o que cada grupo fará até o final 

do ano, uma parte dos colegas ficaram responsáveis pela escrita de um capítulo para um 

livro, juntamente com os professores supervisores e a coordenadora professora Sandra. 

 No dia 5 de Outubro na reunião do subprojeto, o grupo responsável pelo livro se 

reuniu em uma parte da sala, e os demais se reuniram em outra parte, os demais bolsistas 

que não irão participar da escrita do livro, irão organizar tudo o que já foi produzido pelo 

subprojeto este ano, separar em pastas e revisar, os diários de bordo, as resenhas, os 

artigos produzidos, tudo o que foi feito, para que depois seja feita a atualização do portal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz8X3_T1Oo2lWDZSQUFRV3c4T2c

