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Na primeira reunião utilizei o SNEF para selecionar artigos sobre ASTRONOMIA, até 

então fiquei com os de 2017, mas eles não foram achados pois, estavam em outra 

plataforma. Sendo assim, coletei os artigos dos anos anteriores. 

 

22/06 e 29/06 

Iniciei a leitura de alguns artigos, sendo eles coletados na reunião do dia 15/06, não 

sabia muito sobre, pois era a minha segunda reunião, meio perdido ainda, solicitei 

ajuda e comecei a reorganizar os artigos encontrados. No dia 29/06, Sandra me 

ajudou a achar os artigos de Astronomia do ano vigente, me submeti a deletar todos 

os artigos que já tinha coletado anteriormente, pois estávamos querendo apenas os 

do ano de 2017. 

 

13/07 

ÚLTIMA REUNIÃO DO SEMESTRE: Nessa semana utilizamos a reunião para 

organizar a nossa grade curricular. Já tinha pego todos os artigos, então não tinha 

muito o que fazer. Organizei a minha grade deixando 8 horas semanas para o Pibid. 

Nesse mesmo dia foi solicitado que Marcelo e eu utilizasse as férias para selecionar 

artigos de Astronomia dos anos anteriores, sendo esses, que eu tinha apagado a uma 

semana atrás. Também foi deixado claro que cada um deveria escolher um artigo 

(sobre o ensino da física), e apresentar no semestre seguinte. 

 



 

20/07 e 27/07 

No decorrer das férias fui buscando os artigos de Astronomia, posso dizer que não 

utilizei 8 horas semanais para coletar estes, até porque não demandaria tanto tempo. 

Levei cerca de duas semanas para pegar a metade que tinha sido destinada para 

mim. Nesse período de seleção de artigos, tive que auxiliar o Marcelo em tudo, sendo 

que, ele só veio a minha procura na última semana de férias. Ele não sabia utilizar o 

SNEF e também se perdia nos artigos, até que conseguimos enviar tudo para a 

Sandra. Nessa semana escolhi o artigo para a apresentação, sobre o ensino da 

Astronomia para crianças com deficiência, que aliás, gostei muito. 

 

03/08 

No dia 03/08, não pude comparecer pois, ainda estava em Brasília, não podendo 

remarcar a passagem. 

 

10/08 

Ouve a primeira apresentação dos artigos, também não pude comparecer nesse dia, 

pois, um ente da família tinha falecido no dia 09/08 (dia que cheguei em Caçapava do 

Sul), comuniquei a Sandra e a mesma me liberou do Pibid nesse dia. 

 

17/08 

Artigo:Cem anos da descoberta da cosmologia e novos desafios para o século 

XXI. Haveria a apresentação da Ionara, logo então tive que ler o artigo dela e fazer 

uma resenha. Considerei a leitura muito difícil, tendo que voltar ao mesmo ponto 

diversas vezes, mesmo fazendo isso continuei não entendo. No artigo havia muitas 

equações, muita coisa que para mim não faz sentido. Quando fui desenvolver a 

resenha me peguei lendo mais uma vez, não entendo nada, apenas falei da pratica 

em si, não mostrei nenhuma equação, pois não tinha entendido nada, mas até hoje 

continuo sem entender. Na apresentação, Ionara mostrasse satisfeita com o artigo 



dela, que na verdade, não era algo a ser estudado naquele contexto de 

aprendizagem. Dúvidas ficaram no ar. Sandra também aparenta não gostar do artigo, 

que até mesmo falou. Simplesmente foi uma das piores coisas que já li, tem pessoas 

que gostam desse tipo de artigo, mas seria uma coisa que me negaria a reler 

novamente. 

 

24/08 

Artigo:  ENSINO DE ASTRONOMIA: ERROS CONCEITUAIS MAIS COMUNS 

PRESENTES EM LIVROS DIDÁTICOS DE CIÊNCIAS 

Não me recordo de quem foi a apresentação, pois não conhecia todo o corpo presente 

no dia. Diferente da resenha da Ionara, esse sim foi um artigo que me fez refletir. 

Como de costume li o artigo cerca de três vezes e a cada lida as palavras iam se 

enfatizando cada vez mais e o entendimento ficava bem claro. Esse foi o terceiro 

artigo que li e foi o que mais gostei. Traz linguagem simples que facilita o 

entendimento do leitor, a abordagem dele é algo que deve ser discutida até porque a 

tendência é dos livros didáticos continuarem trazendo conteúdo errado ou 

arredondamentos de números sem coerência. Na elaboração da resenha utilizei 

muitos trechos que tinham ali, que por mais que, você lesse dez vezes, as palavras 

não poderiam ficar melhor do que estava. A apresentação foi excepcional, a pessoa 

demostrava domínio do conteúdo, utilizou de muitas críticas que ela já tinha sobre e 

sempre abordando o porquê das coisas. 

 

31/08 

Artigo: A física clássica de cabeça para baixo: como Einstein descobriu a teoria 

da relatividade especial 

Esse artigo foi o segundo artigo a me deixar frustrado em um período de tempo bem 

curto. O entendimento do artigo era muito difícil, como o da Ionara, tive que ler ele 

diversas vezes, sem ao menos saber do que se tratava. Ele começava falando da 

relatividade e em questão de um parágrafo já falava de eletrodinâmica, bem confuso, 

mas, esse ainda dava para entender um pouco. Rafaela, quase não dominava o 

conteúdo, creio que nos que lemos ele diversas vezes, sabíamos de mais detalhes do 
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que a própria. Na criação da resenha tive que buscar muitos sinônimos, tive uma 

confusão mental tremenda. Esse é um tipo de artigo que não gastaria de ler 

novamente. 

 

14/09 

Começamos a fazer os Banners dos artigos, até a última semana fazíamos resenhas 

dos artigos, que para mim realmente era bem melhor. Essa foi a primeira vez que fiz 

um Banner, não sei se ficou bom, não gostei nem um pouco da experiência. A leitura 

e a elaboração da resenha eram a melhor forma de realmente aprendermos sobre o 

conteúdo proposto. Semana passada a Sandra nos solicitou a leitura de um artigo de 

quase 80 páginas, pois iremos no IINTRA-PIBID, nos dias 21 e 22 de setembro e 

deveríamos saber do que se tratava, e então comecei a ler e não terminei, algo que é 

desgastante e também maçante. As tarefas propostas na semana do dia 14 não 

cumpriam as 8 horas semanais que são cobradas no Pibid, então voltei a ler um 

pouco do Artigo da semana passada para cumprir. Hoje fiquei bem chateado, pois fui 

baixar o arquivo para a edição do meu diário e descobri que o atualizado não estava 

lá, sendo que enviei, e o Feedback de envio chegou no meu e-mail (dia 31 de agosto), 

não sei se a Sandra chegou a ver, mas estou bastante preocupado pois tinha recebido 

aviso e tinha 10 dias para atualizar.  

 

21/09 

Houve o INTRA-PIBID, nos dias 21 e 22, sendo assim as 8 horas semanais foram 

cumpridas no evento. 

 

28/09 

ARTIGO:UM MODELO DE HIDRELETRICA NO ENSINO DA FÍSICA. 

Não consegui absorver bem o conteúdo apresentado no artigo, no entanto, consegui 

decorrer sobre. Na apresentação do artigo achei que faltou mais leitura da parte da 

orientanda, que por fatos desconhecidos, quase não soube falar sobre. No mesmo dia 



fiquei irritado com a conversa da Fabiane, que tende a falar as mesmas coisas em 

todas as reuniões, ou fazendo constatações obvias. Sandra solicitou pessoas para 

escrever um livro, como sou novato não pude participar, então Marcelo, Marcos e eu 

iremos escrever nosso primeiro artigo dentro do Pibid, sobre Astronomia. As 8 horas 

foram cumpridas.  

 

05/10 

O artigo foi feito, mas, no entanto, enviei errado. O artigo da Fabiane era para ter sido 

feito no dia 19/10, mas, no entanto, pensei que fosse o artigo do dia 05/10 e acabei 

postando. Percebi o erro quando fui fazer a resenha do dia 19 e acabei não 

conseguindo reverter o erro. 

 

19/10 

ARTIGO: Redução do interesse pela Física na transição do ensino fundamental 

para o ensino médio: A perspectiva da supervisão escolar sobre o desempenho 

dos professores  

O artigo trás o ensinamento da física no ensino fundamental e ensino médio, e as 

mudanças que ocorrem nas séries inicias do E.M. Mas, o assunto abordado no artigo 

é o desinteresse dos alunos pela Física. O artigo me cativou bastante, pois faço parte 

da massa que estudava apenas para tirar nota, não para aprender o conteúdo por 

livre espontânea vontade. Nunca me dei bem com a Física, pois sempre tive uma 

educação bastante deformada, melhor, tive apenas professores que explicavam para 

si. Nos dois últimos anos do ensino médio fui obrigado a copiar dois livros, isso para 

ganhar nota na matéria. Esse artigo traz a realidade brasileira, onde alunos não 

buscam aprender porque querem, mas porque são obrigados. Para muitos a Física 

não passa de decoração de fórmulas ou algo maçante e repetitivo durante 3 anos. 

Nos vestibulares, a Física é cobrada além do que é ensinada em sala de aula, a 

técnica do chute sempre tende a ajudar alunos, coisa que não funciona muito bem a 

não ser para o Enem. Enfim, foi o melhor artigo que li até hoje, trouxe verdades, e 

sendo assim, o sistema de educação deveria propor técnicas nova para o 

ensinamento da tal, não ficar apenas no conteúdo, mas trazer para a realidade, 



apresentar fatos e serem diretos. Assim, o comprometimento será bem mais rápido e 

pode possibilitar o cativo pelos estudantes. 

 


