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• 10/07/2017 

 

Foi a minha primeira reunião com os bolsistas do subprojeto de física. 

Nesta reunião tivemos:  

• Os novos horários das matérias do 2° semestre. 

• Uma planilha onde cada bolsista colocou as disciplinas que faria com o seu horário 

de segunda à sexta. 

Opinião: Achei o pessoal bem receptivo, e também muito interessante e útil, a criação da 

planilha, pois a planilha pode me ajudar a organizar os meus horários e também ver qual 

a minha expectativa para o semestre. 

 

•  20/07/2017 à 27/07/2017 

 

Como atividade de férias estou fazendo procura e análise de artigos relacionados a 

Astronomia. 

 

• 03/08/2017 

 

Não participei da reunião, pois estava viajando, porém durante a semana conclui o 

meu diário de bordo e finalizei a análise dos artigos. 



•  10/08/2017 

 

Na reunião tivemos a apresentação do artigo, “PERFIL DOS PROFESSORES DE 

FÍSICA DO ENSINO MÉDIO EM SÃO PAULO”, pela Aniele, e em relação ao artigo 

eu achei bem interessante, pois era uma pesquisa, da qual os resultados realmente 

poderiam trazer uma boa ideia do perfil dos professores de física, em relação aos 

pesquisados. 

    Para fazer a resenha deste artigo foi bem simples, já que ele era mais uma apresentação 

de dados. Nesta reunião não houve a apresentação do diário de bordo, mas ainda assim 

foi bem proveitosa, já que o artigo apresentado gerou grande discussão.  

 

•  17/08/2017 

 

    Na reunião tivemos a apresentação do artigo, “CEM ANOS DA DESCOBERTA DA 

COSMOLOGIA E NOVOSDESAFIOS PARA O SÉCULO XXI”, pela Ionara, e em 

relação ao artigo, acredito que compartilho a opinião de quase todos os bolsistas do 

subprojeto de física que fizeram a análise do mesmo, o artigo era bem complicado, uma 

vez que era um artigo técnico, e eu não me senti sozinho em relação a não compreender 

muito bem. 

    Para fazer a resenha deste artigo, eu achei bem complicado assim como o próprio 

artigo, pois eu não sabia por onde começar, uma vez em que eu não sabia onde o artigo 

queria chegar. Nesta reunião, tivemos a apresentação do diário de bordo da Aniele. 

 

•  24/07/2017 

  

    Na reunião tivemos a apresentação do artigo “ENSINO DE ASTRONOMIA: ERROS 

CONCEITUAIS MAIS COMUNS PRESENTES EM LIVROS DIDÁTICOS DE 

CIÊNCIAS”, pela Guédulla, foi um artigo que surpreendeu por conta dos erros claros 

apresentados nos livros didáticos que são usados, porém alguns erros apresentados, 

acredito que eram erros de complemento, e não de uma ideia ao todo. E também a 

professora Sandra nos esclareceu como é feita a revisão destes livros didáticos, e nos 

deixou conscientes que se esses erros passaram, com certeza muitos outros foram 

retirados. 

    Para fazer a resenha deste artigo, não houve dificuldades. Nesta reunião tivemos a 

apresentação do diário de bordo. 

. 

• 31/08/2017 

 

    Na reunião tivemos a apresentação do artigo, “A FÍSICA CLÁSSICA DE CABEÇA 

PARA BAIXO: COMO EINSTEIN DESCOBRIU A TEORIA DA RELATIVIDADE”, 



pela Raphaela, foi o artigo do qual até então eu mais gostei, pois era como se fosse uma 

narrativa, embora a Aniele trouxe uma ideia diferente sobre Einstein, a forma como o 

artigo trouxe a história, foi bem cativante, por valorizar os mínimos detalhes, e mostrar 

outro ângulo e outras pessoas contribuindo para a descoberta da teoria da relatividade. 

     Para fazer a resenha deste artigo, não houve dificuldades alguma, e sim certa 

facilidade, por conta da familiaridade com a forma de escrita do artigo. Nesta reunião 

tivemos a apresentação do diário de bordo. 

 

• 07/09/2017 

 

Nesta semana li e o documento passado pela coordenadora, este documento trazia as 

leis referentes ao PIBID, achei bem maçante de ler, porém interessante saber sobre.  

Também dediquei meu tempo para atualizar o meu diário de bordo. 

 

• 14/09/2017 

 

Nesta semana fiz a lista dos impactos do PIBID, na minha vida acadêmica, e na 

reunião, por ser véspera de Intra Pibid, a professora Sandra decidiu os que iriam para o 

Intra Pibid e nos passou o cronograma do mesmo. Também houve uma divisão de grupos 

e apresentação dos assuntos que seriam tratados no Intra Pibid, e em cada grupo tinha 

pelo menos um bolsista que iria. 

 

 

•  21/09/2017 

 

INTRAPIBID 

 

•  28/09/2017 

 

Na reunião tivemos a apresentação do artigo “Um modelo de usina hidrelétrica como 

ferramenta no ensino de Física” pela Aline, foi um artigo muito interessante, porque traz 

como pode ser aplicado um modelo de usina hidrelétrica para alunos do ensino básico, e 

esse fato de trazer passo a passo do modelo, e toda uma perspectiva didática que chamou 

a minha atenção para o artigo, e foi o que o definiu diferente dos outros artigos lidos. 

     Para fazer a resenha deste artigo, não houve dificuldades alguma, apenas para 

compreender alguns conceitos, mas o fato do artigo ser interessante se sobressaiu sobres 

os conceitos. Nesta reunião tivemos a apresentação do diário de bordo. 
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Na reunião a coordenadora Sandra nos dividiu voluntariamente, para serem feitos 

os trabalhos do restante do semestre, e como era combinado todos os bolsistas do 

subprojeto terem pelo menos um trabalho escrito, ela me designou para fazer o meu junto 

com o meu grupo. 

 

 

• 05/10/2017 

 

Na semana fiz a resenha do artigo “A Socialização dos Saberes Docentes: A 

Comunicação e a Formação Profissional no Contexto do PIBID/Física” porem a reunião 

na universidade foi dedicada para os grupos realizarem seus respectivos trabalhos. O meu 

trabalho de revisão de leitura, ficou em selecionar os artigos do SNEF relacionados ao 

ensino de astronomia na educação básica, e dentro do meu grupo, dividimos as leituras 

dos anos de 2007 a 2017, e eu fiquei com a revisão dos anos de 2009 e 2011. Achei o 

trabalho bem extenso porem inovador, levando em conta que será a primeira vez que irei 

realizar tal.   

 

•  12/10/2017 

Não houve reunião por conta do feriado, mas durante a semana, adiantei o meu 

trabalho de revisão bibliográfica e efetuei a atualização do meu diário de bordo. 
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