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    No começo de março me apresentei, com atraso, às reuniões. minhas faltas 

foram compensadas com tempo extra dedicado para cumprimento das atividades e 

o livro Atividades criativas para a sala de aula, Mark Labrow). Leituras de materiais 

como artigos, sobre atividades de outros subprojetos, foram cobrados para, então, 

desenvolvermos a capacidade de formular uma proposta original de intervenção. Foi 

discutido uma nova proposta para implementação, após a leitura, e discussão de 

artigos. 

     

  Os meses de março e abril se passaram com reuniões semanais, na unipampa e 

no colégio Dinarte Ribeiro, continuamos a ler e propor atividades à serem 

implementadas.  

  Os bolsistas iniciaram a elaboração de propostas à serem implementadas, a 

proposta desenvolvida por mim, juntamente com a Isadora Alves e o Leonardo 

Santos, foi utilizar a mineração para explicar conteúdos de física e matemática. 

Nossa escolha foi influenciada pelas diversas leituras anteriormente citadas, 

percebemos que algumas experiencias vivenciadas pelos pibidianos que 

implantaram aquelas propostas tinham em comum a utilização das atividades 

econômicas locais como forma de incentivar o interesse dos alunos. em Caçapava 

do Sul a atividade econômica local que entendemos ter potencial para despertar 

interesse nos alunos foi a mineração. 

 

  Eu (juntamente com a Isadora) nos propomos à ficar responsáveis pela divulgação 

das notícias no site do subprojeto. As notícias nunca foram publicadas porque, 

apesar de termos cobrado, nunca nos foi repassado o login do site.  

 

 Devido ao rumo incerto do pibid, que, possivelmente, será decidido apenas na 

metade do presente ano, ficou decidido que o foco principal será prestar auxílio aos 

grupos de alunos que pretendem participar da feira de ciências da Unipampa, 

campus Caçapava do sul, essa escolha foi feita mesmo sendo evidente que 



seriamos vastamente prejudicados pela falta de tempo para elaborar intervenções 

eficientes e bem planejadas porém foi a única opção viável de implementação uma 

vez que a capes não se posicionava de maneira final quanto a continuação do 

projeto. . 

     

    Nos, os pibidianos, fomos divididos em trios com intuito de não tomarmos muito 

espaço físico e nos distribuirmos melhor entre os grupos de alunos. Também foram 

apresentados todos os novos bolsistas que ingressaram no mês de abril. 

 
 

 

    Na primeira invenção meu grupo (eu, Isadora e Dayse) apresentou um projeto de 

atividade, com o intuito de servir de base para os projetos dos alunos. Os alunos 

reagiram bem à intervenção e logo se notou ideias fluindo e tomando forma, ideias 

com potencial para serem apresentadas na feira de ciências, ideias como geral 

energia ao invés de apenas apenas economizar. Um dos grupos decidiu por fazer 

um experimento em que a energia fosse reaproveitada, que foi intitulado de “ar 

condicionado renovável”. Decidimos por uma atividade experimental que visava a 

compreensão dos processos elétricos e economia elétrica. Nossa proposta foi o 

desenvolvimento de um ventilador ligado em um computador por cabo usb, que 

consistia em uma proposta de economia de energia, o objetivo era demonstrar a 

importância, tanto econômica quanto ambiental do melhor aproveitamento elétrico. 

Apesar dos alunos demonstrarem muito entusiasmo com a apresentação, decidiram 

por elaborar suas próprias propostas baseadas em seus conhecimentos sobre o 

assunto em questão. 

    

  

 

 



 
 

  No mês de maio e junho os alunos continuaram nos acionando quando necessário, em 

busca de auxílio para o desenvolvimento de seus experimentos. Fomos chamados para 

esclarecer dúvidas sobre os conteúdos da disciplina física, bem como, circuitos elétricos e 

eletromagnetismo, também ajudamos na montagem dos experimentos. Os bolsistas, 

posteriormente, se reuniram para trocar experiências e realizar o acompanhamento das 

atividades. 


