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 26/01/2017 

Neste dia analisei a Proposta Pedagógica que já tinha sido elaborada no semestre 

anterior com as demais colegas de grupo, Aline, Guédulla e Tamires, sobre a Hidrelétrica 

que será implantada na Cascata do Salso em Caçapava do Sul, esta proposta foi 

desenvolvida nos três momentos pedagógicos para ser implementada com alunos do 

Ensino Médio. Neste momento a Coordenadora Sandra Hunsche, já fez as correções que 

deverão ser alteradas na proposta, mas eu particularmente não fiz alterações, deixei para 

discutir com as demais colegas do grupo, pois já tínhamos marcado de nos reunirmos 

pessoalmente. 

 31/01/2017 

Neste dia nos reunirmos na casa da Tamires para discutir as alterações da proposta 

pedagógica, pois estava muito incompleta, deveríamos focar na Hidrelétrica que será 

implantada em Caçapava do Sul, trabalhar os conceitos, buscar vídeos, experimentos, 

simulações computacionais para melhor ilustrar, mas a maior dificuldade era em 

estruturar a proposta que ficasse bem articulada, então chegamos à conclusão que muitas 

coisas que estavam na proposta deveriam ser excluídas e que precisávamos do Projeto Da 

Hidrelétrica da Cascata do Salso para poder elaborar, pois não tínhamos conhecimento da 

realidade local. Portanto não fizemos mais alterações na proposta, até conseguirmos o 

Projeto da Hidrelétrica na Cascata do Salso, eu fiquei responsável de ir até a Prefeitura 

Municipal de Caçapava do Sul, a fim de conseguir o projeto.  

 01/02/2017 

Neste dia fui até a Prefeitura para conseguir o Projeto da Hidrelétrica, sendo que falei 

com o Staner, ele conseguiu agendar horário com o Secretário do Planejamento para o 

dia 06/02/2017, as 14:00 horas, pois ele é o responsável.  

 06/02/2017 

Neste dia fui as 14:00 horas até a Secretaria de Planejamento para falar com Secretário 

Flavio Monteiro, expliquei a finalidade de precisar do Projeto, ele se demonstrou muito 

atencioso e prestativo, mas disse não saber nada sobre o Projeto pois era da administração 
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anterior, falou com os demais da secretaria mas ninguém tinha o conhecimento de onde 

estaria o projeto. Então o secretário do Planejamento senhor Flavio Monteiro, ficou de 

buscar informações sobre o projeto com o pessoal da administração anterior, mas ele tinha 

receio de não existir nenhum projeto e que tenha só saído na mídia por questões politicas, 

sendo assim, que ele tivesse qualquer informação daria retorno, portanto fiquei no 

aguardo.  

 08/02/2017 

Neste dia pesquisei vídeos, experimentos e simulações que pudessem complementar 

a explicação dos conceitos.  

 09/02/2017 

Neste dia nos reunimos na casa da Tamires para elaborar a proposta, mas até este 

momento não obtivemos nenhum retorno do Secretario de Planejamento, a respeito do 

projeto, nesta atual circunstância, ficamos sem saber o que fazer porque sem o projeto 

ficaria difícil em seguir sobre a hidrelétrica em Caçapava do Sul, pensamos em até mudar 

o tema, mas em fim decidimos fazer sobre a hidrelétrica de Belo Monte, pois temos todas 

as informações necessárias para elaborar a proposta, conseguimos estruturar, dividimos 

o que cada uma ficaria responsável de fazer e também combinamos de ir auxiliando umas 

as outras no que fosse necessário.  

 15/02/17 

Neste dia foi dada continuidade a atividade de trabalhar com a proposta pedagógica 

de Belo Monte, como anteriormente eu, Aline, Guédulla e Tamires, já estávamos 

trabalhando e já tínhamos estabelecido como iriamos estruturar a proposta. Elaboramos a 

proposta nos três momentos pedagógicos, a partir do tema da Hidrelétrica de Belo Monte 

e durante os nossos encontros presenciais estruturamos a proposta para que pudéssemos 

editar online. Após pesquisar e ler novamente a proposta para acompanhar o que as 

demais colegas já tinham feito, fiz as contribuições necessárias, mas para mim a principal 

dificuldade em trabalhar editando online é que acho ruim em fazer alterações sem discutir 

com as colegas para saber a opinião delas.  

 21/02/17 

Neste dia às 14 horas foi solicitado pela coordenadora Sandra, que os bolsistas 

assistissem pela internet a transmissão ao vivo da palestra do professor Dr. Demétrio 

Belizoicov e posteriormente fosse realizada uma resenha. Mas não pude acompanhar a 

palestra porque inicialmente não tinha áudio e depois teve diversas interrupções na 

transmissão, sendo assim dificultou de assistir na integra a palestra.  

 

 

 



 22/02/17 

Hoje foi dia de ler novamente o projeto da Hidrelétrica de Belo Monte para poder 

acrescer na proposta e de pesquisar vídeos, experimentos e simulações computacionais e 

também estudar os conceitos físicos que serão abordados na proposta. 

 02/03/17 

Foi solicitado que os bolsistas acompanhem a jornada pedagógica na escola, eu 

participei na Escola Nossa Senhora Assunção, junto com o supervisor Fernando e demais 

bolsistas. Sendo discutido pela psicóloga Débora Freitas, “A Escola como Espaço de 

Acolhimento”. Foram realizadas diversas reflexões, em como fazer da escola um lugar 

melhor, pensar em ferramentas para enfrentar as dificuldades, convivência, acolhimento, 

aceitação, afeto, comunicação. Após as reflexões foi proposto pela psicóloga Débora, 

uma atividade em grupo, sendo que deveríamos responder algumas perguntas e após 

apresentar.  

 03/03/17 

No segundo dia da jornada pedagógica na Escola Nossa Senhora Assunção, foi 

discutido a dissertação de mestrado, “A escola como espaço, tempo de auto (trans) 

formação permanente e mudança da prática docente”, pela autora, Patrícia Dalmoso 

Poglia.   

 08/03/17 

Neste dia eu e Guédulla nos encontramos as 16:00 horas na lanhouse para mexer 

nas simulações computacionais, porque nos nossos computadores nós não 

conseguimos. Também trabalhamos na proposta, sedo que foi muito produtivo, 

definimos como íamos trabalhar o “consumo” de energia elétrica e depois fomos 

complementando online.  

 09/03/17 

Neste dia a reunião foi na Unipampa, as 16:00 horas, com a coordenadora Sandra, 

os supervisores Darlan e Fernando e as colegas Aline, Guédulla e Tamires, a fim de 

discutir a proposta elaborada durante as férias. 

 16/03/17 

Neste dia a reunião foi realizada as 14:30 horas na Unipampa, estavam presentes a       

coordenadora, supervisores e bolsistas. Durante a reunião foi apresentada as novas 

bolsistas Rafaela e Fabiane e também a coordenadora Sandra cobrou dos bolsistas, as 8 

horas semanais que deveram ser dedicadas ao Pibid, elaboração de noticias, participação 

em eventos, leituras semanais e apresentação do site. Também foi definido que todos os 

bolsistas deveram fazer intervenções, com a proposta da astronomia, para preparar os 

alunos para a olimpíada.  



 

 24/03/2017 

Neste dia eu e a Guédulla nos reunimos na Unipampa, no período das 17:00 horas 

até as 21:00 horas para reorganizar a proposta de astronomia, pois decidimos não 

seguir a proposta já elaborada pelo grupo da Andressa, elaboramos o cronograma, ou 

seja o planejamento das 8 aulas, destacando o que será trabalhado em cada aula. 

Elaboramos a primeira aula da intervenção que ocorrerá na Escola Dinarte Ribeiro, 

com duas turmas de primeiro ano. 

 27/03/17 

Neste dia nós reunimos, eu e a Guédulla na Unipampa, das 20:40 horas até as 22:40 

horas, para finalizar a primeira aula a qual trata-se das faces da lua e sistema solar. Após 

em casa eu dediquei das 23:30 horas até as 00:30 horas para estudar, a fim de estar bem 

preparada.  

 28/03/17 

Neste dia ocorreu a primeira intervenção na Escola Dinarte Ribeiro, com a proposta 

de Astronomia, as duas turmas em que realizamos as intervenções, foram participativas, 

surgindo questionamentos além do conteúdo que estávamos abordando. Neste dia fiquei 

um pouco insegura, por ser a primeira intervenção, não conhecer a turma, mas 

principalmente por não ser um conteúdo que eu tenha um conhecimento mais amplo, para 

possíveis questionamentos dos alunos, que inclusive teve e tivemos que responder na 

próxima intervenção.  

 30/04/17 

Neste dia ocorreu na Unipampa, a reunião presencial com todo o grupo do PIBID, exceto 

a coordenadora e uma bolsista que estavam no EREC. O reunião deve duração das 14:30 

horas até as 17:00 horas, eu e a Guédulla, demos inicio a organização da segunda aula 

que se trata sobre constelações.  

 03/04/17 

Neste dia eu e Guédulla, nos reunimos na Unipampa, dás 20:40 horas até as 22:00 

horas, para finalizar a segunda aula da proposta. 

 04/04/17 

Neste dia ocorreu a intervenção na Escola Dinarte Ribeiro, a duas turmas a qual está 

sendo realizadas as intervenções se mostram participativas e com questionamentos além 

do que estamos apresentando, a turma em geral respondem com coerência e realizam as 

atividades propostas por nós.  

 



 

 06/04/17 

Neste dia tem reunião presencial de todo o grupo do PIBID, mas por motivos de saúde 

não pude comparecer. 

 10/04/17 

Neste dia fiz uma leitura da aula que foi organizada pela minha colega Guédulla, 

realizei as minhas contribuições na aula dando sugestões e elaborando os exercícios que 

será proposto aos alunos.  

 11/04/17 

Neste dia ocorreu a intervenção com as duas turmas na Escola Dinarte Ribeiro, sendo 

muito produtivas em ambas as turmas. Um aspecto muito importante há ser ressaltado é 

que o período de uma aula, não é o suficiente para realizar o que elaboramos e sempre 

fica demanda para a próxima aula.  

 13/04/17 

Neste dia ocorreu a reunião do PIBID, na Unipampa. Dás 14:30 horas até as 17:00 

horas. Neste dia eu e Guédulla fizemos anotações para atualizar o diário de bordo, 

decidimos fazer em conjunto para discutir e refletir sobre as intervenções, observando a 

nossa postura frente aos alunos, e como em geral os alunos estão se portando. Sendo que 

o diário de bordo da Guédulla vai ser mais detalhado, porque estamos visando em escrever 

um artigo.  

 14/04/17 

Neste dia eu a Guédulla, nos reunimos na Unipampa, no período das 15:00 horas às 

18:00 horas, para elaborar a quarta aula, que tem como tema Universo, tivemos que 

estudar os conceitos, tendo em vista que não tínhamos conhecimento sobre este assunto, 

pois não estudamos na graduação.  Durante este período organizamos a problematização 

inicial e parte da organização do conhecimento.  

 17/04/17 

Neste dia eu e Guédulla nos reunimos pela internet, para finalizar a quarta, que a 

aborda o tema Universo, finalizamos organização do conhecimento, selecionamos vídeos 

e imagens para complementar as nossas explicações. Também organizamos a aplicação, 

que foram questões para os alunos fazerem em casa e entregarem na próxima aula.  

 18/04/17 

Neste dia tínhamos intervenção, mas devido à mudança de horário de ultima hora, não 

foi possível realizar, ficando disponível apenas uma turma para o dia seguinte. 



 

 

 19/04/17 

Neste dia ocorreu à quarta intervenção na escola Dinarte Ribeiro, foi realizada apenas 

na turma 106, devido à mudança de horário, não foi possível realizar a intervenção 

prevista com a turma 102, mas será recuperada esta aula com a turma. Nesta aula foi 

abordado o tema sobre Universo, ocorreu uma boa interação entre bolsistas e alunos, nos 

buscamos questionar os alunos, a fim de que todos os alunos participassem e fizessem as 

suas colocações e questionamentos.   

 20/04/17 

Neste dia no horário da reunião do PIBID, o supervisor Fernando realizou a oficina 

da construção do foguete, sendo que nos divididos em grupos, e construímos o foguete e 

após fizemos o lançamento, sendo muito produtivo, pois foi explicado os conceitos 

envolvido e a construção do foguete, sendo que temos que construir o foguete com os 

alunos nas nossas intervenções, assim possibilitou aprendizagem para nós bolsistas. Vale 

ressaltar que estavam presentes os bolsistas do PIBD do subprojeto da Física, Química e 

da Matemática, sendo que todos participaram.  

 27/04/17 

Neste dia ocorreu a reunião do Sub Projeto de Física do PIBID, das 14:30 horas às 

17:00 horas onde estavam presentes, bolsistas, supervisores e a coordenadora. 

 28/04/17 

Neste dia eu a Guédulla nos reunimos na Unipampa no período das 16:00 horas às 

20:30 horas, para elaborar a quinta aula que tem como tema Astronáutica, nós tivemos 

dificuldades em elaborar esta aula, devido a não termos domínio conceitual.  

 04/05/17  

Neste dia ocorreu o lançamento dos foguetes dos alunos da Escola Nossa Senhora da 

Assunção, onde estiveram presentes os bolsistas, os supervisores e a coordenadora. 

 09/05/17 

Neste dia ocorreu na escola Dinarte Ribeiro, a intervenção na turma 102, sob 

supervisão do professor Darlan. Nesta intervenção retomamos questões da aula anterior 

e também trabalhamos a construção dos foguetes com garrafa peth, afim que os alunos 

construíssem seus foguetes para participar da MOBFOG. Passamos um vídeo explicativo 

e solicitamos que eles pesquisassem sobre a construção e o funcionamento do foguete.  

 10/05/17 



Neste dia ocorreu na escola Dinarte Ribeiro no período das 8:25 horas às 9:05 horas, 

a intervenção na turma 106. Auxiliamos os alunos na construção de seus foguetes, pois 

eles levaram os materiais necessários e construíram durante a  aula.  

 11/05/17 

Neste dia ocorreu na escola Dinarte Ribeiro no período das 9:45 horas às 10:35 horas, 

a intervenção na turma 102. A bolsista Guédulla não pode comparecer, mas neste dia foi 

só dado continuidade na construção dos foguetes.  

 11/05/17  

Neste dia estive presente na Unipampa no período das 14:00 horas as 17:30 horas, 

com os bolsistas dos Sub Projeto de Física, Química e Matemática, para assistir as 

explicações do Projeto Exposição da Luz para Educação Infantil, sendo que depois nós 

teríamos que explicar na Feira do Livro. 

 15/05/17 

Neste dia estive presente na escola Dinarte Ribeiro ás 7:30 horas, após acompanhei 

os alunos para o lançamento dos foguetes da primeira mostra brasileira de foguetes da 

escola, no Forte, auxiliei as turmas em que realizei as intervenções, ajudei alguns alunos 

nos ajustes finais dos foguetes e também para que se organizassem em seus grupos, estive 

presente até as 9:00hs.   

 17/05/17 

Neste dia estive presente na Feira do Livro em Caçapava do Sul, no período das 14:00 

horas às 17:00 horas, onde alunos da Unipampa participaram explicando o Projeto 

Exposição da Luz, para os alunos da Educação Infantil, eu e a Guédulla participamos do 

teatro.  

 18/05/17 

Neste dia peguei as provas com o supervisor Darlan Oliveira, na escola Dinarte 

Ribeiro, a fim de organizar e grampear, para aplicar com os alunos no dia seguinte. 

 19/05/17 

Neste dia estive presente na escola Dinarte Ribeiro, das 7:30 horas às 10:30 horas, 

para aplicar a prova da OBA - 2017 que começou a partir das 8:00 horas, sendo que fiquei 

responsável pela turma 102. 

 29/05/17 

Neste dia eu e a colega Guédulla estivemos presente na Unipampa, no período das 

18:00 horas até as 21:30 horas, para corrigirmos as atividades que os alunos realizaram 

durante a implementação da proposta de Astronomia na Escola Dinarte Ribeiro. Nós 



avaliamos todos os trabalhos e fizemos uma planilha com as notas para o professor 

Darlan, pois ele iria utilizar a nossa avaliação para compor a média final dos alunos.  

 

 01/06/17 

Neste dia ocorreu na Unipampa, a reunião do Pibid do Sub Projeto de Física, estando 

presentes a coordenadora, os supervisores e os bolsistas.  

 

 08/06/17 

Neste dia ocorreu na Unipampa, as reuniões do Sub Projetam de Física, mas não pude 

estar presente, devido a ser convidada pela professora Ângela Hartimann a apresentar um 

trabalho no Pibid do Sub Projeto da Matemática. Apresentei para o coordenador André, 

supervisora Simone e bolsistas da matemática, o trabalho sobre Discalculia, assunto do 

meu TCC. 

 15/06/17 

Neste dia ocorreu na Unipampa, a reunião do Pibid, no período das 14:30 horas até as 

17:30 horas, estando presentes, a coordenadora, os supervisores e bolsistas. 

 22/06/17 

Neste dia ocorreu na Unipampa, a reunião do Pibid, no período das 14:30 horas até as 

17:30 horas, estando presentes, a coordenadora, os supervisores e bolsistas. Durante o 

período da reunião destinou-se aos bolsistas escreverem trabalhos, para uma posterior 

submissão.  

 23/06/17 

Neste dia eu e minha colega Guédulla, estivemos presente na Unipampa, no período 

das 17:30 horas até as 20:30 horas, a fim de detalharmos, refletir e debater, sobre a 

implementação da Proposta Pedagógica de Astronomia.  

 30/06/17 

Neste dia eu e a colega Guédulla, estivemos reunidas na Unipampa, no período das 

18:30horas até as 20:30 horas, para dar continuidade no detalhamento e reflexões da 

implementação da proposta de Astronomia, a fim de elaborar um artigo para enviar para  

um evento.  

 07/07/17 



Neste dia eu e a colega Guédulla, estivemos reunida na Unipampa, no período das 18 

horas até às 21 horas, para continuar nosso detalhamento e reflexões da proposta 

implementada. 

 

 

 13/07/17 

Neste dia ocorreu a reunião do Pibid do Sub Projeto de Física, na Unipampa, no 

período das 14:30 horas até as 17:00 horas, a supervisora Sandra, enfatizou novamente as 

obrigações dos bolsistas, como; pontualidade nos horários das reuniões, às 8 horas 

semanais que devem ser cumpridas, justificativa quando o bolsista faltar a reunião e 

realizar alguma atividade para cumprir o horário que faltou, escrever trabalhos para 

submeter em eventos. Também cada bolsista teve que organizar sua planilha, onde 

constam os horários das disciplinas cursadas, horário destinado para o Pibid e demais 

horários de acordo com os compromissos de cada bolsista, sendo que esta planilha 

proporcionou uma melhor organização e reflexão para não assumirmos obrigações que 

não teremos tempo disponível para cumprir. Ficou como tarefa, que cada bolsista 

escolhesse um artigo acadêmico, sendo que este artigo deve ser apresentado em formato 

de seminário e os demais bolsistas realizarem uma resenha do mesmo, assim todos irão 

realizar discussões e reflexões, sendo um total de 14 artigos ao longo do semestre.  

 03/08/17 

Neste dia ocorreu a reunião do Pibid Sub Projeto de Física, na Unipampa, das 14:30 

até as 18:00 horas. Estavam presentes a Coordenadora Sandra, os supervisores Darlan e 

Fernando e os demais bolsistas. A coordenadora tratou das demandas para este semestre, 

ressaltou novamente o compromisso dos bolsistas. Eu, Aline e Guédulla, decidimos 

escrever um artigo sobre a proposta que elaboramos no semestre anterior, que teve como 

tema a Usina de Belo Monte, a fim de submeter em um evento.  

 07/08/17 

Neste dia, dediquei para a leitura do artigo, “Perfil dos Professores do Ensino Médio 

em São Paulo”, e após a leitura elaborei a escrita da resenha. Achei interessante o artigo, 

pois podemos ver a realidade do professor em outro estado, e apresenta clareza e fácil 

compreensão a linguagem. 

 10/08/17 

Neste dia ocorreu a reunião do Pibid Sub Projeto de Física, na Unipampa, das 14:30 

horas até as 18:00 horas. Foi apresentado pela colega Anielle o artigo “Perfil dos 

Professores do Ensino Médio em São Paulo”, e posterior à apresentação ocorreu um 

debate sobre o assunto, entre todos os presentes. Eu, a colega Anielle e Guédulla, 



decidimos, a realizar uma revisão bibliográfica dos livros do Ensino Médio de Física, e 

escrever um artigo.  

 14/08/17 

Neste dia, fui a Escola Dinarte Ribeiro, pegar os livros didáticos com o supervisor 

Darlan, para realizar a revisão bibliográfica. 

 

 16/08/17 

Neste dia, dediquei para a leitura do artigo, “Cem anos da descoberta da cosmologia 

e novos desafios para o século XXI”, e posterior realizai a escrita da resenha. Achei este 

artigo extremamente difícil à leitura, muitos conceitos científicos, os quais não tenho 

nenhum conhecimento.    

 17/08/17 

Neste dia ocorreu a reunião do Pibid Sub Projeto de Física, na Unipampa, das 14:30  

horas até as 18:00 horas. Foi apresentado pela colega Ionara, o artigo “Cem anos da 

descoberta da cosmologia e novos desafios para o século XXI”, Pude perceber que mesmo 

sendo ela ter escolhido este artigo, também não entendeu o artigo, pois não teve clareza 

na sua apresentação. A colega Anielle, apresentou o seu diário de bordo, sendo discutidas 

reflexões importantes que devem constar na elaboração do diário de bordo.   

 31/08/17  

Neste dia ocorreu a reunião do Pibid Sub Projeto de Física, as 14:30 horas até as 18:00 

horas, no Campus da Unipampa, Caçapava do Sul. Estavam presentes a coordenadora 

Sandra, os supervisores Darlan e Fernando e os demais bolsistas, foi apresentado pela 

colega e discutido o artigo “A física clássica de cabeça para baixo: como Einstein 

descobriu a teoria da relatividade espacial”. 

 

 

 14/09/2017 

Neste dia ocorreu a reunião do Pibid Sub Projeto de Física, as 14:30 horas até as 18:00 

horas, no Campus da Unipampa, Caçapava do Sul. Estavam presentes a coordenadora 

Sandra, os supervisores Darlan e Fernando e os demais bolsistas, realizamos reflexões e 

discussões importantes referentes ao projeto do Pibid, afim de que os bolsistas que irão a 

Bagé no dia 21/09/17 levem todas as nossas considerações para debater com os demais 

bolsistas do Pibid de outros Campus.  

 

 28/09/2017 



Neste dia ocorreu a reunião do Pibid Sub Projeto de Física, as 14:30 horas até as 18:00 

horas, no Campus da Unipampa, Caçapava do Sul. Não pude estar presente nesta reunião 

devido estar organizando os papeis para o procedimento cirúrgico que irei realizar na 

próxima semana. Mas esta falta será justiçada e recupera a carga horaria.  

 

 05/10/2017 

Neste dia ocorreu a reunião do Pibid Sub Projeto de Física, as 14:30 horas até as 18:00 

horas, no Campus da Unipampa, Caçapava do Sul. Estavam presentes a coordenadora 

Sandra, os supervisores Darlan e Fernando e os demais bolsistas, foram discutidos 

assuntos referentes a escrita do livro do Pibid e elaboração do relatório do Pibid para 

CAPES, sendo que foram divididos em grupos os bolsistas, alguns ficaram responsáveis 

para a escrita do livro e outros para ajudar na elaboração do relatório.  Eu optei para 

realizar as tarefas referentes à elaboração do relatório, pois não me sinto capacitada, 

devido ter dificuldades na escrita, para trabalhar na escrita do livro.  

 

 

 

 

 


