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Dia 27 de janeiro 

Baseados na apresentação da nossa proposta na Semana Acadêmica da Licenciatura da 

Ciências Exatas, resolvemos fazer alguns ajustes. 

Estamos trabalhando para que fique interessante aos alunos aprender astronomia e que 

seja válido a eles nosso trabalho.                                                                                         

 Neste dia dividimos os tópicos que cada um abordaria. Que seriam eles: História da 

astronomia; Principais pensadores da época; Movimento dos astros; Fases da lua; Sistema 

solar; Constelações. (Carga horária: 19h até 21h)       

                                            

Dia 03 de fevereiro 

Como temos que repensar nossa proposta baseados na sugestão do professor Fernando 

nos encontramos na casa da colega Ionara, em que discutimos formas de abordar o 

conteúdo, e como trabalhar. 

Conversamos também sobre a hipótese de nos inscrevermos para o evento EREC. (Carga 

horária: 14h até 19h)  

Dia 20 de fevereiro 

Nos reunimos na minha casa para fazermos ajustes na proposta. Estamos reunidos desde 

as 10h da manhã e pretendemos acabar até o final da tarde.  

Consultamos os seguintes sites: astro.if.ufrgs.br , www.ufrgs.br, e os utilizamos para 

aprimorar  nosso conteúdo. 

O trabalho do nosso grupo não vem fluindo, pois sempre falta alguém nas reuniões e, 

portanto, ficamos sempre sem poder resolver algumas coisas. (Carga horária:10h até 15h) 

 

Dia 24 de fevereiro 

                                                                                                                                    

Tivemos reunião na Unipampa com nossa coordenadora Sandra, juntamente com os 

supervisores Fernando e Darlan. 

Discutimos o andamento do nosso trabalho, e também nossas dúvidas. 

Neste dia nossa proposta tomou um novo rumo. E acredito, vai ficar um trabalho bem 

interessante. 

Pois, além de aplicar aos alunos a proposta, pretendemos também prepara-los para a 

Olimpíada Brasileira de Astronomia – OBA. (Carga horária: 16h até 18h) 

                                         

Dia 27 de fevereiro 

 Como nossa proposta tomou um rumo diferente, vamos nos reunir durante toda essa 

semana para readequar a mesma. 

Estamos estudando como preparar os alunos para a OBA. 

Nós lemos as provas no site http://www.oba.org.br/site/   para termos uma base de qual 

conteúdo foi mais abordado nos últimos três anos.  

Estamos   trabalhando com o conteúdo cobrado nesta prova. (Carga horária: 16h até as 

20h)  

                                   

                    

http://www.oba.org.br/site/


Dia 28 de fevereiro 

 

Nós escolhemos os conteúdos que vamos trabalhar, e começamos a discutir situações 

problemas para cada um deles.  Porém, não vou citar eles aqui, pois irão aparecer na 

proposta que ainda está sendo formulada.  

Estamos nos empenhando bastante para ficar um bom trabalho.   

Nossas reuniões têm sido bem extensas, e cansativas, devido a quantidade de trabalho que 

temos a fazer. (Carga horária: 14h até 18h)                                                                                                                                                                                                                                              

 

Dia 02 de março   

Tivemos palestra com a Psicóloga Débora Freitas na Escola Estadual Nossa Senhora da 

Assunção.  

O tema da palestra era: A escola como espaço de acolhimento. 

Neste dia aconteceu a abertura do ano letivo da Escola Estadual Nossa da Assunção e 

Escola Antônio José Lopes Jardim. 

Houve bastante interação neste dia, de bolsistas e professores da escola. Abordando o 

tema Afeto X Educação 

 Desenvolveu-se uma técnica proposta pela psicóloga:  a técnica do abraço onde todos se 

abraçaram, como forma de se sentir acolhidos. 

Depois tivemos tarefa em grupo onde teríamos que responder algumas questões.Essas 

questões eram relacionadas ao o que é acolhimento na escola. 

A atividade de fechamento era escrever algo de entusiasmo nas costas dos outros colegas. 

Todos tinham um pedaço de cartolina nas costas para que escrevessem. 

Adorei muito participar deste dia pois foi bem interessante a palestra em si. E a 

interação que aconteceu entre todos ali presentes. (Carga horária: 14h até 17h) 

 

 

Dia 03 de março 

 

Juntamente com nosso supervisor Fernando e colegas participamos de outra palestra na 

Escola Nossa Senhora da Assunção. 

O tema da palestra era: A escola como espaço/ tempo de autotransformação. Ministrada 

por: Patrícia Dalmaso Poglia. 

Foi abordado a importância da formação continuada nas escolas. 

A Patrícia apresentou para todos um trabalho que foi feito com os professores da escola. 

Uma pesquisa, entrevista cujo tema foi: Repensando sobre a Prática Docente. (Carga 

horária: 8:30 às 11h) 

                           

07 de março 

Com base que vamos preparar os alunos para uma prova senti a necessidade de ler mais 

sobre o conteúdo. 

E comecei a ler novamente todas as provas, uma por uma, para saber o que mais caiu nas 

últimas avaliações.  

Fiz a leitura em casa deste material, no site das provas. (Carga horária: 13h até as 18h) 

 

 

 



09 de março 

 

Continuei minha leitura em casa sobre o conteúdo da proposta. Pois, foi separado em 

tópicos o que cada um ia trabalhar e eu tinha que montar minha parte e mandar para os 

demais colegas do grupo. 

               

13 de   março 

Neste dia houve reunião dos colegas na qual não pude comparecer, em função de estar de 

repouso não pude ir. 

14 de março 

Não compareci também na reunião com os colegas porque continuava em repouso. E 

sentia dores, por isso, permanecia fazendo minha parte da proposta em casa. 

 

15 de março 

Fiz minha parte do trabalho em casa e continuava a ler o conteúdo para saber explicar aos 

colegas. Pois, já estava me sentindo preocupada no que diz respeito, a implementação, 

estava insegura ao pensar se realmente abordaria tal conteúdo de forma correta. 

 

16 de março 

Eu não pude comparecer na reunião do PIBID pois, sentia dores em função de ter consulta 

de manhã e a médica mandar permanecer o repouso. 

A partir daí, comecei a ver as dificuldades que enfrentaria durante a gravidez para estar 

presente nas reuniões, tanto com os colegas quanto na Unipampa. 

Estava sendo difícil pra mim em algumas reuniões com os colegas ficar sentada a tarde 

inteira e muitas vezes com fome. 

E quando uns faltavam simplesmente faltavam. 

E quando foi minha vez de precisar faltar por motivo de saúde integrantes do grupo 

simplesmente não falam mais comigo. E passam a me ignorar. 

Até algum dos mesmos me respondia na rede social. 

Então resolvi me afastar dos mesmos pois, esta situação estava me deixando estressada e 

nervosa e para não haver mais stress não procurei ninguém deles para falar o que pensava 

ou o que estava achando de tal atitude pois, penso eu que só geraria mais conflito. 

E guardando esta situação apenas pra mim foi piorando pois, estava no limite do stress. 

Fiquei pensando o final de semana em casa e resolvi que iria desistir da bolsa. Não só por 

esta situação mas também, porque estava achando difícil e cansativo pra mim 

implementar nas escolas com seis meses de gestação. 

O que não é empecilho mas prefiro assim, não me estresso mais e faço o melhor de mim 

nos meus estudos. 

20-03-2017 

Comuniquei a coordenadora Sandra que iria sair do PIBID, não havia comunicado antes 

pois estava pensando muito antes de tomar tal decisão. 

Pra mim foi bem importante participar do PIBID e apesar de sair acho bem importante 

para os alunos essas implementações. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


