
 

 

Diário de Bordo-2017 

 

Bolsista ID: Ionara da Luz Menezes 

 

 Primeira Semana 

10/01/2017 à 20/01/2017 

Ao final do semestre passado foi combinado que não teríamos reuniões 

presenciais no campus, mas devíamos dedicar esse tempo para construir a proposta, 

como recebemos inúmeras correções e sugestões, inicialmente esse foi o foco, estamos 

sentindo algumas dificuldades com relação ao trabalho, pois parece que ela nunca vai 

chegar ao nível de poder ser aplicada no ensino médio, os conceitos normalmente 

aparecem de maneira complexa e temos poucas fontes para consulta, tentando organizar 

isso estamos fazendo reuniões semanais entre o grupo e dividindo tarefas para ver se o 

rendimento do trabalho aumenta. 

 

23\01/2017 a 27\01\2017 

Nós reunimos no dia 27 de janeiro para conversar sobre o andamento da 

proposta de ensino, nesse encontro foi enfatizado pelos membros do grupo a dificuldade 

de achar um objetivo para ela e pautar quais conteúdos seriam realmente necessários 

estarem na proposta.  

Também salientamos a necessidade de escrever artigos visando os eventos que 

teríamos durante o ano. 

Combinamos que deveríamos ter mais foco nos assuntos que irão aparecer na 

proposta, para isso cada um combinou que ficaria responsável por pesquisar e 

apresentar os avanços para os demais membros do grupo. 

Ainda durante a semana recebemos diversas correções de nossa orientadora que 

em parte já era de se esperar, pois a proposta não seguia uma linha de raciocínio. 

Logo após as correções recebemos sugestões de nosso supervisor é tentamos nos 

organizar de acordo.  

 

 

Pibid- Subprojeto Física 

Campus Caçapava do Sul 

 
 



Segunda Semana  

 30\01\2017 a 03\01\2017 

No dia 30 conversamos sobre as sugestões apontadas pelo nosso supervisor e 

como base nas correções, pensamos em quais meios de realizar o trabalho, e dividimos 

algumas tarefas entre os colegas do grupo. 

Terceira Semana  

20\02\2017 a 24\02\ 2017 

O grupo se reuniu para pesquisar sobre as fases da lua, eclipses e sistema solar. 

22/02/2017 

Nos encontramos e conversamos sobre o andamento da proposta não deveria 

tomar  o mesmo rumo da anterior, já que um dos problemas era o excesso de conteúdo e 

tudo desconexo com a realidade ou seja improvável que o aluno fosse se interessar e 

menos ainda que fosse gostar do assunto. 

23/02/2017 

Nos reunimos com a orientadora e os supervisores  onde fomos informados que 

teríamos um novo desafio o de preparar os alunos para a Olimpíada Brasileira de 

Astronomia (OBA), foi uma surpresa já que não tínhamos pensado nessa possibilidade, 

a ideia era criar a proposta  apenas para ensinar astronomia. 

Acabou nos ajudando muito, pois tinha um norte, não exatamente o de preparar 

os alunos exclusivamente para a prova, mas o de até aonde explorar parte do tema. 

Também nos preocupamos porque a prova cobra a parte de astronáutica que nem 

havíamos pensado em trabalhar.  

 

Quarta Semana  

27\02\2017 à  03\03\2017 

Nesse encontro revisamos as provas da oba e anotamos os conteúdos recorrentes 

das três ultima provas. 

Mandamos um e-mail para o supervisor onde ele nos explicou que devíamos 

elencar alguns conteúdos não poderíamos tratar de tudo.  

 

 

 



28/02/2017 

Nesse dia nos reunimos para discutir e encontrar os problemas que iriam 

aparecer na proposta foi bem difícil, mas no fim conseguimos encontrar as situações 

problemas que fosse mais adequada. 

Um dos principais problemas e que a apesar de ter questões bem especificas nas 

provas sobre a astronáutica na bibliografia do site e em nenhum outro lugar trata o 

assunto com profundidade, por exemplo, não explica o funcionamento de um foguete, 

só conseguimos achar em um atlas que trata do assunto e em um vídeo do youtube, que 

simula o lançamento e como ele se comporta durante, bem simples, mas serve bem para 

ilustrar e também faz com que se pense, pois na simulação o foguete vai soltando os 

compartimentos e os deixa no espaço, faz lembrar um dos eixos presentes no 

regulamento da prova o de lixo espacial. 

Dentre os tópicos que previamente irão para a proposta é astronáutica, fuso 

horário, eclipse e sistema solar. 

 

01/03/2017 

Participamos da formação na escola onde se concentrou na Escola Nossa 

Senhora da Assunção. 

Nesse primeiro dia a psicóloga Debora Saldanha de Freitas ministrou uma 

palestra que falava sobre acolhimento entre professor\escola\aluno. Após algumas 

atividades de interação foram realizadas. 

 

02/03/ 2017 

Nesse segundo dia a Patricia Dalmaso Poglia, ex-professora da escola 

apresentou sua dissertação de mestrado que falava sobre a organização escolar e parte 

da pesquisa foi realizada junto aos professores da escola, onde ela explicou os métodos 

usados como questionários e rodas de conversa. 

 

Quinta Semana  

14\03\2017 

Nos reunimos na parte da manhã para escolher estratégias e possíveis formas de 

organizar bem como o possível uso de maquetes.  

Na parte da tarde novamente foi pedida uma reunião já que um membro não 

poderia estar presente na parte da manhã, onde novamente a mesma desculpa foi usada. 



15\03\2017 

Como solicitado organizamos uma nova reunião nessa vez na parte da tarde o 

que dessa vez boa parte do grupo estava presente. 

 

16\03\2017 

Hoje foi a primeira reunião com todos os membros do subprojeto, novos colegas 

foram apresentados, um colega relatou como foi a experiência de participar do evento 

Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF). 

Um site foi criado para que as atividades do PIBID de física sejam divulgadas. 

Ainda apresentamos a proposta para os colegas onde orientadora pediu para que 

todos nos ajudassem na preparação e aplicação da proposta, já que é uma grande 

demanda são três escolas e no total aproximadamente 11 turmas. 

Novos grupos foram criados, a maioria ficou bem preocupada por não ter 

domínio do tema e principalmente por acharem que iriam aplicar a proposta que tinham 

elaborado. 

 

21\03\2017 

Nos reunimos para preparar a aula da próxima quinta. 

É bem complicado a parte de ter que preparar aula para uma turma que nem 

conhecemos, bate o medo de que eles não gostem, ou que descubra que estávamos 

iludidos. 

 

23\03\2017 

Nesse dia seria nossa primeira aula, mas como nosso supervisor havia dito que 

ficava há nosso critério dar a aula optamos por não realizar até porque tivemos pouco 

tempo para nos reunir e conversar, e um dos bolsistas não estava presente. 

Na reunião à tarde com todos os bolsistas, como combinado cada um teria sua 

vez de escrever a ata das reuniões. 

Foi falado sobre a possibilidade de fazer as camisetas para a noite de 

observações, também a ideia de um cartaz para divulgar o evento. 

A orientadora e supervisor foram buscar apoio do município para realizar o 

evento que necessitaria de espaço físico adequado e segurança. 



O fim da reunião foi utilizada para que os bolsistas organizassem suas aulas e 

discutissem sobre a proposta. 

Nota-se a empolgação de todos em relação à aplicação da proposta. 

 

29\03\2017 

Nos reunimos pelo drive para montar os slides da aula e discutir o que seria 

interessante levar para os alunos. 

 

30\03\2017 

 Foi à primeira aula, ficamos com as duas turmas de 1º ano do ensino médio. 

Em primeiro momento nota-se que são turmas bem diferentes. A turma 105 tem 

poucos alunos e todos são repetentes, bastante desestimulados e ríspidos ao se 

direcionar aos professores. 

Nos receberam friamente, não colaboraram a principio se fecharam em 

conversas paralelas, o professor regente precisou intervir várias vezes tanto para 

estimula-los a participar quanto para pedir silêncio, mais no fim da aula conseguimos 

fazer eles se interessarem e participar, deu um alívio, mas foi bem difícil. 

Aparentemente eles não tinham conhecimento algum sobre o tema, mas um dos 

pontos positivos foi o fato de que todos começaram a pesquisar e até lançar alguns 

questionamentos. 

Por fim eles já haviam se desacomodado e se envolvido com o assunto. 

A turma 104 são alunos jovens com perfil de alunos variados  

 A turma era bem mais participativa não foi necessário muito esforço 

perguntaram bastante conseguiram trazer acontecimentos de que lembravam sobre o 

assunto lembraram o filme apollo 11 e reportagens. 

Ao final pedimos para que ambas as turmas pesquisarem e nos apresentar a 

seguinte questionamento: Por que o lançamento de um foguete acontece na vertical e 

não na horizontal. 

Sexta Semana 

06\04\2017  

Na turma 105 metade da turma tinha realizado a pesquisa reservamos um tempo 

para que o restante da turma terminasse a pesquisa, no entanto ainda assim alguns não 

realizaram. 



Dois meninos da turma nos surpreenderam, pois sua pesquisa foi bem mais 

detalhada.  

No final exibimos um vídeo relacionado ao assunto eles estavam bem 

questionadores, porém o tempo e muito curto onde não foi possível prosseguir com o 

assunto. 

Na turma 104 somente três pessoas fizeram a atividade, estendemos o prazo para 

mais uma semana. 

Falamos sobre a montagem do foguete para mostra, as normas e tudo mais. 

Explicamos como vai ser o lançamento e o que se espera com isso, pedimos para 

que formassem grupos. 

De tarde na reunião foram passadas pela orientadora as datas dos eventos da 

mostra de foguetes e observação. 

Conversamos sobre o rendimento da turma e o quanto todos estavam 

preocupados com isso, pensamos em fazer algumas simulações achar meios para poder 

atrai-los. 

Ainda o nosso supervisor nos recomendou que déssemos tarefas extras para 

aqueles que não as realizassem “que eles estavam nos testando”. 

Logo após sairmos das aulas fiquei um pouco inconformada com o rendimento 

deles, e em conversa com o pessoal percebi que talvez fosse necessário dar mais espaço 

para que eles participassem, sai pensando no que podia ser feito para isso acontecer ao 

chegar em casa fui olhar a proposta e lembrei da atividade final que estava elencada que 

era a de criar um personagem e fazer com que ele viaje pelo espaço. 

Falei através de mensagem com as meninas do grupo que seria legal inverter a 

atividade, para ver se ai teríamos melhores resultados. 

 

Sétima Semana 

12/ 04/2017 

 Nos reunimos para montar os slides da aula e combinar como seria feito. 

 

13/04/2017 

Hoje por ser véspera de feriado as aulas foram reduzidas para liberar os alunos 

as 10:00 horas da manhã, o que ocasionou da turma 105 não comparecer. 



A turma 104 tinha um bom número de alunos, sendo assim conseguimos dar 

aula, como atividade extra, pedimos para que assistam ao filme perdidos em marte e que 

fizessem uma resenha.  

Pedimos também que o foguete seja feito o mais breve possível e que fiquem a 

vontade para tirar suas dúvidas. 

Repassamos a nova estratégia que será utilizada, pedimos para que formassem 7 

grupos o que se manteve o mesmo da construção do foguete. 

Sortíamos cada grupo ficou um planeta e explicamos a atividade, vocês estão na 

terra e terão que montar uma equipe (no caso os grupos) e achar um meio de ir habitar o 

planeta sorteado, para isso terá que criar um meio de transporte e pensar na distância 

que será percorrida até lá como vai ser esse trajeto. 

E quanto ao meio de sobrevivência, qual e a característica desse planeta? Ele 

permitiria que eu levasse uma vida semelhante a da terra, como vai ter que ser essa 

adaptação toda? 

Cada personagem terá uma profissão e assim assumira um papel dentro dessa 

missão. 

Tudo isso deve estar registrado em um diário de bordo individual. 

  Eles se assustaram com o tanto de tarefa que receberam, mas já foi possível ver 

a diferença eles já estavam discutindo e formulando algumas hipóteses. 

De tarde na reunião, falamos da camiseta que seria necessária, os modelos 

disponíveis sairiam muito caro então optaram por fazer ela preta ou branca e com a logo 

do cartaz. 

Alguns dos cartazes que tem no campus foram trazidos para a sala assim foi 

proposta que cada grupo se organizasse para ficar nele dando algumas explicações sobre 

o assunto. 

Pensamos em alguma atividade extra que fosse possível realizar a ideia era 

construir um sistema solar em escala no local, falamos com o supervisor que nos deu 

algumas sugestões como, por exemplo, criar uma rota e colocar alguma curiosidade 

ficamos de amadurecer a ideia. 

 

18\04\2017 

 Como o horário da escola tinha passado por alterações nossa intervenção foi 

realizada na terça feira ao invés de quinta, nesse dia só realizamos a intervenção com 

uma turma, pois eles estavam envolvidos com uma reunião relacionados a gestão 

escolar. 



Na outra turma a intervenção foi bem produtiva, tratamos de assuntos 

relacionados à construção do foguete, o que deixou eles bastante empolgados e receosos 

já que se trata de uma competição, mas pelo outro lado ficaram bem empolgados 

perguntaram quais eram as normas, falaram de outras maneiras de construí-lo. 

Deixamos também alguns materiais para que eles pudessem usar, ficou 

disponível para eles no armário do laboratório, ainda dissemos que eles deveriam 

construir o foguete em grupo e que caso não conseguissem deveriam nos pedir ajuda na 

próxima intervenção. 

Também falamos do novo método que é a criação do personagem que viaja pelo 

espaço e sorteamos o planeta que eles deverão se destinar e pedimos algumas tarefas 

para a próxima intervenção bem como pesquisa relacionada ao planeta que eles irão se 

destinar, como são as características de lá como esse personagem deveria se preparar 

para habitar e quais tipos de veículos existem e que teriam a oportunidade de criar 

meios de transporte até mais eficientes. 

Apesar de ser uma turma bem atípica responderam muito bem ao que foi 

proposto com grande interesse e empolgação. 

 

20\04\2017 

 Hoje na reunião, foram reunidos os três PIBIDS onde foi bem legal, pois 

possibilitou a interação para que montasse o foguete, montamos uma equipe que foi 

denominada de “astronautas” foi bem legal, pois nessas equipes misturou os químicos 

físicos e matemáticos onde cada um contribuiu de acordo com seus conhecimentos 

Na hora de lançar apesar da chuva foi bem divertido, pois teve todo o tipo de 

lançamento, o nosso foi bem longe que acabou quase atingindo um carro que estava 

estacionado perto do local, a premiação foi uma caixa de bombom para toda a equipe. 

Ficamos bastante surpresos com o nosso foguete, pois estava cheio de 

‘gambiarras’ desde as aletas que tivemos que encher de fita, a base que também estava 

toda remendada. 

E o fato do local escolhido gerou também um momento de “reflexão”, sobre os 

locais em que não devemos escolher para fazer os futuros lançamentos. 

 

02\05\2017 

 Na primeira turma eles estavam cheios de dúvidas como por exemplo “mas se 

nem a nasa tinha explorado aquele planeta como eles iriam fazer isso”. 

“As pesquisas na internet jogam especulações e nada de concreto.” 



Tivemos que explicar que se tratava de algo fictício, mas que nada impedia de 

um dia ser real, que o sentido deles estarem sentados ali estudando anos e anos era para 

que novas ideias surgissem as coisas não são feitas do nada como diziam que vários 

gênios eram loucos por pensar diferente dos demais.  

Foi possível ver que eles tinham pesquisado bastante sabiam como era cada 

planeta eles estão se apropriando das coisas antes falavam meio que duvidando da 

própria resposta, muitos já estão gostando do assunto. 

No fim da aula um menino já estava com o diário dele bastante detalhado 

explicando o planeta e sua atmosfera já tinha pensado como sobreviveria lá, e muito 

bom ver o avanço. 

Pedimos que finalizassem os foguetes para lançarmos amanhã, o diário de bordo 

deve estar pronto até a quinta feira. 

Foi avisado que o lançamento de foguetes foi adiado para o dia 15 de maio por 

conta dos imprevistos ocorridos. 

Na outra turma alguns chegaram com o foguete quase pronto, assim reservamos 

a aula para que acabassem alguns conseguiram outros ainda faltaram algumas coisas 

para esses pedimos para que acabassem ate amanhã. 

 Convidamos ambas as turmas para a noite de observação, mas a maioria mora 

distante da universidade, também o supervisor falou sobre a possibilidade de locar um 

ônibus.  

 

03\05\2017 

 Nesse dia reservamos para as duas turmas testarem seus foguetes a maioria não 

funcionou como o esperado, o lançamento estava sem ângulo, um dos foguetes devia ir 

para frente e acabou que lançou em sentido contrário. 

Juntou vários alunos, professores e diretor ao redor para ver os lançamentos,  os 

demais alunos queriam participar. 

 

04\05\2017 

 Novamente foi reservado para os alunos que não tinham conseguido lançar o 

foguete. 

De tarde aconteceu a MOBFOG no Forte Dom Pedro II, onde escola Nossa 

Senhora da Assunção, lançou seus foguetes. 



De noite aconteceu à observação no Campus da Unipampa, foi impressionante a 

quantidade de pessoas que compareceram. 

 

08\05\2017 

Turma na turma 104 conversamos sobre a observação que aconteceu na 

Unipampa, vários alunos foram participar, foi legal que eles fotografaram os banners e 

fizeram algumas perguntas relacionadas aos assuntos tratados por eles, implicaram com 

o fato das fases da supernova sempre ter o mesmo nome. 

Em relação à observação perguntei a eles o que tinham visto no telescópio 

responderam: “três bolinhas brancas”. 

 

09\05\2017 

Na turma104 pedimos para ver seus diários, foi impressionante a maneira como 

alguns se expressaram, alguns se colocam como reais personagens. 

Aproveitamos para discutir com eles alguns conceitos e expressões utilizadas 

que não são “cientificas”, um dos exemplos e o “descobrir”, eles não gostam desse tipo 

de correção, expressei também que não gostava de fazer esse tipo de coisa, o supervisor 

respondeu que o professor tem que fazer essa parte também não deixando apenas para o 

professor de português. 

 

10\05\2017 

 Teste de foguetes com as duas turmas. 

105- após algumas pesquisas optaram por usar o papel higiênico para envolver o 

bicarbonato de sódio, por se dissolver mais fácil. 

Em relação à base de lançamento os alunos apresentaram dificuldade de 

manuseio, alguns não conseguiram lançar de primeira. 

104- nessa turma estavam prontos para lançar alguns seguiram usando o filtro de 

café que demora mais para dissolver. 

Na hora de lançar alguns foguetes não foram longe, resolvi intervir quando fui 

puxar o barbante acabei tomando um banho de vinagre.  

 

 



11\05\2017 

 Tivemos uma conversa com a turma sobre as intervenções perguntamos a 

opinião dos alunos e suas sugestões.  

Eles elogiaram o nosso trabalho falaram que o estimulo foi à construção de 

foguetes por não se prender dentro da sala de aula. 

Esclarecemos que qualquer problema deve ser apresentado queixas diretamente 

a nós. 

 

16\05\2017 

 Nesse dia passamos algumas questões de pesquisa para casa, olhamos os diários 

e conversamos sobre as atividades propostas e o que pretendemos fazer após as 

olimpíadas, deixei bem claro a eles, que as atividades não devem ser feitas apenas por 

descargo de consciência, mas sim como forma de fixação das informações lidas, usei 

como exemplo, as aulas expositivas que tínhamos o quanto elas se mostraram 

ineficientes por eles não demonstrarem nenhum acréscimo de conhecimento. 

Na turma 105 parabenizei-os pelo envolvimento incrível no lançamento dos 

foguetes e pelo menino que lançou mais longe 65metros. 

Porém não tinham realizado as atividades exigidas e justificaram pelo fato dos 

foguetes terem tomado muito tempo. 

A turma vem demonstrando muito envolvimento embora alguns ainda não estão 

correspondendo. 

 

17\05\2017 

 Feira do livro foi impressionante ver as crianças fascinadas com os 

experimentos e a linguagem que eles usam e demais. 

Fiquei no cartaz que era necessária o auxilio de uma lupa para enxergar os 

“aliens”, um perguntou assim “essa lupa e aquela que podemos matar as formigas com 

os raios solares” outro respondeu a uma pergunta se você pudesse ir para o espaço o 

que faria lá ‘ flutuar como um astronauta’. 

 

19\05\2017 

 Aplicação da olimpíada já era de se esperar o nível de dificuldade, mas, no 

entanto, achei fora da realidade com inúmeros cálculos e nem um pouco simples. 



 

24\05\2017 

 Durante a aula recolhemos alguns relatos pedido na aula anterior, aproveitei e 

corrigi alguns e olhamos os diários com isso discutimos alguns dos pontos apontados 

em alguns diários. 

25\05\2017 

Intra- PIBID em São Gabriel foi muito bom compartilhar o que cada subprojeto 

faz. 

30\05\2017 

Fechamos as notas das duas turmas e olhamos alguns diários. 

 

01\06\2017 

Aproveitamos o tempo da reunião para produzir um resumo para um evento. 

 

06\06\2017 

104- a aula por ser no primeiro período tinha poucos alunos fomos propor uma 

roda de conversa entre a turma para que compartilhem o que cada grupo vem fazendo, 

mas a turma ficou com vergonha e optou por não fazer. 

Pedimos então para que cada grupo organizasse e apresentasse na próxima 

semana. 

105- um dos alunos apresentou e explicou como os tipos de texto que 

normalmente aparecem em uma revista e\ou jornal, ainda pedimos que o texto fosse 

entregue até a próxima semana. 

 

13/06/2017 

104- Como o combinado o primeiro grupo apresentou o trabalho que consistia 

em relatar aos colegas suas pesquisas com relação ao planeta e como estava vivendo lá. 

105- os alunos estavam com o esboço das noticias bastante empolgados com 

relação ao tema e o que escrever. 

 

 



20/06/2017 

104- deram sequência a apresentação dos trabalhos, nesse dia todos os trabalhos 

forma apresentados e mais uma vez cobramos o texto dos alunos e pedimos que seja 

enviado pelo e-mail o mais breve possível. 

105- a maior parte da turma estava com uma preliminar do texto, durante a aula 

lemos e fizemos algumas sugestões sobre como organizar a estrutura e ainda ajudamos 

aqueles que não tinham escolhido o assunto. 

 

27/06/2017 

Como uma parte da turma não dispõe de computador, pegamos os netbooks da 

escola para que as duas turmas realizassem as pesquisas e digitassem seus trabalhos. 

 

06/07/2017 

Durante a reunião foi passado pela orientadora às demandas para o próximo 

semestre e foi pedido que organizássemos nossos horários dedicados as componentes 

curriculares bem como para o Pibid, foi enfatizado que a organização das atividades e 

necessária. 

Ao decorrer das semanas estamos recebendo os trabalhos e dando o retorno a 

eles.  Nota-se que maior parte dos alunos tem uma dificuldade em manusear ferramentas 

com e-mail e Word. 

Ao receber os trabalhos nota-se muito que os alunos sempre recorrem a 

materiais da internet copiando literalmente o que ali está isso talvez por acharem que 

não possuem capacidade para tal, muitos nem tentaram fazer, eles são extremamente 

avessos a “críticas” e sugestões. 

 

10/08/2017 à 31/08/2017 

Com relação às atividades do Pibid a cada semana um artigo foi discutido 

durante a reunião, sendo que anteriormente os colegas fazem uma resenha, optou-se por 

ser em banner já que quando se participa dos eventos isso é uma parte importante. 

 

21/09/2017 à 05/10/2017 

Durante esse tempo tivemos o Intra-Pibid entre todos os campi da Unipampa que 

ocorreu em Bagé e visível a preocupação com o término do projeto, de forma que o 

evento constitui-se de modo a debater sobre os impactos do projeto. 



Como destino final dos recursos do Pibid, os campi estão escrevendo um livro 

onde cada capítulo se destina a reflexões de cada subprojeto. 

 

 


