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Diário de Bordo 

Bolsista ID: Rafaela Bitencourt 

 

 

 16/03/2017: Primeira reunião em que participei do PIBID-

Subprojeto Física, na qual os bolsistas novos foram apresentados e uma 

proposta de ensino sobre Astronomia e Astronáutica de um grupo dos bolsistas 

foi apresentada para os demais. Em seguida, foi decidido que todos iriamos ser 

envolvidos nesse projeto. Fomos divididos entre as escolas, e já tive a 

informação que entraria na sala de aula na semana que vem. 

 

 21/03/2017: Tive uma reunião com a bolsista Ionara Menezes para 

tirar minhas dúvidas em relação a plano de aula, plano de ensino e como 

funcionava as aulas do PIBID. Acabamos resolvendo o que trataríamos na 

primeira intervenção. 

 

 22/03/2017: Eu e a bolsista Ionara Menezes fizemos outra reunião, 

terminamos de montar nosso plano de aula e conversamos como seria nossa 

metodologia na sala de aula. 

 

 23/03/2017: Pela manhã estava combinado que eu e a Ionara 

iriamos começar o projeto de astronomia e astronáutica com os alunos do 

primeiro ano do ensino médio, porém não estávamos preparadas então 

conversamos com o nosso supervisor e resolvemos deixar para a próxima 

semana. À tarde fui a minha segunda reunião do PIBID-Subprojeto Física e 

falamos sobre como seria o dia em que faríamos a noite de observação. 

 

 30/03/2017: Primeira vez em que entro na sala de aula como 

professora, no primeiro ano do ensino médio, na primeira turma que fui eles não 



foram receptivos conosco, o que acabou dificultando o andamento da aula, 

porém quando questionados buscavam recursos na internet para resolver, mas 

isso ainda não nos ajudou a conseguir desenvolver a aula como queríamos, mas 

tenho em mente que isso seja algo corriqueiro entre os professores. Na segunda 

turma que entramos, também do primeiro ano, tivemos uma experiência 

completamente diferente da anterior. Com essa segunda turma não enfrentamos 

problemas em relação ao andamento, foi algo mais dinâmico, não precisamos 

ficar em função de questionar os alunos para que eles tivessem interesse no que 

estávamos apresentando a eles. Uma diferença grande em que notei foi que na 

segunda turma houve mais interesse, conforme ia passando vídeo que nós 

exibimos eles faziam perguntas, já da primeira turma não havia isso. Devido a 

esses fatos, conseguimos concluir a primeira aula na segunda turma, na primeira 

ainda precisaremos terminar na próxima aula. À tarde houve mais uma reunião 

do PIBID, na qual eu apresentei um modelo de banner para a observação de 

astronomia, porém não fui eu que fiz, e discutimos como seria as nossas 

próximas aulas, houve também a especulação de usarmos o planetário móvel 

da Unipampa ou se for cabível irmos com as turmas ao planetário da UFSM.  

 

 06/04/2017: Pela manhã tenho minha segunda intervenção, da 

qual na primeira turma não foi muito boa. Na última semana tínhamos pedido 

uma pesquisa e quando chegamos na aula nenhum deles tinha feito então 

resolvemos dar uns cinco minutos para eles fazerem mas acabou que esses 

cinco minutos virou a aula inteira e nem toda a turma fez. Nós não conseguimos 

evoluir com essa primeira turma, o desinteresse no conteúdo que estamos 

fornecendo a eles desanima nós quando vamos planejar as aulas. Estamos 

pensando em como vamos fazer para que eles consigam andar junto com a outra 

turma, gerar interesse nesse conteúdo. Boa parte deles pesquisam as coisas 

que pedimos, mesmo que seja na hora, já é alguma coisa. A outra turma só dois 

fizeram a pesquisa, falamos dos materiais para montar o foguete e exibimos um 

vídeo do passo a passo. A tarde aconteceu outra reunião do PIBID e discutimos 

sobre qual lugar ficaria melhor para a observação de astronomia, eu e meu grupo 

das intervenções pensamos em como mudar a forma que estamos dando aula. 

 

 



 13/04/2017: Durante a manhã fui a minha intervenção, nessa 

quinta-feira a aula seria de 30 minutos porque havia um feriado no próximo dia. 

Na primeira turma que tenho nenhum aluno foi. Já na segunda trabalhamos com 

algumas dúvidas que eles tinham sobre o foguete e passamos uma atividade na 

qual eles terão que criar um personagem e ir a um planeta do sistema solar (que 

foi sorteado). À tarde houve a reunião do PIBID, resolvemos algumas questões 

do que seguiríamos com os alunos e falamos uma ideia de fazer um sistema 

solar dentro do areião, local onde vai ser a observação, não detalhamos muito. 

 

 18/04/2017: Houve uma mudança de horário e nossas 

intervenções irão ser nas terças-feiras a partir dessa semana. Entrei desanimada 

na primeira turma, pois eles não demonstram interesse no assunto que estamos 

tratando, mas nessa intervenção conseguimos fazer com que o conteúdo fosse 

para a frente. Falamos do foguete (que até então não tínhamos conseguido) e 

do projeto de criar um personagem. Não tivemos aula com a segunda turma pois 

eles estavam em uma atividade no Salão Paroquial que durou até a hora do 

intervalo. 

 

 20/04/2017: Nesta quinta-feira tivemos uma reunião diferente. Nos 

reunimos os três subprojetos (matemática, química e física) e fizemos um 

lançamento de foguete. Nos separamos em grupos e cada grupo tinha em torno 

de 2 foguetes para lançar. Na hora do lançamento alguns deram certo e outros 

não, mas no fim foi bem divertido. Houve uma “premiação” para o vencedor. 

 

 27/04/2017: Durante à tarde houve a reunião semanal do 

Subprojeto de física na qual resolvemos o que faltava para a noite de astronomia 

que estávamos organizando. Se resolveu então, realizar a noite de astronomia 

na Unipampa ao invés do forte Dom Pedro II, pensamos no que fazer caso 

chovesse no dia e o que faríamos para que o público não ficasse somente 

esperando na fila do telescópio. Discutimos também que o dia do lançamento 

para os foguetes devia ser adiado para os alunos do Dinarte Ribeiro pois o 

colégio estava em obras e acabou sendo interditado e nós bolsistas não 

pudemos seguir nas intervenções durante uma semana. 

 



 

 02/05/2017: Depois de uma semana voltamos com as intervenções 

no Dinarte, que decidimos pegar todas as aulas do professor supervisor para 

que não atrasássemos muito. Começamos com a turma 104, falamos do 

adiamento do lançamento dos foguetes, conversamos sobre a tarefa que estava 

pendente, apesar de não terem escrito como pedimos, houve a pesquisa. Um 

grupo chegou a pesquisar a parte geológica do planeta que foi sorteado para ele. 

Um menino trouxe tudo escrito, não pegamos porque ele precisava passar a 

limpo, ele fez um desenho bem detalhado para mostrar a base que estava 

pensando em fazer no planeta. Na segunda turma, alguns trouxeram material 

para montar o foguete então disponibilizamos o horário da aula para a 

montagem, já que muitos trabalham à tarde. 

 

 03/05/2017: Neste dia começamos dando aula na turma 105, todos 

trouxeram o foguete pronto então preparamos o bicarbonato na sala de aula e 

fomos para o pátio testar o foguete. Somente um conseguiu sair do chão, as 

rolhas que eles estavam usando estava furada e acabava vazando o vinagre. Na 

outra turma, todos também trouxeram o foguete pronto, preparamos o 

bicarbonato e fomos tentar lançar, todos conseguiram voar, porém só foi para 

cima e não havia ângulo para que pudéssemos medir a distância do foguete. 

Ficamos pensando em como fazer uma base para o foguete com bicarbonato e 

vinagre já que havia bases prontas para os foguetes de ar comprimido. 

 

 

 04/05/2017: Nessa quinta-feira foi o lançamento de foguetes do 

EENSA no forte Dom Pedro II, então ao invés de ter nossa reunião fomos ajudar 

na organização. Acabou que só foram 7 competidores do EENSA e o resto das 

pessoas que haviam eram os 9º anos do Dinarte Ribeiro que o professor Darlan 

levou para que eles fizessem seus foguetes na hora (mas só para diversão). À 

noite ocorreu nossa noite de astronomia, na qual havia dois telescópios, um para 

Júpiter e o outro para a Lua. No saguão havia alguns cartazes sobre “coisas” 

que havia no universo como por exemplo: buracos negros, nebulosas, sistema 

solar, entre outros. Havia alguns bolsistas em cada cartaz, mas as pessoas 



normalmente chegavam e liam a explicação que já tinha no cartaz e saia. O 

meteorito que foi encontrado aqui também estava para exposição. 

 

 08/05/2017: Fui para mais uma intervenção, só que nesse dia foi 

em uma turma só. Havíamos planejado tentar novamente o lançamento dos 

foguetes, só que com uma base, porém os alunos não trouxeram o necessário 

para a atividade. Perguntamos do personagem e ficamos discutindo as 

características dos planetas do sistema solar. 

 

 09/05/2017: Começamos com a mesma turma do dia 08/05 e 

ficamos a aula lendo os diários de bordo (que estavam muito bons) e dando dicas 

de como escrevê-lo. Com a outra turma não conseguimos fazer nada, falamos 

um pouco do foguete e dos personagens. 

 

 10/05/2017: Fizemos novamente o lançamento dos foguetes só 

que dessa vez com uma base, conseguimos fazer os foguetes voarem, mas não 

foi a uma grande distância. Realizamos isso com as duas turmas. 

 11/05/2017: Pela manhã fui para a intervenção que havia somente 

com uma turma, essa aula foi usada para discutir o porquê deles - os alunos – 

estarem tão desmotivados (são repetentes). À tarde aconteceu uma reunião 

envolvendo todos os subprojetos (Física, Química e Matemática), na qual um 

professor nos apresentou um projeto do qual iremos fazer na feira do livro de 

Caçapava do Sul. 

 15/05/2017: Aconteceu os lançamentos para a MOBFOG mas 

foram poucas as turmas que fizeram com vinagre e bicarbonato de sódio (para 

poder participar da MOBFOG precisava ser com estes materiais), quase todos 

participaram só uma turma que não foi liberada pela professora. 

 

 16/05/2017: Lemos os diários de bordos e colocamos visto, porém 

isso só aconteceu em uma turma, na turma que possui repetentes só um 

realmente fez. Eu e minha colega de intervenção estamos pensando em ter uma 

conversa com a turma de repetentes pois não conseguimos fazer nada com eles, 

o que realmente conseguimos foi o foguete, não vemos interesse da parte deles 



e estamos sempre tentando novos métodos para que conseguir a atenção deles, 

mas nada disso adianta. 

 

 

 19/05/2017: Realizamos neste dia a OBA (Olimpíada Brasileira de 

Astronomia e Astronáutica). Durante a prova eu fiquei com a turma 105, ou seja, 

a de repetentes e foi pavoroso. Não ficavam quietos, toda hora havia uma 

reclamação da prova, não leram nem o cabeçalho da prova que dizia para usar 

somente letra em forma, a maioria escreveu com letra cursiva. Neste dia percebi 

que o desinteresse da turma é grande, mas é claro que houve exceções de um 

ou dois discentes que realmente leram a prova e tentaram fazê-la.  

 

 24/05/2017: A partir dessa semana voltamos a fazer as 

intervenções uma vez por semana. Começamos com a turma de repetentes, 

pedindo os diários de bordo e apesar de terem sido avisados que iríamos avaliar 

os diários de bordo uma boa parte da turma não trouxe. Foram poucos diários, 

mas estavam realmente bons, percebe-se que quem fez se dedicou. Na outra 

turma terminamos de ler os diários e falamos para fazerem um relato sobre o dia 

dos lançamentos dos foguetes, a maioria já havia feito acabamos fazendo 

algumas correções na escrita pois este relato vai para a revista que estamos 

pensando em fazer. 

 

 

 25/05/2017: Nesta quinta-feira fomos a São Gabriel para o INTRA-

PIBID. Chegamos lá e fomos recebidos com um café e depois tivemos uma 

atividade para nós interagirmos. Apresentamos o que estamos trabalhando no 

subprojeto de física e vimos o que os outros subprojetos estão trabalhando. 

Depois de ter feito a visita ao campus e almoçado eu e a bolsista Ionara fomos 

para a sala do PIBID de Biologia e ficamos lá, com os bolsistas de São Gabriel, 

foram muito receptivos com a gente. À tarde fizemos as oficinas e conversamos 

sobre como foi esse INTRA-PIBID e qual melhorias poderíamos fazer para o 

INTRA-PIBID que estão planejando fazer em Bagé. 

 



 30/05/2017: Fomos a nossa intervenção e nas duas turmas 

pedimos os diários de bordo, a maioria não havia atualizado então decidimos dar 

essa aula para eles atualizarem, lemos alguns no final da aula. 

 

 

 01/06/2017: Tivemos nossa reunião semanal na qual corrigimos as 

provas e discutimos sobre participar dos eventos que estão por vir. 

 

 07/06/2017: Realizamos nossa intervenção da semana na qual 

fechamos as notas avaliando os diários de bordo e os relatos do lançamento do 

foguete. A turma de repetentes está evoluindo muito a cada semana. Está sendo 

uma surpresa o conteúdo que eles trazem nos seus diários de bordo. 

 

 08/06/2017: Nessa reunião focamos em escrever para o VII 

Encontro Estadual do Ensino de Física. Eu, Ana Paula e Ionara escrevemos um 

resumo para enviar ao evento. 

 

 20/06/2017: Em mais um dia de intervenção, na turma 104 

assistimos os trabalhos sobre os planetas, apresentaram somente dois e 

pedimos para que uma dupla de alunos apresente na próxima aula um design 

para esta revista e o que pode servir de artigo para ela. Na turma 105 já estamos 

trabalhando com artigos para a revista, nota-se a empolgação deles em estar 

envolvidos com esse tipo de tarefa. 

 

 27/06/2017: Seguimos com as intervenções e nessa semana na 

turma 104 alguns apresentaram o trabalho e então informamos que 

planejaríamos uma prova para a volta das aulas e pedimos uma maquete do 

planeta para o dia 18 do mesmo mês. Na turma 105 ouvimos a apresentação de 

um aluno sobre como os professores poderiam mudar em prol dos alunos e como 

havia um aluno novo, passamos a tarefa de pesquisar como se monta um artigo 

para uma revista. 

 

 29/06/2017: Nesse dia foi realizada mais uma reunião do PIBID 

Subprojeto – Física na qual discutimos o que seria feito nas próximas semanas 



e foi decidido que cada bolsista iria escolher um artigo para apresenta-lo e todos 

os bolsistas irão fazer uma resenha do mesmo. 

 

 04/07/2017: Na turma 104 ainda seguem as apresentações dos 

trabalhos, do qual somente um foi bem apresentado, alguns já mostram seus 

artigos para a revista. Na turma 105, o aluno novo realiza sua apresentação 

sobre o artigo. 

 

 20/07/2017: Realizamos a reunião do PIBID Subprojeto – Física e 

foi decidido que cada bolsista enviaria um artigo e faria uma apresentação sobre 

ele, e todos os bolsista terão que ler os artigos um do outro. 

 

 07/08/2017: Depois de duas semanas de férias, voltamos com as 

intervenções. Na turma 105, um grupo apareceu com a maquete de seu planeta, 

que era Marte. Tentamos utilizar os notebooks que são disponibilizados pela 

escola, mas eles não estavam funcionando muito bem. Já na turma 105 

discutimos sobre o plágio de artigos, sobre trabalhos futuros e falta de interesse 

por parte dos alunos. 

 

 11/08/2017: Começaram as apresentações dos artigos que os 

bolsistas escolheram. A primeira a apresentar foi a Aniele que escolheu um artigo 

de pesquisa na área dos professores, que gerou uma boa discussão entre nós, 

bolsistas. 

 

 18/08/2017: A próxima a apresentar foi a Ionara que escolheu um 

artigo com a leitura um pouco mais complicada que acabou refletindo na 

discussão sobre o artigo. E houve apresentação dos diários de bordo, 

começando com o da Aniele. 

 

 24/08/2017: Neste dia aconteceu mais uma reunião do PIBID-

Subprojeto física e a Guédulla apresentou o seu artigo e a Aline seu diário de 

bordo. Decidimos que depois da semana que vem as resenhas seriam a partir 

de um banner, com a intenção de nos ajudar a saber como é feito um. 

 



 31/08/2017: Apresentei o artigo que escolhi e apesar de não saber 

como apresentar, sinto que me sai bem. Senti que alguns colegas quiseram me 

ajudar quando eu não sabia o que falar, gostei dessa atitude. Logo depois a 

bolsista Ionara e o supervisor Fernando falaram sobre suas experiências no VII 

Encontro Estadual do Ensino de Física, deste ano, discutimos também sobre a 

hipótese de acontecer um INTRA-PIBID, em Bagé (envolverá todos os 

subprojetos do PIBID de todos os Campus da Unipampa) dia 21 e 22 de 

setembro, mas somente 9 dos 15 bolsistas poderão ir. Decidimos que como não 

haverá reunião na próxima semana devemos ler as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação inicial em nível superior para discussão no INTRA-

PIBID e também vamos escrever um texto sobre o impacto do PIBID na formação 

docente. Andressa apresentou seu diário de bordo. 

 

 05/09/2017: Comecei a leitura das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação inicial em nível superior e escrevi o meu texto sobre 

o impacto do PIBID na formação docente. 

 

 08/09/2017: Dediquei algumas horas para fazer o banner do artigo 

da Andressa, estou tentando me adiantar com as atividades do PIBID para 

quando começarem as provas eu consiga me organizar para estudar mais. 

 

 14/09/2017: Fizemos mais uma reunião do PIBID subprojeto física 

na qual decidimos quem iria no INTRA- PIBID em Bagé, e o critério usado foi 

que a partir da listagem que a coordenadora possuía, os bolsistas que estavam 

a mais tempo no PIBID iriam, por sorte acabei sendo selecionada e irei ao 

mesmo. Acho que poderia ir alguém mais novo do PIBID para equilibrar na hora 

de ter relatos diferentes para ser mostrado. Para preparar o que os bolsistas iram 

falar no INTRA-PIBID nos dividimos em grupos para saber os impactos do PIBID 

na formação docente de cada um e depois cada grupo falou os tópicos que lhe 

chamaram atenção e depois os mesmos grupos citaram algumas coisas das 

diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior. 

 

 19/09/2017: Dediquei algumas horas para fazer o banner da 

próxima semana e arrumar o diário de bordo. 



 

 21/09/2017: Nesta quinta-feira fomos para o INTRA-PIBID. Saímos 

de Caçapava do Sul às 7:30 e chegamos em torno de 9:30. Tomamos café nos 

credenciamos e fomos em direção ao auditório para o momento cultural e a 

abertura do evento. Ao meio-dia teve o almoço no restaurante universitário e 

13:30 retornamos as atividades com o painel “Desafios e Perspectivas da 

Formação Inicial e Continuada de Professores no Brasil e na Unipampa”. A 

discussão acabou se prolongando e ultrapassando o tempo estimado e isso 

acabou prejudicando a atividade seguinte que participei. Os bolsistas foram 

divididos em três cores, sendo essas as cores verde, azul e vermelho, em cada 

cor havia dois membros de cada subprojeto que estavam presentes. Essa 

reunião tinha o intuito de reunir os bolsistas para discutir os impactos na 

formação docente e apontamentos práticos para o futuro do Programa e com a 

contribuição de todos construir uma apresentação em slides que seria 

apresentada no dia seguinte para os demais bolsistas. Apesar da ideia parecer 

ótima, ficamos com apenas 1h para discutir sendo que o programado eram 2h e, 

nós bolsistas, estávamos desorientados pois, na programação dada para todos 

durante a manhã dizia uma coisa e a tarefa que foi pedida para realizarmos foi 

outra. Todos querendo falar ao mesmo tempo ou falando a mesma coisa que os 

outros só que com outras palavras, não dando espaço para todos falarem. 

Depois dessas discussões feitas, eu e alguns colegas meus ficamos para assistir 

a palestra sobre o planetário.  

 

 22/09/2017: Na sexta-feira fomos para o evento as 7:45 e 

chegando na Unipampa 8:30. Como no dia anterior fomos divididos em cores, 

cada cor devia escolher até 4 representantes para apresentar os apontamentos 

do grupo, e essa foi a primeira atividade da manhã. Foi meio repetitivo pois, 

quase todos os representantes, de uma certa maneira, acabavam falando a 

mesma coisa. Um ponto que eu achei falta foi que o meu grupo tinha relatado as 

experiências com deficientes e acabou que os representantes não exploraram 

muito isso na discussão. Depois das apresentações dos bolsistas foi a vez dos 

apontamentos dos supervisores o qual eu não assisti pois, estava na 

inauguração do planetário da qual fiquei sem palavras para a primeira 

apresentação, e pelo amor em que todos os envolvidos na construção deste 



planetário tem. À tarde tivemos um painel com os encaminhamentos relativos à 

Política Institucional da Unipampa em relação à formação inicial e continuada 

que acabou gerando várias discussões. Depois do encerramento retornamos à 

Caçapava. 

 

 28/09/2017: Hoje voltamos com a reunião do subprojeto de física 

na qual a Aline apresentou seu artigo e a Fabiane seu diário de bordo. Depois 

decidimos quem ficaria encarregado de escrever o livro e distribuímos as 

demandas para que ninguém ficasse sem tarefa. Dentre os que escreverão os 

livros foi distribuído um assunto para cada bolsista, facilitando o começo da 

escrita. Eu fiquei de começar o relato da noite de observação. 

 

 04/10/2017: Neste dia escrevi minha parte para o livro do PIBID, 

sobre a noite de observação. 


