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 16/03/2017 

 

 Neste dia eu entrei no PIBID, participei da minha primeira reunião, fui apresentada para os 

outros bolsistas, logo após um dos supervisores, o Prof. Fernando apresentou o site criado 

para o PIBID.  

O colega Leonardo Santos apresentou a sua experiência em um evento, achei muito 

interessante, pois ele passou uma sensação de estar encantado com o tal.    Para finalizar foi 

apresentada uma proposta sobre astronomia na qual todos os bolsistas irão trabalhar e assim, 

foram divididos os grupos para irem para as escolas fazerem suas intervenções.  

 Vou fazer minhas intervenções na Escola Estadual Nossa Senhora da Assunção com a colega 

Andressa Machado. E por fim, fiquei pensando como serão essas intervenções, estou muito 

curiosa.  
 

 

 23/03/2017 

 Neste dia eu e minha colega Andressa do PIBID - subprojeto de Física realizamos nossa 

primeira intervenção com duas turmas do segundo ano do Ensino Médio da Escola Estadual 

Nossa Senhora da Assunção. Apresentamo-nos, eu me senti insegura para falar, mas tive 

meus momentos de conversar e interagir.  Depois de explicar sobre Astronomia e 

Astronáutica e sobre o que nós faríamos no decorrer das aulas, passamos uma lista para saber 

quem teria mais interesse, inclusive de ir às aulas de tarde. Eu me sentia mais insegura quando 

eles não interagiam, me questionava, se eu estava fazendo o certo, o que eu devia falar ou 

fazer para eles interagirem. Mas no fim quando eu me acostumei e comecei a conversar com 

eles já fiquei mais tranquila. O que mais me atrapalhou foi à ansiedade e o nervosismo na 

hora de falar. Sendo que, a Andressa, colega do PIBID, me ajudou e muito em questão disso. 

Depois nós passamos para eles um documentário que passou no Fantástico dia 19 de março 

2017, sobre o Astronauta Buzz Aldrin e o interesse da humanidade pela exploração espacial, 

muito interessante. Eu tinha olhado o documentário no Fantástico e achei interessante passar 

para eles, pois eu tinha gostado, que bom que eles se interessaram.  

file:///C:/Users/fabiane/Downloads/Slide%20Aula%201-%2023.03.17.pdf 

 

Documentário Fantástico, Astronauta Buzz Aldrin quer construir ciclovia para colonizar 

planeta Marte: https://www.youtube.com/watch?v=z2H2eX8gsHY. 

 

 Logo após tivemos reunião, a coordenadora Sandra Hunsche falou sobre o cartaz e a 

camiseta, para o dia da observação noturna aberta a sociedade, do projeto de Astronomia. A 

coordenadora atentou para os cuidados com avisos prévios em relação as atividades do 

PIBID. O colega Leonardo Santos comentou sobre um aplicativo de observação astronômica 

file:///C:/Users/fabiane/Downloads/Slide%20Aula%201-%2023.03.17.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=z2H2eX8gsHY


para celular. Depois, todos que participaram da Jornada Pedagógica na Escola Nossa Senhora 

da Assunção foram fazer a notícia para o site.  

No caso, eu que não participei fiquei pesquisando para a próxima aula da semana que vem 

de Astronomia e Astronáutica na Escola Nossa Senhora da Assunção.  

 

30/03/2017 

 

 Neste dia eu e minha colega Andressa do PIBID - subprojeto de Física, realizamos nossa 

segunda intervenção com duas turmas do segundo ano na Escola Estadual Nossa Senhora da 

Assunção. Acredito que esteja me saindo bem. Nossa primeira turma interagiu mais, tiveram 

mais dúvidas, então não terminamos de passar tudo que deveríamos nesse dia, e a segunda 

só faltaram os exercícios, mas ficamos felizes por ser tão produtiva a aula, pelas curiosidades 

deles. Estou conseguindo amenizar essa ansiedade que eu tenho. As dúvidas deles fazem a 

gente ter mais inspiração para dar aula, um dos nossos alunos perguntou sobre os 

combustíveis dos foguetes, nós não tínhamos pesquisado ainda sobre o assunto, nos 

questionou muito, mas estou aprendendo a lidar com essa situação, no caso, reverter a 

situação, e questionar o aluno.  Estou aprendendo muito, a interagir, a pesquisar, me 

esforçando, me questiono muito se estou fazendo o certo, mas acredito que sim e estou me 

sentindo muito feliz com essa evolução.   

https://drive.google.com/open?id=1y3ziF24j7j5Ub9-sDtHs8xne4F0RdNY_jBcNi8fWRc8 

 

 Logo após tivemos reunião, montamos o modelo da camiseta, tentamos montar o cartaz para 

o evento de Astronomia e pesquisamos o conteúdo para a próxima intervenção.   

https://drive.google.com/open?id=1y3ziF24j7j5Ub9-sDtHs8xne4F0RdNY_jBcNi8fWRc8


 

  
 

 31/03/2017 

 Neste dia montamos a notícia sobre o início das intervenções. Uma das minhas reflexões foi 

sobre como eu estava me sentindo nas intervenções, percebi que sou muito ansiosa, nervosa, 

pois não consigo me expressar para falar, mesmo gostando muito de ir dar as aulas e 

participar do projeto. Estou conseguindo mudar e me acalmar mais.  

Mas acredito que estou me saindo bem, pois, estou dando meu melhor. 

 

 



Abril 2017 

01/04/2017 à 05/04/2017 

 Nestes dias eu e a colega Andressa nos reunimos para construir o material e os planos de 

aula para as intervenções e oficina de Astronomia. Nos reunimos em tempo integral para 

conseguir construir todo o material necessário.  

Nos dedicamos ao máximo para levar material interessante para os alunos, pois nos 

preocupamos com isso e queremos sempre os fazer entenderem e gostarem do que estão 

aprendendo.  

 

06/04/2017 

 Neste dia foi a terceira intervenção na Escola Estadual Nossa Senhora da Assunção, os 

alunos começaram a participar mais das aulas e a questionar com mais frequência, 

surpreenderam. Passei com o Supervisor Fernando Machado em todas as salas de aula para 

divulgar o início das intervenções à tarde e a oficina de Astronomia no sábado.  

 Neste mesmo dia tivemos reunião com o grupo PIBID na Unipampa, na reunião decidimos 

as datas para observação Astronômica, para o lançamento dos foguetes e me inscrevi para o 

evento ENASTRO de Astronomia, que estou muito animada para ir. 

 Na reunião discutimos sobre o cartaz, e um fato que ocorreu que nos deixou desconfortáveis, 

eu e a colega Andressa, foi o fato em que um dos Supervisores o Darlan menosprezou nosso 

trabalho se referindo a ele como mal feito e como um convite de casamento. Nos sentimos 

muito chateadas, pois ficamos um sábado inteiro fazendo o melhor possível para um bom 

cartaz e os modelos da camiseta.  A gente reprova uma atitude dessas, vindo de um professor, 

e também achamos injusto pelo fato dele não ter colaborado para criação das tarefas 

sugeridas.  

 O que nos deixou mais constrangidas não foi o fato dele ter falado, mas sim a maneira de 

como deu sua opinião sobre o assunto, que foi motivo de deboche e gargalhadas dentro da 

sala de aula. Ao ponto de não nos sentirmos bem e querermos sair mais cedo, para realizar 

nossas atividades longe daquele constrangimento.  

 

07/04/2017 

 Neste dia foi uma tarde muito produtiva na intervenção, pois os alunos que realmente 

tiveram interesse em ir estavam muito animados e entenderam o que estávamos passando. 

Ficamos muito felizes por este dia e por saber que eles estavam gostando das nossas aulas. 

 

 



08/04/2017 

 Neste dia eu, a colega Andressa, o colega Leonardo, e dois colegas da Geologia,  realizamos 

a oficina de Astronomia e estudo Geológico da Lua e da Terra na Escola EENSA. 

Começamos acreditando que iríamos falar em ordem sobre os assuntos, mas surgiram 

questionamentos entre os ouvintes que fizeram com que discutíssemos outros assuntos 

ligados a Astronomia. Nos sentimos muito satisfeitas, eu e a colega Andressa, com os 

resultados do nosso trabalho, muito produtivo.  

 

 

10/04/2017 e 11/04/2017 

 Nestes dias, segunda e terça, eu e minha colega Andressa montamos o material para esta 

semana de aula, para melhor observação pensamos em montar Sistema Solar para diferenciar 

suas escalas e tamanho. 

https://drive.google.com/open?id=0B-CqC5et-V1gVFo3cmd0aWVFcDQ 

 

12/04/2017 

 Neste dia eu e minha colega realizamos a oficina de Astronomia na Escola Estadual Nossa 

Senhora da Assunção, falamos sobre algumas questões que teve nas provas passadas da OBA.  

Começamos com um exercício tirado da prova, os alunos não conseguiram resolver, os 

ajudamos.  

 Assim, discutimos o exercício para a resolução da questão. Foi muito produtiva está aula, 

eles estavam bem animados. 

 

13/04/2017 

 Neste dia tivemos reunião, vimos os cartazes do evento de Astronomia, depois fiquei 

pesquisando sobre o mesmo e comecei a montar os planos de aula. 

 

18/04/2017 

 Neste dia eu e a colega Andressa montamos os planos de aulas, vimos sobre a questão de 

matemática e raciocínio lógico da prova, que exige mais um conhecimento dos alunos. Então 

eu e a colega Andressa selecionamos o material para que eles estudem e postamos o mesmo 

na página que temos no Facebook com eles. 

https://www.facebook.com/groups/1390953644260571/ 

https://drive.google.com/open?id=0B-CqC5et-V1gVFo3cmd0aWVFcDQ
https://www.facebook.com/groups/1390953644260571/


19/04/2017 

 Neste dia realizamos nossa quinta intervenção, realizamos a oficina de Astronomia na 

escola, falamos sobre Ano Luz e UA. Os alunos falaram sobre filmes de ficção, ficaram muito 

animados ao saberem sobre o assunto. Eu e a colega Andressa estamos muito animadas, 

porque perguntamos coisas da primeira aula e eles lembram.  

 

20/04/2017 

 Neste dia tivemos os lançamentos dos foguetes, como testes na Unipampa de Caçapava do 

Sul. O foguete que o nosso grupo montou, que se chamava #SQNÃO tirou segundo lugar. O 

foguete foi construído com litro, pasta escolar, garrafa pet, balão e fita adesiva. Eu e a colega 

Andressa ficamos mais animadas ainda, para passar para os alunos. A distância máxima 

alcançada foi 67 metros.  

 

21/04/2017 e 22/04/2017 

Nestes dias eu, a colega Andressa, o colega Leonardo, a colega da Geologia Kiara Cecilia, o 

professor Vinicius de Abreu e o supervisor Fernando Machado participaram do II Encontro 

Rio-grandense de Astronomia (Enastro) em Canoas, as palestras foram de temas variados 

dentro da grande área Astronomia/Astrofísica, indo desde lentes gravitacionais à caça de 

meteoritos, passando por Astrobiologia, apesar de que eu não entender nada sobre Física 

Quântica, sendo a única palestra que eu fiquei sem saber nada.  

 Quando estávamos a caminho de casa, voltando, tivemos uma ideia de criarmos um grupo 

de divulgação de Astronomia no Campus e ensinar ciência que aprendemos nas palestras, 

nossa, que legal, fiquei muito entusiasmada com a ideia. 

 



 

 

27/04/2017 

 Neste dia tivemos nossa intervenção eu e a colega Andressa, eles estavam muito agitados, 

ensinamos a eles a montarem os foguetes, apesar de não terem levado material suficiente 

conseguimos ajudá-los.  

Ficamos animadas porque muitos mostraram bastante interesse no assunto, se dedicaram a 

aprender e a fazer os foguetes. E ficamos sabendo que no dia 26 de abril de 2017 eles foram 

ao colégio, mas tínhamos adiado a aula, mostram muito interesse e ficamos muito felizes.  

Na tarde tivemos reunião, a coordenadora Ângela nos atentou para as seguintes questões: a 

reunião da modificação PPC, o evento da feira do livro e sobre o Intra-PIBID em São Gabriel. 

Ela apresentou algumas atividades que serão expostas na feira do livro.   

Logo após, discutimos aonde seriam os lançamentos dos foguetes dos alunos das escolas do 

Ensino Médio que vão participar da prova da OBA e MOBFOG.    

 

Maio 2017 

 

02/05/2017 

 Neste dia eu e a colega Andressa montamos a aula sobre Astronáutica e Constelações para 

os alunos que frequentavam as oficinas da tarde. Pensamos que seria bom que eles 

participassem das olimpíadas de lançamento de foguetes junto com as turmas do turno da 

manhã. 

  

03/05/2017 

 Neste dia, pela tarde eu e a colega Andressa tivemos nossa intervenção, foi muito legal, 

começamos falando sobre os foguetes, a estrutura e o lançamento. Depois passamos pra eles 

dois vídeos, um sobre o funcionamento de um foguete na NASA, e o outro de um lançamento. 



Logo depois, montamos um foguete com eles.  Estamos muito felizes pelo interesse deles. 

Foi muito divertida a aula e eles estão muito animados.  

 

04/05/2018 

 Neste dia pela manhã eu e a colega Andressa tivemos mais uma intervenção, ajudamos os 

alunos a montarem os foguetes e alguns a terminarem. Iríamos fazer o teste de lançamento 

dos foguetes com eles, mas como eles não tinham terminado, a manhã foi para auxiliar na 

montagem.   

 Pela tarde tivemos os lançamentos dos foguetes no Forte Dom Pedro II, estava lindo de ver. 

Os alunos do EENSA e do I.E.E. Dinarte Ribeiro reuniram-se todos nesta tarde. Só os alunos 

do EENSA que competiram entre si.  As distâncias foram de 89m a 110 m. Os alunos foram 

premiados com medalhas.    

 



 

 A noite foi maravilhosa com a observação de Astronomia que aconteceu na Unipampa, 

conseguimos observar a Lua, Júpiter e Saturno. No qual eu cheguei atrasada, porque tinha 

aula no horário no qual começava.  

 



 

 

05/05/2017 

 Neste dia, realizamos a intervenção sobre constelações na escola, montamos um material 

diferente que foi inspirado na palestra do ENASTRO, de uma professora que faz suas aulas 

a partir de filmes e desenhos que os seus alunos tem contato. Foi muito divertida a 

experiência.  

 

 8/05/2017 à 10/05/2017  

 Nestes dias eu e minha colega Andressa montamos as aulas e materiais para esta semana e 

pensamos em combinar uma confraternização com os alunos. 

 

11/05/2017 

 Neste dia eu e minha colega Andressa realizamos intervenção de astronomia na escola, 

pudemos perceber que os alunos já adquiriram bastante conhecimento sobre o tema, pois 



discutiram entre eles o assunto e nos questionaram bastante sobre observações que eles 

fizeram durante a semana.  

 Durante a tarde recebemos instrução para ajudar com a organização da feira do livro que 

acontecerá esta semana, fiquei muito empolgada com a proposta, pois será um novo desafio 

já que nunca tive atividade nenhuma com crianças. No dia serão apresentados vários 

experimentos voltados para educação infantil e os bolsistas PIBID participarão da 

demonstração desses experimentos. 

 

 12/05/2017  

 Neste dia eu e minha colega Andressa realizamos a última oficina de astronomia do turno 

da tarde, uma das professoras da escola comentou que poderíamos continuar nossas oficinas 

depois que passar a prova da OBA, e ficamos muito contentes com o comentário e também 

pelo fato de que os alunos acompanharam as oficinas até o final mesmo sendo no turno 

inverso. 

 No final cominamos de montar uma aula de reforço de matemática para a prova, já que caiu 

bastante matemática nas outras e os alunos possuem bastante dificuldade. 

 

 16/05/2017 

Neste dia eu e a colega Andressa fizemos um resumo de tudo que estudamos nas intervenções 

para reforçar com os alunos e também para tirar qualquer dúvida que tenha ficado. Nos 

dedicamos ao máximo.  

 

18/05/2017 

Neste dia fizemos uma revisão pela manhã com os alunos e também discutimos algumas 

dúvidas que eles tinham a respeito do conteúdo. Fiquei feliz por ver o interesse que eles 

estavam demonstrando, vejo que não é fácil ser um professor, mas que vale a pena. Estou 

amando as intervenções.  

19/05/2017 

Neste dia eu e a colega Andressa aplicamos a prova da OBA na escola, ficamos felizes, 

muitos alunos participaram, e mostraram confiança que foram bem, e isso nos deixa mais 

confiante e que nossas aulas foram produtivas para eles, esperamos que eles tenham se saído 

bem.   



Junho 2017 

01/06/2017 

 Neste dia foi relatada a experiência que tiveram em São Gabriel no Intrapibid, a ideia foi 

fazer um livro. Também corrigimos as provas da OBA.  

 

08/06/2017 

 Neste dia começamos a escrever o resumo para o evento do 7º Encontro Estadual de Ensino 

de Física. Estou muito entusiasmada, é um incentivo a mais.  

22/07/2017 

 Neste dia continuamos nossos trabalhos, ficamos escrevendo. 

   

Depois das Férias 

Agosto 2017 

 03/08/2017 

 Neste dia tivemos reunião do PIBID, a coordenadora nos passou as atividades propostas para 

o semestre. Cada um terá que fazer uma resenha dos artigos de cada colega e apresentar o 

seu na data determinada. Me senti um pouco insegura por questão de ter dificuldade para 

apresentar e me expressar. E por não saber fazer uma resenha que fique de acordo para um 

artigo. Mas vou fazer o meu melhor e me dedicar ao máximo como estou fazendo até hoje, 

apesar das minhas dificuldades que vou superando ao decorrer do PIBID.  

Segue em anexo o artigo no qual eu escolhi para apresentar em reunião:  

file:///C:/Users/fabiane/Desktop/2%C2%BA%20Semestre/PIBID/ARTIGOS/Fabiane%20P

ereira%20Artigo%208%20meu.pdf 

 

 09/08/2017 

 Neste dia me dediquei a escrever uma das resenhas dos artigos, da colega Aniele no qual eu 

achei muito interessante, apesar dos dados serem diferentes no quais é hoje, como idade, sexo 

ao que se interessam pelo curso.  

Segue em anexo o artigo da colega Aniele Valdez:  

file:///C:/Users/fabiane/Desktop/2Âº%20Semestre/PIBID/ARTIGOS/Fabiane%20Pereira%20Artigo%208%20meu.pdf
file:///C:/Users/fabiane/Desktop/2Âº%20Semestre/PIBID/ARTIGOS/Fabiane%20Pereira%20Artigo%208%20meu.pdf


file:///C:/Users/fabiane/Desktop/2%C2%BA%20Semestre/PIBID/ARTIGOS/ANIELE%20

1.pdf 

 

10/08/2017 

 Neste dia tivemos reunião do PIBID, a colega Aniele apresentou seu artigo e discutimos 

sobre o assunto.  

Segue em anexo a resenha do artigo da colega Aniele: 

https://drive.google.com/open?id=0B0LC2hcVh2FzcERsWjF1RW9lLWM 

 

16/08/2017 

 Neste dia me dediquei a escrever uma das resenhas dos artigos, o da Ionara, apesar de não 

entender muito sobre o tal assunto abordado, fiz meu melhor para escrever o artigo. 

Segue em anexo o artigo da colega Ionara: 

file:///C:/Users/fabiane/Desktop/2%C2%BA%20Semestre/PIBID/ARTIGOS/Ionara%202.p

df 

 

17/08/2017 

 Neste dia tivemos reunião do PIBID, a colega Ionara apresentou seu artigo, discutimos sobre 

o assunto. Logo após, a colega Aniele Valdez apresentou seu Diário de bordo no qual me 

inspirou para o meu, porque ela detalha todos os detalhes, até como se sente. Bom, eu sempre 

coloquei no meu artigo apenas exatamente o que acontecia e o básico. Gostei muito.  

 

19/08/2017 

 Hoje adicionei algumas fotos, links ao meu diário de bordo, pois depois de assistir a 

apresentação do diário de bordo da colega Aniele Valdez me inspirei mais.  

 Escrevi a resenha do artigo da colega Guédulla, no qual achei muito interessante, por causa 

das dificuldades em que os livros didáticos podem trazer para os professores, ressaltando as 

aulas de Astronomia. No qual o ensino na área pode ser dificultado, por tal. E que hoje em 

dia as pesquisas são mais por meio de filmes, documentários e diversas outras formas.   

 Segue em anexo o artigo da colega Guédulla: 

file:///C:/Users/fabiane/Desktop/2Âº%20Semestre/PIBID/ARTIGOS/ANIELE%201.pdf
file:///C:/Users/fabiane/Desktop/2Âº%20Semestre/PIBID/ARTIGOS/ANIELE%201.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B0LC2hcVh2FzcERsWjF1RW9lLWM
file:///C:/Users/fabiane/Desktop/2Âº%20Semestre/PIBID/ARTIGOS/Ionara%202.pdf
file:///C:/Users/fabiane/Desktop/2Âº%20Semestre/PIBID/ARTIGOS/Ionara%202.pdf


file:///C:/Users/fabiane/Desktop/2%C2%BA%20Semestre/PIBID/ARTIGOS/Gu%C3%A9

dulla%203.pdf 

Segue em anexo a resenha do artigo da colega Guédulla: 

 https://drive.google.com/open?id=0B0LC2hcVh2FzUFRkQmN5X2EzZXM 

 

26/08/2017 

 Neste dia tivemos reunião do PIBID, a colega Guédulla apresentou seu artigo, foi muito 

interessante, pois relatava sobre os problemas com os livros didáticos, no qual eu percebi que 

em minha resenha entendi um pouco diferente o artigo. A interpretação foi diferente, pois 

pra mim falava bastante sobre o ensino relacionado à Astronomia. Analisei o fato em que 

nesse artigo quase nenhum dos meus colegas se posicionou sobre o assunto, apesar de ser 

bem interessante.  Meu pensamento foi sobre quando eu for apresentar o meu, me sinto muito 

insegura e ansiosa.  A coordenadora comentou sobre os alunos carregarem livros, me chamou 

atenção, pois a maioria dos alunos não tem o hábito de folhar, estudar pelo livro, como é meu 

caso. Acredito que eu teria um resultado diferente se eu tivesse o hábito de pegar um livro e 

estudar por ele.  

 Falamos sobre o perfil de um cientista e o que é ser um. E que hoje em dia as crianças 

acreditam que um cientista é usar jaleco branco e usar um óculos.  

 No artigo do dia 14/09, invés de fazermos uma resenha, faremos um Banner.  

 Logo após a colega Aline apresentou seu Diário de bordo, no qual ressaltou que é bem 

melhor escrever o seu na hora, do que deixar para depois, porque o diário é algo que sentimos 

na hora. Pois, se deixamos para depois acabamos esquecendo o que gostaríamos de falar e o 

que estávamos sentindo.   

 

25/08/2017 

Neste dia pela manhã, eu e a colega Andressa apresentamos nosso trabalho de Fases da Lua 

e eclipses na Feira de Ciências no Melão, também olhei os trabalhos com a coordenadora do 

curso, Sr. Ângela, para aprender a avalia-los.  

Me chamou muita atenção os trabalhos, a maneira na qual os alunos explicavam, e isso fez 

eu me questionar como apresentar o nosso, pois as vezes uma maior explicação era cansativo 

e se tornava algo em que não queria mais escutar, e outras em que os alunos não sabiam 

explicar, e sim só pesquisaram algo e apresentaram assim como estava escrito.  

 

 

 

file:///C:/Users/fabiane/Desktop/2Âº%20Semestre/PIBID/ARTIGOS/GuÃ©dulla%203.pdf
file:///C:/Users/fabiane/Desktop/2Âº%20Semestre/PIBID/ARTIGOS/GuÃ©dulla%203.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B0LC2hcVh2FzUFRkQmN5X2EzZXM


31/08/2017 

 Neste dia tivemos reunião, cheguei à reunião atrasada por motivos pessoais, assisti a colega 

Andressa Machado apresentar seu Diário de Bordo, logo após da apresentação do artigo da 

colega Raphaela, lamentei muito por não ter visto, pois tinha várias dúvidas a respeito, que 

queria entender.Enfim, gostei muito do Diário de Bordo da colega Andressa.  

 Quando eu comecei a escrever o meu Diário de Bordo me inspirei muito no da colega 

Andressa, pois ela me ajudava muito a me expressar melhor, mas com o tempo fui escrevendo 

mais com as minhas palavras.  

 

07/09 ao dia 11/09/2017 

 Nestes dias me dediquei a ler o documento que a coordenadora Sandra postou no Moodle, e 

estou fazendo a resenha sobre a contribuição que o PIBID tem para a minha 

formação.Também escrevi um pouco no artigo, no qual eu a colega Andressa estamos 

fazendo, sobre Astronomia. 

 

13/09/2017 

 Neste dia fiz o Banner da resenha da colega Andressa Machado. 

 

14/09/2017 

 Neste dia tivemos reunião, a coordenadora explicou os acontecimentos que terão no Intra-

PIBID, e escolheu os colegas que vão ir para defendê-lo.  

 Logo depois fizemos um resumo em grupo, das contribuições que o PIBID teve para a 

formação acadêmica e escrevemos sobre os apontamentos das diretrizes. 

 Por mais que eu tivesse super a fim de ir, não questionei, pois não me sinto preparada para 

defender o PIBID, tenho ainda dificuldade para me expressar. 

 

 

 

 

 

 



29/09/2017 

 Neste dia a colega Aline apresentou seu artigo, foi bem o que ela entendeu, achei muito legal 

as atividades propostas nele. E logo depois eu apresentei meu diário de bordo, apesar do 

nervosismo, me senti muito mais leve, pois consegui falar mais coisas e me expressar melhor, 

acredito que sim. 

 

05/10/2017 

Neste dia tivemos reunião na UNIPAMPA, a nossa coordenadora decidiu nos dividir em dois 

grupos para que um dos grupos trabalhe em escrever o capítulo do livro do projeto e o outro 

trabalhará com o relatório do projeto. Nossa coordenadora sugeriu que adiantássemos os 

trabalhos da faculdade durante esta semana e retornasse ao trabalho na semana após a semana 

acadêmica. 

 

 

  

  

  

  

 

  

 

  


