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                                                                             Bolsista: Luana Gonçalves Da Silva 

                                                       Diário de Bordo                                 

 

     Comecei no projeto a três semanas e nas reuniões que participei discutimos 

vários assuntos, onde na primeira reunião foram discutidos os temas dos artigos que 

seriam enviados ao ENPEC, ESNEF. Foram apresentados modelos para ajudar na 

escrita dos mesmos.  (Dia 02-08) 

 

          Fizemos a leitura “Aluno como sujeito do conhecimento” do qual deveríamos 

fazer uma resenha para ser entregue até dia 16-08, na reunião deste dia foi discutido o 

mesmo tema. 

 

   Na reunião do dia 23-08-2016 foi escolhido o tema de cada um e seus respectivos 

grupos. Eu faço parte do grupo da Astronomia; Neste dia debatemos com os colegas (do 

grupo) o que seria trabalhado e de que forma apresentaríamos este trabalho aos alunos.                                                                                                                                                                    

 

 Minha dificuldade naquele momento foi como fazer o diário de bordo; Acredito 

que tudo pode ser melhorado e que quando estiver mais apta poderei escrever de uma 

forma mais ampla.     

 

19.08 Estive na Unipampa com colegas do grupo para discutirmos o quê realmente 

iriamos trabalhar sobre nossa proposta, a mesma já estava   elaborada e faltavam alguns 

reparos finais, só que neste dia houveram divergências de opiniões e acabamos indo 

embora sem resoluções. Neste dia o encontro não foi proveitoso. 

30.08 Na reunião teve um debate com os colegas do Pibid que avaliaram trabalhos 

da feira de ciências. Houve troca de ideias sobre o quê cada um achou sobre os 

trabalhos que viu. Neste dia também foi feita discussão sobre o CTS. 

  06.09 Setembro temos pesquisas em fontes como artigos e livros nos reunimos 

online nos grupos de facebook e watsapp. 

13.09 Iniciamos nosso curso de extensão onde a professora Mara iniciou falando 

em Experimentação no ensino de Ciências.  Construção do conhecimento cientifico 

'aulas de laboratório: Críticas às aulas experimentais. Perspectivas no uso do laboratório 
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no ensino de ciências.    Modalidades de aulas práticas: Demonstrações práticas que são 

feita pelo professor. Experimento ilustrativo que o aluno interage e pega o objeto.  

Experimento descritivo onde o aluno realiza não sendo obrigatoriamente dirigidas o 

tempo todo pelo professor. Experimento investigativo onde o aluno busca resposta ao 

problema. Pesquisa e articula as informações.  

  27.09 14 horas até 18 Segundo dia do curso de extensão onde a professora levou 

um exemplo de experimentação onde se explicava a corrente elétrica, também 

resolvemos algumas atividades sobre o assunto. Também foi proposto para que 

escolhêssemos um experimento para aplicar nos alunos conforme o tema recebido este 

será feito em grupo e aplicado com uma supervisão de um professor.  

30.09 Tivemos que realizar uma tarefa e postar no moodle a tarefa era uma 

pesquisa referente a bolsistas onde eu pesquisei no portal da Capes e postei sobre um 

bolsista que participou de pesquisa sobre Governança de TI Na Europa.  

    Neste dia também nos reunimos para discutir resultados. 14 Horas as 18. 

  03.10-  Terceiro dia do curso de extensão o professor Ricardo nos passou vários 

exemplos de simuladores para desenvolver com os alunos. Simulador laboratório virtual 

usado em diversas disciplinas para facilitar o entendimento dos alunos em determinado 

assunto. Nos possibilitou também entrar nos mesmos para conhecermos melhor.  

  No dia 06.10 14 as 18 Horas Estive na Unipampa com as demais colegas do grupo 

para debater nossas ideias e finalizar nossa proposta sobre Astronomia.  

 Dia 18.10 14 Horas as 17:30 Na reunião teve atualização do currículo Lattes teve 

explicação de como criar um currículo pra quem ainda não tinha e quem já tinha só iria 

atualizar. 

  Dia 12.10 15 horas as 18 Nos reunimos na casa da colega Ionara para fazermos o 

resumo do trabalho que iremos apresentar na semana Acadêmica na Unipampa. 

Dia 14.10 9 Horas as 13   Mandamos o resumo pra Professora Sandra, depois de 

revisar.  

Através de uma tarefa do curso de extensão teríamos que fazer uma proposta para 

aplicar na escola contendo atividade experimental, este trabalho foi separado e grupos.                                                                                

No dia 20.10 Fui até a unipampa encontrar as colegas Fátima e Ionara para 

elaborarmos nossa proposta do curso de extensão. 

Dia 01.11 Após apontamentos do Fernando nos reunimos no dia 03.11 para 

organizar e corrigir a proposta de ensino e falamos sobre a semana Acadêmica. 
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 Foi criado um grupo no   Facebook e   Whatsapp entre os componentes do grupo 

Astronomia onde estamos por ali sempre debatendo e colocando nossas ideias e 

opiniões. 

Submetemos o resumo da nossa proposta para trabalho da Semana Acadêmica e eu 

fiquei bem feliz por o trabalho ter sido aceito para apresentação pois é muito importante 

poder ver o nosso trabalho sendo apresentado no evento. 

Pra mim tá sendo muito importante fazer parte do Pibid tenho aprendido muito e 

espero poder contribuir mais com meu trabalho. 

 

 


