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Anexo XI
Relatório de Atividades(x) Parcial( ) Final
1. DADOS DA INSTITUIÇÃO
Nome e Sigla: Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA
Endereço: Av. General Osório, 900, 96400-100, Bagé, RS
Telefones: (53) 3240-5400
CNPJ: 09.341.233/0001-22
Responsável legal da IES: Marco Antonio da Fontoura Hansen – Reitora

2. DADOS DA EQUIPE
2.1) Coordenador Institucional
Coordenador institucional: Márcio André Rodrigues Martins
CPF: 545.436.300-68
Endereço: Av. Pedro Anunciação, UNIPAMPA, nº111, Vila Batista, CEP 96.570-000, Caçapava do
Sul/RS
Endereço eletrônico: marciomartins@unipampa.edu.br, mmartins2006@gmail.com
Telefones de contato: (51) 9322-7534, (55) 3281-9000
Unidade Acadêmica: Campus Caçapava do Sul
Link para Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.br/9143459351377977

2.2) Professores Participantes
Nome
André Martins Alvarenga

Instituição
UNIPAMPA/Caçapava do Sul

Função
Coordenadora de Área

Ângela Maria Hartmann
Mara Elisângela JappeGoi
Sandra Hunsche
Analía del Valle Garnero
Ronaldo Erichsen
Crisna Daniela Krause Bierhalz
Cristiano Peres Oliveira
Edson Massayuki Kakuno
Elenilson Freitas Alves
Isabel Cristina Ferreira Teixeira
Isaphi Marlene Jardim Alvarez
Maria Regina de Oliveira Casartelli
Pedro Fernando Teixeira Dorneles

UNIPAMPA/Caçapava do Sul
UNIPAMPA/Caçapava do Sul
UNIPAMPA/Caçapava do Sul
UNIPAMPA/São Gabriel
UNIPAMPA/São Gabriel
UNIPAMPA/Dom Pedrito
UNIPAMPA/Bagé
UNIPAMPA/Bagé
UNIPAMPA/Bagé
UNIPAMPA/Bagé
UNIPAMPA/Bagé
UNIPAMPA/Bagé
UNIPAMPA/Bagé

Coordenadora de Gestão
Coordenadora de Área
Coordenadora de Área
Coordenadora de Área
Coordenador de Área
Coordenadora de Área
Coordenador de Área
Coordenador de Área
Coordenador de Gestão
Coordenadora de Área
Coordenadora de Área
Coordenadora de Área
Coordenador de Área
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Sonia Maria da Silva Junqueira
UNIPAMPA/Bagé
Coordenadora de Área
Udo Eckard Sinks
UNIPAMPA/Bagé
Coordenador de Área
Zíla Letícia Goulart Pereira Rêgo
UNIPAMPA/Bagé
Coordenadora de Área
Carlos Maximiliano Dutra
UNIPAMPA/Uruguaiana
Coordenadora de Área
Fabiane Ferreira da Silva
UNIPAMPA/Uruguaiana
Coordenadora de Área
Edson Romario Monteiro Paniagua
UNIPAMPA/São Borja
Coordenadora de Área
Evandro Ricardo Guindani
UNIPAMPA/São Borja
Coordenadora de Área
Leugim Corteze Romio
UNIPAMPA/Itaqui
Coord. de Área
(nov/2015 – jul/2016)
Patrícia Pujol Goulart Carpes
UNIPAMPA/Itaqui
Coord. de Área
(a partir de ago/2016)
Mauren Lúcia de Araújo Bergmann
UNIPAMPA/Uruguaiana
Coordenadora de Área
Marta Íris Messias da Silveira
UNIPAMPA/Uruguaiana
Coordenadora de Área
Cristina Pureza Duarte Boéssio
UNIPAMPA/Jaguarão
Coordenadora de Área
Luís Fernando da Rosa Marozo
UNIPAMPA/Jaguarão
Coordenador de Área
Ana Cristina da Silva Rodrigues
UNIPAMPA/Jaguarão
Coordenadora de Área
Everton Fêrrêr de Oliveira
UNIPAMPA/Jaguarão
Coordenadora de Área
Patrícia dos Santos Moura
UNIPAMPA/Jaguarão
Coordenadora de Área
Silvana Maria Aranda
UNIPAMPA/Jaguarão
Coordenadora de Área
Juliana Brandão Machado
UNIPAMPA/Jaguarão
Coordenadora de Gestão

2.3) Professores da Educação Básica Participantes do Projeto
Nome
Simone FelinPeripolli
Gabriela Toller
Paulo Rubens Marques Severo
Cristiane Corrêa Rosa

Instituição
EEEM Nossa Senhora da Assunção
EMEF Augusto Vitor Costa
IEEDinarte Ribeiro
IEE Dinarte Ribeiro

Denise Rosa Medeiros
Elisa Hildeth Silveira Rodrigues

EEEM Nossa Senhora da Assunção
IEE Dinarte Ribeiro

Fabiane Inês Menezes de Oliveira
Borba
Darlan Oliveira Barbosa
Fernando Oliveira Machado
Andréia SuchardPiresFunção
Berenice Soares Bueno
Jaqueline Miranda Pinto
Larissa Poltosi Camargo Madril

EMEF Dagoberto Barcellos

Stefânia Guedes de Godoi

EMEF Presidente João Goulart

Maria Aparecida Lousada da Silva
Ana Flávia Leão

EMEF Carlota Vieira da Cunha
EEEM Nossa Senhora da Assunção

IEE Dinarte Ribeiro
EEEM Nossa Senhora da Assunção
IEE Menna Barreto
EEEM XV de Novembro
EEEM João Pedro Nunes
EMEF Presidente João Goulart

Função
Supervisora
Supervisora
Supervisor
Supervisora (jan-abr
2016)
Supervisora
Supervisora
(jan-ago/2016)
Supervisora
(set-dez/2016)
Supervisor
Supervisor
Supervisora
Supervisora
Supervisora
Supervisora
(LM jun-nov/2016)
Supervisora
(jun-nov/2016)
Supervisora
Supervisora
(jan-mar/2016)
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Hamilcar da Silva Freitas
IEE Dinarte Ribeiro
Supervisor
(jan-out/2016)
Ana Lucia Saraiva Bastos
IEE Bernardino Angelo
Supervisora
Debora Muller Correa
EMEF Bernardino Tatu
Supervisora
Izalina de Vargas Oliva
EMREF Sucessão dos Moraes
Supervisora
Maria Alice Moreira Acosta
EEEF Doutor Getúlio Dornelles
Supervisora
Vargas
Mário Flávio Moreira Silveira
EEEM Dr. Carlos Antônio Kluwe
Supervisor
Luiz Antonio de Q. Dworakowski
EEEM Jerônimo Mércio da Silveira
Supervisor
Luis Augusto Ramos Zborowski
EMEF Neli Betemps
Supervisor
Joice Fernandes da Silva
EEEM Luiz Maria Ferraz - CIEP
Supervisora
Rute Mara Gonçalves Ferreira
EEEF Félix Contreiras Rodrigues
Supervisora
Miriam Barreto El Uri
EMEF João Severiano da Fonseca
Supervisora
Cleusa Petrarca Dos Santos
EMEF São Pedro
Supervisora
Rosemeri Vasconcellos Soares
EEEM Luiz Maria Ferraz - CIEP
Supervisora
Josiane Redmer Hinz
IFSul – Campus Bagé
Supervisora
Aniele Torma da Silva Chaves
EEEB Prof. Justino Costa Quintana
Supervisora
Sharon Geneviéve Araujo Guedes
EMEF Pérola Gonçalves
Supervisora
Ana Lúcia Saraiva Perdomo
EEEM Silveira Martins
Supervisora
Aline Picoli Sonza
IFSul - Campus Bagé
Supervisora
Clarissa Machado De Sousa
EEEM Silveira Martins
Supervisora
Milena Severo Esmério
EEEM Luís Mércio Teixeira
Supervisora
Norma Charqueiro Pereira Lopes
EEEM José Gomes FilhoSupervisora
JOGOFIL
Cristiane Costa Gobbi
EMEF Dom Bosco
Supervisora
Marli SpatTaha
EMEF José Francisco Pereira da Supervisora
Silva
Cassia Viviane Gallarreta
E. E. E. M. Mal. Cândido Rondon
Supervisora
Rita Cristina Gomes Galarça
EMEF Marília Sanchotene Felice
Supervisora
Melicia de Souza Silva
Instituto Estadual Paulo Freire
Supervisora
Rozane Cirlei Aguiar
EEEM Marechal Cândido Rondon
Supervisora
Andréa Magale Berro Vernier
EEEF Hermeto José Pinto Bermudez Supervisora
Claudia Parcianello
Colégio Estadual Getúlio Vargas
Supervisora
Cristiane Leão Carvalho
Colégio Estadual Getúlio Vargas
Supervisora
Fabiane da Rocha Cavalheiro
EMEF Vicente Goulart
Supervisora
Mario Cezar Cischini Hoff
José Luciano Gattiboni Vasques
Denise Cardoso Bortolotto
José Darci Benites Goulart*
Juliana Silveira Veppo
Mércia Serqueira

EMEF Vicente Goulart
IE Padre Francisco Garcia
Colégio Estadual São Patrício
Colégio Estadual São Patrício
Colégio Estadual São Patrício
EEEM Doutor João Fagundes

Supervisor
Supervisor
Supervisor
Supervisor
Supervisor
Supervisora

Carmen Regina Bastiani
Alex dos Santos Carvalho
Mariana Lima Gomes

EEEM Doutor João Fagundes
EEEM Dom Hermeto
Instituto Paulo Freire

Supervisora
Supervisor
Supervisora
(jan-nov de 2016)
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Miriam Monteiro
Escola Cabo Luiz Quevedo
Supervisora (dez 2016)
EMEI - Complexo Escolar Elvira
Daniela Noronha da Silva
Supervisora
Cerati- CAIC
Cezar Augusto Ribeiro dos Santos
EMEF Elvira Ceratti – CAIC
Supervisor
Eny Beatriz Rivas Ribeiro
EMEF Dr. Fernando Corrêa Ribas
Supervisora
Luciana Oliveira Avila
EMEFMarcílio Dias
Supervisora
Mara Belém da Silva
EMEF Padre Pagliani
Supervisora
Maria Elia Martins
Colégio Est. Carlos Alberto Ribas
Supervisora
Neusa Heloisa Martines Silva
EEEF Mal. Hermes Pintos Affonso
Supervisora
Kátia Conceição R. R. Flanigen
EMEF Padre Pagliani
Supervisora
Rosa Maria Martins Carvalho Dutra EMEF Marcílio Dias
Supervisora
1
Débora Tatiani Portilho Sanes
EMEI Casa da Criança
Supervisora
Jane Elisa Martins
Milena Rodrigues Rocha
Eliani Rodrigues
Sonia Maria Costa
Elida Regina Nobre Rodrigues
Lisiane Teixeira de Armas
Tatiane Mena Silveira Melgares

EMEI Cebolinha
EMEI Prof. Silvia Beatriz Ferreira
Souza Soares
EMEF Gal. Antônio de Sampaio
EMEF Gal. Antônio de Sampaio
EEEF Pio XII
EEEF Alcides Marques
EEEF Manoel Amaro Jr.

Supervisora
Supervisora
Supervisora
Supervisora
Supervisora
Supervisora
Supervisora

3. DADOS DO PROJETO
3.1) Dados Gerais
Título: PIBID UNIPAMPA
Convênio ou AUXPE n.º: 23038.000763/2014-32
Duração do projeto
Data de Início: 01/03/2014
Data de Término:
Número de meses de vigência do projeto: 22 meses
Apresentação – Resumo executivo do projeto (até 500 palavras)
Participam do PIBID/UNIPAMPA, quatorze cursos de licenciaturas, que funcionam em oito campi,
cujas distâncias variam de 150 a 750 km. Três campi situam-se em municípios que fazem fronteira
com Argentina (Uruguaiana, São Borja e Itaqui), dois com o Uruguai (Dom Pedrito e Jaguarão) e
outros três situam-se ao centro da metade sul do Estado (Bagé, Caçapava do Sul e São Gabriel). Dada
a característica multicampi da UNIPAMPA, envolvendo longas distâncias entre os campi, a iniciação
à docência transversaliza-se pela integração dos bolsistas em encontros regionais e institucionais,
gerando oportunidades para refletir e trocar saberes sobre as peculiaridades do trabalho docente com
colegas de outras licenciaturas. O portal http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/ reúne as
produções,tornando-as acessíveis para a comunidade interna e externa ao Pibid, com vistas a
promover a integração e valorizar o trabalho realizado pelos subprojetos.As ações/estratégias para
inserção do bolsista de iniciação à docência do PIBID/Unipampa caracterizam-se pelas seguintes
perspectivas: 1) a gradualidade em inserir o bolsista no contexto escolar; 2) a atuação e construção
coletiva durante o planejamento, a organização e a execução das ações; 3) o estudo aprofundado e
sistemático de referenciais curriculares; 4) a busca por promover ações criativas e inovadoras no
1

Coodenadora Pedagógica - Supervisora até 10/2016.
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ambiente escolar; 5) a comunicação e divulgação pública das ações realizadas no contexto escolar. A
avaliação do desempenho dos bolsistas de Supervisão e de Iniciação à Docência contempla os
seguintes aspectos: 1) envolvimento com as atividades planejadas coletivamente entre os membros do
subprojeto; 2) participação em atividades acadêmicas, tais como palestras, rodas de conversa,
seminários; 3) Escrita e/ou colaboração na escrita de artigos, resumos, banners para eventos
científicos; 4) Participação em evento científico como apresentador de trabalho oral, banner ou como
ouvinte; 5) Frequência às reuniões do grupo e seminários institucionais do PIBID; 6) Produção de
portfólio individual; 7) Apreciação do próprio desempenho acadêmico através do histórico de
componentes curriculares cursados. Apesar de não contar com recursos financeiros para custeio, em
2016, os dezesseis subprojetos do PIBID-UNIPAMPA totalizaram, em 2016, os seguintes números
de produções: 1772 (hummil setecentos e setenta e duas) produções didático-pedagógicas; 199 (cento
e noventa e nove) produções bibliográficas; 10 (dez) produções artístico-culturais; 27 (vinte e sete)
produções desportivas e lúdicas; 2 (duas) produções técnicas e de manutenção de infraestrutura.
Inserir neste campo um descritivo geral e sucinto do projeto, seus objetivos, as ações desenvolvidas para seu
cumprimento e alguns resultados alcançados e impactos produzidos, bem como produções geradas.

Palavras-chave: licenciatura; formação docente; multicampi; Pibid-Unipampa.

3.2) Licenciaturas/subprojetos/Programas de Pós-Graduação envolvidos
Licenciatura (nome)

Número de alunos participantes

Ciências Exatas/Física – Caçapava do Sul
Ciências Exatas/Matemática – Caçapava do Sul
Ciências Exatas/Química – Caçapava do Sul
Ciências Biológicas – São Gabriel
Ciências da Natureza – Dom Pedrito
Física – Bagé
Letras Espanhol – Bagé
Letras Português – Bagé
Matemática – Bagé
Química – Bagé
Ciências da Natureza – Uruguaiana
Educação Física – Uruguaiana
Ciências Humanas – História
Matemática – Itaqui
Letras Português e Espanhol - Jaguarão
Pedagogia - Jaguarão

15
15
15
31
35
30
17
30
30
30
35
30
30
17
30
45

3.3) Escolas Participantes
Nome da escola

IDEB

Número de alunos na
escola

Número de alunos
envolvidos no projeto

EEEM Nossa Senhora da Assunção
IEE Dinarte Ribeiro
EMEF Augusto Vitor Costa
EMEF Dagoberto Barcellos
EE Dr. José Sampaio Marques Luz
EMEF Carlota Vieira da Cunha

3.1
6.1
3.9
3,6
4,3 (2013)
4,4 (2009)

860
1144
409
260
985
510

380
471
91
35
5
8
6
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IEE Menna Barreto (jan-mar/2016)
4,8
1048
5
EEEM XV de Novembro
Não possui IDEB
612
8
EEEM João Pedro Nunes
5,6
1004
8
EMEF Presidente João Goulart
4,1 (2013)
478
7
EE Dr. José Sampaio Marques Luz
4,3 (2013)
985
5
EEEF Dr. Getulio Dornelles Vargas
3,0 AF
442
200
CIEP
4,3 AI
EMEF Bernardino Tatu
4,9
267
80
IEE Bernardino Ângelo
2,9 AF e 5,7 AI
1050
600
EMREF Sucessão dos Moraes
69
50
EEEM Dr. Carlos Kluwe
1173
200
EEEM Jerônimo Mercio da Silveira
2,9 AF e 4,8 AI
367
80
EMEF Neli Betemps
5,1
377
250
EEEM Luiz Maria Ferraz – CIEP
3,6 AF e 5,2 AI
715
250
EMEF Pérola Gonçalves
4,3
263
100
EMEF Félix Contreiras Rodrigues
4,8 AF e 5,8 AI
571
150
EMEF São Pedro
5,8
791
80
EMEF João Severiano da Fonseca
4,8
536
100
IF de Ciência e Tecnologia Sul-Rio544
100
grandense
EEEB Prof Justino Costa Quintana
4,9 AF e 6,2 AI
1028
1000 88 100
EEEM Silveira Martins
4,0 AF e 6,3 AI
1281
400
EEEM Jose Gomes Filho
510
150
EEEM Luís Mércio Teixeira
3,3 AF e 5,7 AI
638
300
EMEF Dom Bosco
4,5
470
65
EMEF José Franc. Pereira da Silva
490
150
EEEM Mal. Cândido Rondon
1.014
315
EEEM Romaguera Corrêa
4,5
1000
140
IE Paulo Freire
---400
55
EEEF Hermeto Bermudez
780
100
Colégio Estadual Getúlio Vargas
4,1
900
150
EMEF Vicente Goulart
2,5
360
75
IE Padre Francisco Garcia
3,6
1070
70
Colégio Estadual São Patrício
5,5 AI e 3,7 AF
1031
316
EEEM João Fagundes
3,1
957
591
EEEM Dom Hermeto
5,0
1690
344
EMEF Elvira Ceratti - CAIC
4,2
479
199
EMEF Dr. Fernando Corrêa Ribas
------148
45
EMEF Marcílio Dias
4,3
265
54
EMEF Padre Pagliani
2,4
283
104
E.M. Ceni Soares Dias
----153
20
E.E.EF.M Hermes Pintos Affonso
2,8
352
71
EMEI Professora Silvia Beatriz
----126
126
Ferreira Souza Soares –Jaguarão
EMEI Cebolinha
----45
45
EMEI Casa da Criança
----80
80
EMEF Gal. Antônio de Sampaio
4,3
365
50
EEEF Pio XII
4,1 (2009)
158
80
7
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EEEF Alcides Marques
5,4 (2009)
109
89
EEEF Manoel Amaro Junior
4,2 (2011)
85
74

3.4)Outros colaboradores do projeto (além dos bolsistas)
Nome

Função no projeto

Ricardo Machado Ellensohn - UNIPAMPA/Caçapava do Sul
Jane Pereira Schumacher - UNIPAMPA/São Gabriel
Januário Dias Ribeiro – UNIPAMPA/Bagé
Fernanda Ledo Bueno
Iuri Barcelos Pereira Rocha - UNIPAMPA/Bagé
Reinaldo Silva Guimarães - UNIPAMPA/Bagé
Michely Prestes - UNIPAMPA/Bagé
Ricardo Nunes Rodrigues - UNIPAMPA/Bagé
Jordano Nunes Machado - UNIPAMPA/Bagé
Luis Roberto Brudna Hölzle - UNIPAMPA/Bagé
Elisabete de Avila da Silva - UNIPAMPA/Bagé
Amélia Rota Borges de Bastos - UNIPAMPA/Bagé
Nilo Eduardo Kehrwald Zimmermann - UNIPAMPA/Bagé
Claudia Wollmann Carvalho - UNIPAMPA/Bagé
Ana Luiza Lêdo Porto - UNIPAMPA/Bagé
Edward Pessano – UNIPAMPA/Urugaiana
Simone Pinton – UNIPAMPA/Urugaiana
Ronaldo Bernardino Colvero – UNIPAMPA/São Borja
Muriel Pinto – UNIPAMPA/São Borja
Leandro Lied – UNIPAMPA/São Borja
Maria Arlita da Silveira Soares – UNIPAMPA/Itaqui
Alex Sandro Gomes Leão – UNIPAMPA/Itaqui
Letícia Correa Vaz – UNIPAMPA/Uruguaiana
Bruna Herrera Vieira – UNIPAMPA/Uruguaiana
Émerson dos Santos – UNIPAMPA/Uruguaiana
Juliane Calixto – UNIPAMPA/Uruguaiana
Vânela Soares – UNIPAMPA/Uruguaiana
Jéssica Isbarrola – UNIPAMPA/Uruguaiana
Amanda Machado– UNIPAMPA/Uruguaiana
Marília Braga – UNIPAMPA/Uruguaiana
Guilherme Salgueiro – UNIPAMPA/Uruguaiana
Valéria Nunes da Rosa – UNIPAMPA/Jaguarão
Lisiane dos Santos Tardiz – UNIPAMPA/Jaguarão
Simone Silveira – UNIPAMPA/Jaguarão
Ariane Mayorca Machado Costa – UNIPAMPA/Jaguarão
Milena Rodrigues Rocha– UNIPAMPA/Jaguarão
Marta Maria Heinrich Dutra – UNIPAMPA/Jaguarão
Charlene Ferreira Silveira – UNIPAMPA/Jaguarão
Liesi Teixeira Kolton – UNIPAMPA/Jaguarão
Cristiane Pinto Madeira – UNIPAMPA/Jaguarão
Tania Medeiros – UNIPAMPA/Jaguarão
Sidnéia Amorim – UNIPAMPA/Jaguarão

Professor Colaborador
Professora Colaboradora
Técnico de Laboratório
Professora supervisora voluntária
Professor colaborador
Professor colaborador
Professora colaboradora
Professor colaborador
Professor colaborador
Professor colaborador
Professora colaboradora
Professora colaboradora
Professor colaborador
Professora colaboradora
Discente voluntária
Professor colaborador
Professora colaboradora
Professor colaborador
Professora colaboradora
Técnico Administrativo
Professora colaboradora
Professor colaborador
Acadêmica voluntária
Acadêmica voluntária
Acadêmico voluntário
Acadêmica voluntária
Acadêmica voluntária
Acadêmica voluntária
Acadêmica voluntária
Acadêmica voluntária
Acadêmico voluntário
Professora titular
Professora titular
Professora titular
Professora titular
Professora titular
Professora titular
Professora titular
Professora titular
Recreacionista
Professora titular
Professora titular
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Charlene Ferreira – UNIPAMPA/Jaguarão
Professora titular
Alice Bassini – UNIPAMPA/Jaguarão
Professora titular
Luciane Marques – UNIPAMPA/Jaguarão
Professora titular
Carmem Ferreira – UNIPAMPA/Jaguarão
Professora titular
Simone Gonçalves – UNIPAMPA/Jaguarão
Professora titular
Madalena Reck – UNIPAMPA/Jaguarão
Professora titular
LeoniceNalério Rodrigues – UNIPAMPA/Jaguarão
Professora titular
Denise Barragana – UNIPAMPA/Jaguarão
Professora titular
Clarice Goulart – UNIPAMPA/Jaguarão
Professora titular
Lidiane Silva Bom – UNIPAMPA/Jaguarão
Professora titular
Luiza de Castro Corrêa – UNIPAMPA/Jaguarão
Professora titular
Dirce Maria Franck da Silveira – UNIPAMPA/Jaguarão
Professora titular
Gleci da Rosa Duarte – UNIPAMPA/Jaguarão
Professora titular
Maria da Fontoura de Cerqueira – UNIPAMPA/Jaguarão
Professora titular
Simone David Acosta – UNIPAMPA/Jaguarão
Professora titular
Lilia Baltina Garcia – UNIPAMPA/Jaguarão
Professora titular
Jarbas PariseMoscato
Professora
Valeria Silva
Supervisora educacional
Maria Socorro Lopez
Supervisora educacional
Adriana Rauback
Gestora
Rosana Barragana
Gestora
Claudia Cameniri Perez
Oficineira de TIC’s
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4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS
Indicador
da
atividade

Objetivo da atividade

1.

Biologia – São
Gabriel
Selecionar bolsistasID suplentes do
subprojeto.
Biologia – São
Gabriel
Selecionar bolsistasID suplentes do
subprojeto.
Biologia – São
Gabriel
Selecionar supervisor
para o subprojeto, na
E.M.E.F. Presidente
João Goulart.
Biologia – São
Gabriel
Dar continuidade ao
ao uso do blog criado
para o subprojeto.

2.

3.

4.

5.

Biologia – São
Gabriel
Registrar atividades
em diários reflexivos.

Descrição sucinta da atividade (inserir início e período de Resultados alcançados
realização)
Subprojeto BIOLOGIA – Campus São Gabriel
(abril/2016) Seleção de discentes para suplentes de bolsistas-ID,
aconteceu a partir de edital de seleção que avaliou a produção
textual e entrevista de cada candidato.

(maio/2016) Seleção de discentes para suplentes de bolsistas-ID,
aconteceu a partir de edital de seleção que avaliou a produção
textual e entrevista de cada candidato.

(junho/2016) Seleção de supervisor para substituir professora
em licença maternidade, a qual era supervisora no subprojeto, a
partir de reunião entre direção e corpo docente da escola e
coordenadores do subprojeto.

(janeiro/2016 - dezembro/2016) Os bolsistas-ID deram
continuidade ao uso do blog para publicação de notícias e
divulgação das atividades desenvolvidas por eles e de sua
participação em eventos relacionados ao programa.

(janeiro/2016 - dezembro/2016) Os bolsistas-ID e as
supervisoras refletiram sobre as atividades que foram sendo
desenvolvidas em diários, os quais são entregues mensalmente
aos coordenadores.

Foram selecionados 11 suplentes
de bolsistas-ID, inseridos no
subprojeto à medida que vagas
foram surgindo.
Selecionaram-se 7 suplentes de
bolsistas-ID, os quais seriam
futuramente
inseridos
no
subprojeto, à medida que fossem
abrindo-se vagas.
Selecionou-se 1 supervisor para
substituir professora em licença
maternidade.

Notícias em grande quantidade
foram
compartilhadas
pelos
bolsistas-ID através de blog,
promovendo integração do grupo,
uso de meios de comunicação
virtuais e desenvolvimento da
escrita.
Cada supervisor e cada bolsista-ID
escreveu um diário reflexivo. O
registro das atividades possibilita
uma reflexão sobre o que estas
contribuem para a sua formação e
desenvolvem a escrita.
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6.

Biologia – São
Gabriel
Construir e
desenvolver projetos.

7.

Biologia – São
Gabriel
Desenvolver a
formação em aulas
práticas e outras
formas de
aprendizagem ativa.

8.

Biologia – São
Gabriel
Abordar anseios e
questionamentos dos
bolsistas-id, referentes
à inter-relação entre
ciência e fé. Subsidiar
os bolsistas-ID com
saberes a respeito
deste tema.
Biologia – São
Gabriel
Integrar a equipe do
subprojeto Biologia,
coordenar atividades
do subprojeto e

9.

(janeiro/2016 – dezembro/2016) Cada bolsista-ID que é inserido
no subprojeto construiu um projeto de atividades baseado nas
características da escola, conhecidas através do levantamento
socioambiental, e a ser desenvolvido na escola onde está
inserido. Eventualmente, um bolsista-ID pode trocar de projeto,
escrevendo um novo.
(janeiro/2016 – dezembro/2016) Os bolsistas-ID realizaram
aulas práticas para alunos da escola onde estão inseridos,
chamadas de ‘intervenções’, na presença do professor da turma.
As intervenções são relacionadas aos projetos desenvolvidos
pelos bolsistas em cada escola. No período de férias escolares,
elas não podem ser executadas, mas podem ser planejadas e
programadas.

(abril/2016) Projetou-se vídeo que tratava sobre o interrelacionamento entre ciência e fé. O vídeo tem produção da
BBC de Londres.

(janeiro/2016 – dezembro/2016) Reuniões mensais envolvendo
toda equipe do subprojeto para programar e decidir atividades
em conjunto futuras, estudar temas teóricos de cunho
educacional e pedagógico e promover coesão no grupo.

Cada bolsista-ID escreveu um
projeto. Os bolsistas-ID tiveram a
experiência de construir projetos,
os quais deviam conter referencial
teórico, objetivos, materiais e
métodos e resultados esperados.
Os bolsistas-ID desenvolveram o
aprendizado da docência, através
da elaboração, do planejamento e
execução de aulas práticas
experimentais ou outras formas de
aprendizagem
ativa.
Foram
produzidas inúmeras intervenções
relacionadas aos projetos dos
bolsistas-ID
e
também
intervenções
eventuais
que
surgiram
no
decorrer
das
atividades nas escolas.
Os
bolsistas-ID
obtiveram
informações
sobre
várias
abordagens distintas, referentes ao
inter-relacionamento entre ciência
e fé. Esclareceram-se diferentes
opiniões a respeito do tema. A
projeção foi aberta para toda a
comunidade acadêmica do campus
São Gabriel.
As reuniões são, em geral, uma
vez a cada mês. A equipe do
subprojeto
aprofundou
conhecimentos teóricos e buscou
integração interna,compartilhando
experiências, traçando objetivos,
11
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10.

11.

12.

13.

14.

aprofundar saberes
teóricos em
Educação.
Biologia – São
Gabriel
Supervisionar, nas
escolas, as atividades
dosbolsistas-ID.

Biologia – São
Gabriel
Registrar o processo
de aprendizado e
ações em portfólios.
Biologia – São
Gabriel
Salientar a relevância
e promover a
divulgação de obras
científicas
fundamentais.
Biologia – São
Gabriel
Divulgar o ensino
superior, a educação
gratuita da
universidade federal e
o PIBID junto à
comunidade do
município.
Biologia – São

prestigiando
vitórias.
(janeiro/2016 – dezembro/2016) Reuniões semanais entre
grupos de bolsistas-ID e supervisoras, em cada escola, para
programar, organizar e supervisionar andamento das atividades.

(janeiro/2016 – dezembro/2016) Os bolsistas-ID registram o
processo de desenvolvimento que traçam no PIBID, através de
coleções de registros de atividades em pastas virtuais de
portfólios.

e

comemorando

As reuniões nas escolas são
semanais em cada escola, entre
supervisor e bolsistas-ID. Cada
grupo de bolsistas-ID de cada
escola do subprojeto teve suas
atividades acompanhadas por suas
respectivas supervisoras, à medida
que foram sendo planejadas e
realizadas.
Pastas virtuais de portfólios
descrevendo a trajetória de ação e
participação e o processo de
aprendizagem de cada bolsista-ID.

(agosto/2016 e setembro/2016) O subprojeto Biologia celebrou
os 150 anos da Genética Mendeliana. Foi lembrado com
exposiçõesem dois locais: no espaço cultural do 3º andar do
campus São Gabriel, nos dias 30 e 31 de agosto, e no Sobrado
da Praça, localizado em frente à praça Fernando Abbott, centro
de São Gabriel, nos dias primeiro e 2 de setembro.

Foi realizado um evento
comemorativo à vida e à obra de
Gregor Mendel.

(junho/2016) Os integrantes do subprojeto Biologia realizaram
aula pública nas imediações da praça Fernando Abbott,
localizada no centro da cidade, a fim de chamar a atenção da
comunidade são-gabrielense para a importância deste programa
para a formação docente.

Os integrantes do subprojeto
realizaram uma aula pública no
centro da cidade de São Gabriel.

(março/2016) Participação dos bolsistas-ID na “Semana do Os bolsistas-ID desenvolveram
12
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15.

16.

17.

18.

Gabriel
Participar de recepção
dos calouros do
campus.

Acolhimento”, promovida pela coordenação do campus São
Gabriel, para recepcionar os calouros do campus. Os bolsistas-ID
desenvolveram atividades de integração com os calouros na
universidade.

Biologia – São
Gabriel
Promover, nas
escolas,
conhecimentos
referentes ao
subprojeto,
comemorando o Dia
Mundial do Meio
Ambiente.
Biologia – São
Gabriel
Obter conhecimento
científico acerca de
tema do curso de
Ciências Biológicas.
Biologia – São
Gabriel
Dar continuidade aos
Clubes de Ciências
nas escolas parceiras.
Biologia – São
Gabriel
Confeccionar murais.

(maio/2016 – julho/2016) Comemorou-se o Dia Mundial do Meio
Ambiente, desenvolvendo-se, em cada escola parceira do PIBID
em São Gabriel atividades envolvendo bolsistas-ID e toda
comunidade escolar. As atividades foram variadas, como
exposições de experimentos científicos e maquetes, oficinas sobre
ciências, realização de experimentos científicos, palestras, jogos,
etc.

(agosto/2016) Os bolsistas-ID participaram de curso intitulado
“Micropropagação de Espécies Vegetais”, ministrado por
estudantes de graduação e de mestrado em Ciências Biológicas do
campus.
(maio/2016 – dezembro/2016) Desenvolveram-se atividades com
estudantes das escolas parceiras, de cunho científico,
fundamentadas no método científico.

(janeiro/2016 – dezembro/2015) Os bolsistas-ID criaram murais
para exposição de notícias e curiosidades sobre Ciências,
exposição de atividades realizadas, divulgação de atividades,
avisos, recados, lembretes, etc.

atitudes de recepção e
acolhimento e de participação das
atividades propostas pelo campus,
em uma atividade no início do
semestre.
Os bolsistas-ID tiveram a
oportunidade de promover
atividades variadas relacionadas
ao seu curso de licenciatura,
adquirindo e divulgando
consciência ambiental e
conhecimentos científicos. Cada
escola desenvolveu uma atividade
de comemoração ao Dia do Meio
Ambiente..
Os bolsistas-ID adquiriram, em
um curso, conhecimento sobre
tema científico específico do
curso de Ciências Biológicas, o
qual será transmitido aos
estudantes das escolas parceiras.
Foi dada continuidade aos Clubes
de Ciências nas escolas parceiras.
Há um clube de Ciências em cada
escola.
Os bolsistas-ID praticaram a
organização e o planejamento
individual e coletivo do mural de
cada escola e do campus, assim
como se mantiveram atualizados
sobre novidades na área das
ciências. Desenvolveram a
criatividade na exposição das
13
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19.

20.

21.

22.

23.

Biologia – São
Gabriel
Formar os bolsistasID no funcionamento
das atividades de
avaliação de alunos
nas escolas e de
atualização
pedagógica..
Biologia – São
Gabriel
Encenar peças de
teatro como recurso
didático.
Biologia – São
Gabriel
Divulgar trabalhos
desenvolvidos no
subprojeto.
Biologia – São
Gabriel
Desenvolver atividade
de caráter lúdico e
desportivo.
Biologia – São
Gabriel
Produzir bibliografia
(e-book).

notícias, de modo a atrair atenção
dos estudantes e garantir a
democratização de informações.
(janeiro/2016 – dezembro/2016) Participação em reuniões de Os bolsistas-ID se inteiraram de
Conselho de Classe e de formação pedagógica nas escolas como se dá a avaliação de alunos
em diversas reuniões de Conselho
parceiras.
de Classe, e participaram de
reuniões de formação pedagógica,
ao longo do ano.

(março/2016 – dezembro/2016) Organização e apresentação de Os bolsistas-ID organizaram,
ensaiaram e apresentaram peças
peças de teatro dentro das escolas parceiras do subprojeto.
de teatro, incluindo teatro de
bonecos, contando também com a
participação de estudantes das
escolas parceiras. Estas peças tem
funções eminentemente didáticas.
(novembro/2016) Os bolsistas do subprojeto divulgam seus Participação de vários trabalhos
trabalhos, apresentando-os em eventos de divulgação acadêmica. no VIII SIEPE, em Uruguaiana.

(outubro/2016) Realização de gincana e confraternização entre Foi realizada uma gincana de
professores e funcionários em alusão ao Dia do Professor e ao Dia integração.
do Servidor Público, nos turnos da manhã e da tarde, finalizando
com um belo chá de confraternização.
(abril/2015 – janeiro/2016) Escrita de capítulos de e-book, Escrita de três capítulos de eenvolvendo vários bolsistas_ID, supervisores e coordenadores do book, compondo o e-book
subprojeto.
“Atividades interdisciplinares do
Pibid: entre o ensinar e o aprender
em Ciências da Natureza”, com
14
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24.

1.

2.

3.

4.

organização da professora Ângela
Maria Hartmann. Editora Oikos:
São Leopoldo, 2016. 209 p.; 14,8
x 21 cm. E-book ISBN 978-857843-573-8.
(janeiro/2015 – fevereiro/2016) Escrita de artigo em revista, Escrita de um artigo, publicado
Biologia – São
envolvendo vários bolsistas-ID e a supervisora de escola parceira na revista ENSINO
Gabriel
Produzir bibliografia
do subprojeto.
&PESQUISA - Revista
(artigo de revista).
Multidisciplinar de Licenciatura
e Formação Docente.
Subprojeto FÍSICA – Campus Caçapava do Sul
Física – Caçapava do (Janeiro e fevereiro/2016): Revisão bibliográfica nas atas do XXI Sistematização das leituras para
Simpósio Nacional de Ensino de Física, realizado de 26 a 30 de análise dos trabalhos, estimulando
Sul
i) desenvolver a prática janeiro em Uberlândia/MG. Os bolsistas receberam uma tabela a a pesquisa docente.
de revisão
ser preenchida com as informações dos artigos.
Produção de artigo para evento,
bibliográfica;
refletindo sobre as práticas
i) reconhecer os
docentes.
eventos da área de
ensino de Física.
Física – Caçapava do (Março/2016): discussão no grupo durante as reuniões semanais Reconhecimento de trabalhos
de trabalhos encontrados na revisão bibliográfica.
desenvolvidos
em
outras
Sul
Conhecer
instituições, as quais serviram de
trabalhos/atividades
exemplo para práticas docentes
desenvolvidos em
futuras.
outras instituições.
Física – Caçapava do (Março a novembro/2016): elaboração de diários de bordo/portfólios, Sistematização das percepções
de forma individual de cada bolsista ID e supervisor. Os mesmos sobre o andamento do projeto.
Sul
Desenvolver a escrita e foram compartilhados com a coordenação via Google Drive (março a Desenvolvimento da capacidade
a reflexão sobre a
julho) e Plataforma Moodle (julho a novembro).
de escrita e reflexão sobre as
prática docente
atividades desenvolvidas dentro e
fora da escola, na produção de 30
resenhas.
Física – Caçapava do (Maio a agosto/2016): os bolsistas, juntamente com os Participação dos alunos na feira de
supervisores, propuseram uma série de atividades experimentais ciências com o desenvolvimento
Sul
15
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Estimular a
participação dos alunos
da Educação Básica de
Feira de Ciências

investigativas nas turmas em que o PIBID atua, de forma a
contribuir para o desenvolvimento de atividades, por parte dos
alunos da Educação Básica, para serem apresentados na Feira de
Ciências promovida pela Unipampa.

5.

Física – Caçapava do
Sul
Estudar e desenvolver
atividades
experimentais
investigativas

(Março a agosto/2016): referenciais teóricos envolvendo
atividades investigativas foram lidos pelos integrantes do grupo,
para prosseguir a elaboração de atividades experimentais
investigativas, que foram posteriormente aplicados a alunos do
ensino médio de escolas parceiras do PIBID.

6.

Física – Caçapava do
Sul
o hábito da leitura e
exercitar a escrita

(Março a novembro/2016): os bolsistas ID e supervisores leram
artigos científicos, publicados em atas de eventos e revistas, além
de capítulos de livros, os quais foram discutidos posteriormente
nas reuniões coletivas do grupo. As leituras visavam fundamentar
práticas de sala de aula e servir de referencial para as propostas de
ensino que eram elaboradas pelos bolsistas ID.

7.

Física – Caçapava do
Sul
Compreender o sistema
de preenchimento da
Plataforma Lattes
Física – Caçapava do
Sul
Elaborar propostas de
ensino com base em
temas.

(Outubro/2016): Orientação, por parte da coordenação do projeto,
quanto aos dados a serem preenchidos na plataforma, e a criação
de uma conta para aqueles que ainda não tinham cadastro.

8.

9.

Física – Caçapava do
Sul

de diversos trabalhos. Isso instigou
os professores supervisores e as
próprias escolas a proporem a
realização de Feira de Ciências
também na escola no próximo ano.
A discussão dos referenciais
teóricos no grupo esclareceu
muitas dúvidas quanto à forma de
elaborar estas atividades. Embora
tenham que melhorar em vários
aspectos, as 9 propostas elaboradas
possuem
forte
caráter
investigativo.
Produção
de
30
resenhas
reflexivas. A prática da leitura e da
escrita
contribuem
para
o
desenvolvimento do trabalho no
PIBID
assim
como
nas
componentes curriculares cursadas
pelos licenciandos.
Criação
e
atualização
dos
currículos dos bolsistas ID e
supervisores.

(Setembro a dezembro/2016): Elaboração dos projetos a serem
desenvolvidos nas escolas no próximo ano. Entende-se que
intervenções em sala de aula precisam ser bem planejadas e
balizadas por referenciais teóricos, de modo que os bolsistas
ficaram mais focados no planejamento, durante estes quatro
meses.

Construção de 4 propostas de
ensino, em grupos, balizadas por
temas, buscando aproximações
com a perspectiva educacional
Ciência-Tecnologia-Sociedade,
conforme
referencial
teórico
estudado anteriormente.
(Setembro a dezembro/2016): participação, de bolsistas ID e Elaboração e implementação de
supervisores, de projeto de extensão oferecido por docentes da 5atividades experimentais a partir
16
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Aprofundar os
conhecimentos sobre
diferentes tipos de
atividades
experimentais

10.

11.

12.

Física – Caçapava do
Sul
Aprender a reconhecer
fontes confiáveis de
consulta a materiais de
apoio para a
elaboração de aulas.
Física – Caçapava do
Sul
Aprender as regras da
ABNT quanto à
formatação de
trabalhos, organização
de artigos científicos,
citação de autores e
referência de fontes
consultadas.
Física – Caçapava do
Sul
Desenvolver e
aprimorar a prática em
sala de aula

universidade. O projeto de extensão tinha em vista discutir os de uma situação problema, nas
diferentes tipos de experimentação, o uso da experimentação por escolas
de
atuação
dos
meio dos Três Momentos Pedagógicos e as atividades virtuais.
supervisores. A partir disso,
construiu-se uma nova visão sobre
formas de fazer uso de atividades
práticas/experimentais
interdisciplinares em física e
química.
(Outubro/2016): Instrução de localização e consulta a periódicos Os supervisores e bolsistas
da Capes, da área de ensino de Ciências e Física.
começaram a identificar trabalhos
que relatavam ações em sala de
aula que poderiam servir de
inspiração para os trabalhos deste
subprojeto do PIBID.
(Outubro a novembro/2016): a coordenação do projeto apresentou
em detalhes as regras da ABNT para a escrita de artigos
científicos, enfatizando as regras para as referências
bibliográficas, formatação dos trabalhos. Além disso, discutiu-se o
que configura plágio, como fazer a citação correta para evitar o
plágio.

Autonomia na produção de
5artigos
científicos
para
publicação, bem como o uso das
regras para a entrega de trabalhos
nos componentes curriculares do
curso. Para os supervisores, o
conhecimento para a escrita de
projetos
para
seleções
de
mestrado, buscando a qualificação
profissional.
(Abril a novembro/2016): Desenvolvimento de atividades, de Os bolsistas ID superaram a
forma pontual, nas escolas parceiras do PIBID. Em sua maioria, timidez frente à exposição de
foram atividades que visavam a contextualização dos conteúdos alunos, além de melhorarem a
por meio de atividades experimentais.
capacidade de elaboração de plano
de aula.
Os supervisores passaram a
desenvolver
mais
atividades
práticas em sala de aula,
estimulando seus alunos com
17
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13.

14.

1.

Física – Caçapava do
Sul
Promover a produção
de artigos abordando os
referenciais teóricos
estudados e as
atividades
desenvolvidas na
escola.
Física – Caçapava do
Sul
Divulgar as atividades
realizadas

Matemática –
Caçapava do Sul
Introduzir os bolsistas
no cotidiano escolar,
para que conheçam as
práticas,
desafios,
dificuldades e para que,
a
partir
deste
conhecimento, possam
fazer
uma
análise
crítica sobre a situação
da escola no ensino de
matemática e também
desenvolver,
em
conjunto
com
os
supervisores,

atividades investigativas.
(Abril a outubro/2016): Os bolsistas, em conjunto com os A escrita dos 5 trabalhos
supervisores e coordenadora, produziram artigos científicos para científicos contribuiu para o
socializar as atividades realizadas e refletir sobre a própria prática. exercício da escrita acadêmica, o
desenvolvimento
do
senso
estético, a sistematização das
ideias e a avaliação da própria
produção.

(Agosto/2016 a janeiro/2017): alguns dos bolsistas participaram
de eventos para socialização dos resultados das atividades
desenvolvidas, sendo que um dos trabalhos está aprovado para
ser apresentado em janeiro do próximo ano em evento nacional
da área de ensino de física.
Subprojeto MATEMÁTICA – Campus Caçapava do Sul
(Março a Dezembro/2016) Nesta atividade, osbolsistas
conheceram a organização, infraestrutura e funcionamento das
escolas (regimento, Projeto Político Pedagógico, planos de aula,
reuniões pedagógicas com professores, reuniões com pais,
conselho de classe, relacionamento da escola com instituições,
participação dos alunos na gestão escolar, etc.).
Para a execução desta proposta de trabalho, foram adotados os
seguintes procedimentos:
1) Observação e atuação junto às escolas parceiras do subprojeto;
2) Realização de levantamento dos principais desafios enfrentadas
pelos professores de matemática do ensino fundamental e médio e
estabelecer atividades para serem desenvolvidas em conjunto por
bolsistas, supervisores e coordenador de área;
3) Produção de relatos reflexivos e fotos a partir das informações
levantadas;
4) Realização de reuniões para a socialização e reflexão dos

A apresentação dos 4 trabalhos
durante os eventos, defendendo
proposições e ações realizadas,
contribuiu para a desenvoltura em
falar em público e potencializa a
criticidade e o desenvolvimento da
escrita nos bolsistas.
Os bolsistas elaboraram relatórios
com as ações e observações
realizadas. Nas reuniões semanais
do subprojeto, ficou evidente que
os bolsistas ficaram estarrecidos
com relação à quantidade de
demandas a serem administradas
pelo professor nas escolas. A partir
disto, uma análise crítica fez-se
necessária,
para
o
desenvolvimento de estratégias e
intervenções que sejam factíveis e
que visem propiciar um melhor
aproveitamento
dos
alunos.
Relatos desta primeira inserção
dos bolsistas nas escolas foram
18
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2.

estratégias e métodos bolsistas ID dos registros e levantamentos realizados durante o
de
ensino reconhecimento do contexto escolar, bem como promover sua
diferenciados.
integração com os professores e supervisores das escolas,
coordenador de área e outros professores colaboradores
envolvidos em tais atividades.
(Março a Setembro de 2016) Neste período foram confeccionados
Matemática –
jogos na Escola de Ensino Médio Nossa Senhora da Assunção,
Caçapava do Sul
Construir jogos para
sendo que este projeto foi intitulado de Laboratório de Educação
auxiliar no ensino de
Matemática. As reuniões na escola ocorriam todas as quartas
conteúdos
feiras.
Matemáticos.

3.

Matemática –
Caçapava do Sul
Estudar o currículo de
matemática do Ensino
Médio.

(Março a Dezembro de 2016) Nesta atividade, foi realizado
semanalmente um estudo sobre o currículo de Matemática do
Ensino Médio, mais especificamente do conteúdo de Funções.
Começamos nossos estudos através da leitura de artigos
relacionados a história e ao ensino das funções através de
sequências. No qual observamos que, através das sequências
lógicas, o aluno pode aprender a construir as leis das funções.

4.

Matemática –

(Abril de 2016) Os Bolsistas ID estudaram conteúdos específicos

preparados, através de resumos.

Um primeiro resultado obtido foi
os jogos propriamente ditos. Após
essas
construções,
fizemos
intervenções com alunos do ensino
fundamental e médio na Escola de
Ensino Médio Nossa Senhora da
Assunção. Estas intervenções nos
mostraram que os alunos do ensino
fundamental
tiveram
mais
facilidade para resolver os
problemas de lógica do que os
estudantes do ensino médio.
A partir deste estudo, que
continuará no próximo ano,
podemos perceber outras formas
de organização dos conteúdos
Matemáticos, como por exemplo
trabalhar as funções polinomias
juntamente com as funções do
primeiro grau, segundo grau,
logarítmicas,
exponenciais
e
trigonometricas. Outro resultado
refere-se a abordagem desses
conteúdos de funções. Sugere-se
que os mesmos sejam inicializados
pela intuição lógica para depois
serem apresentadas as definições
formais.
Através desta atividade os
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da Matemática e elaboraram planos de aula envolvendo frações.
Caçapava do Sul
Construir Planos de Esta atividade foi realizada nas reuniões semanais nas escolas.
Aula
envolvendoFrações.

5.

Matemática –
Caçapava do Sul
Elaborar uma oficina
de Trigonometria.

(Maio e Junho/ 2016) Neste período os bolsistas ID montaram
uma Oficina de Trigonometria. Primeiramente os licenciandos
estudaram e aprenderam os conteúdos que são mobilizados na
discussão acerca da trigonometria. Na sequência, eles organizaram
uma oficina para trabalhar este conteúdo de um modo diferente do
que é realizado normalmente.

6.

Matemática –
Caçapava do Sul
Organizar uma oficina
no Geogebra e no
Excel.

(Julho a Setembro de 2016) Em um primeiro momento estudamos
o conteúdo de Sistemas de equações lineares. Em seguida,
elaboramos uma oficina no geogebra e no Excel sobre o referido
conteúdo. Por último, oferecemos para os estudantes, nas escolas,
esta oficina, na qual exploramos a resolução de sistemas lineares,

bolsisdas
IDestudaram
e
aprenderam
conteúdos
que
envolvem frações.Esta atividade
foi
realizada
para
que,
posteriormente,o plano de aula
fosse utilizadopara subsidiar a aula
dada na escola. O intuito destas
aulas era reforçar as frações nas
turmas de segundo ano do ensino
médio, pois os estudantesdeste
nível escolas, nesta escola,
apresentavam dificuldades nas
tarefas que envolviam frações.
Por meio do estudo e da
organização da oficina, os
bolsistas ID aprenderam ainda
mais sobre o conteúdo de
trigonometria.
Outro resultado importante desta
atividade foi que, os estudantes
auxiliaram o professor em sala de
aula, reforçando os conteúdos
estudados em Trigonometria,
através do Ciclo Trigonométrico,
bem como vivenciando outra
experiência em sala de aula. Para
alguns bolsistas este foi o primeiro
contato com os estudantes em sala
de aula.
Através desta oficina, os bolsistas
intencionaram mostrar para os
alunos, o significado do sistema de
equações, eos diversos recursos
que podem ser utilizados para
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bem comoosdemaisrecursos que o Software disponibiliza.

7.

8.

9.

Matemática –
Caçapava do Sul
Ampliar
os
conhecimentos
dos
estudantes
sobre
conteúdos matemáticos
a partir de resoluções
de
problemas
e
construção de jogos
matemáticos.
Matemática –
Caçapava do Sul
Elaborar planos de
aula
sobre
os
conteúdos de: frações,
potenciação,
radiciação,monômios,
polinômios e produtos
notáveis.

(Março a Setembro de 2016) Os Bolsistas ID do Instituto Estadual
Dinarte Ribeiro juntamente com o supervisor, reuniramalunos
desta escola em grupos de três, da mesma série, e os orientaram
sobre o que significa a resolução de um problema e como
podemos construir um jogo matemático. Esta atividade teve
duração de nove semanas, sendo que na nona semana deveria ser
apresentado o produto final, e este deveria estar em uma
caixa,contendo as regras e descrição do jogo.

Matemática –
Caçapava do Sul
Aprender conceitos
matemáticos
relacionados com o
contexto financeiro,
discutindo a

(Março a Junho de 2016) Os Bolsistas ID elaboraram um projeto
sobre Educação Financeira, onde aplicaram questionários para
analisar o perfil financeiro dos alunos e da comunidade. Na
sequência realizaram um estudo dos dados obtidos através de
tabelas e gráficos. Além disso, realizaram um estudo aprofundado
sobre os conteúdos de porcentagens e regra de três. Esse projeto
foi desenvolvido de março a junho, uma vez na semana.

(Julho de 206) Os Bolsistas ID estudaram e elaboraram aulas
dos conteúdos de frações, potenciação, radiciação, monômios,
polinômios e produtos notáveis. Estaatividade foi realizada para
que, posteriormente o material fosse utilizado para subsidiar as
aulas de reforço nas turmas de segundos e terceiros anos do
ensino médio, pois os estudantes apresentaram muitas
dificuldades nas atividades que envolvem estes conteúdos.

trabalharem
conceitos
da
matemática e também no seu
próprio dia-a-dia.
Atráves desta atividade tivemos a
possibilidade de recuperar 98%
dos alunos em pendência em
Matemática do ano anterior, bem
como
de
apresentar
aos
licenciandos
duas
estratégias
metodológicas
de
ensino
importantes:
resolução
de
problemas e jogos matemáticos.
Entendemos que esta atividade foi
de suma importacia tanto para os
estudantes do ensino básico como
para os bolsistas ID, visto que a
partir dela, todos estes alunos
tiveram a oportunidade de ampliar
as suas compreenssões a cerca
destes conteúdos matemáticos. Os
bolsitas ID, em especial, tiveram a
oportunidade de organizar um
plano de aula sobre estes
conteúdos
e
ministrá-la,
contribuindo na sua formação
docente.
Através desta atividade os
Bolsistas ID estudaram os
contéudos de porcentagens, regra
de três e construiram tabelas e
gráficos. Esta atividade foi
importante para os alunos pos,
eles tiveram uma noção sobre
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importância do
consumo consciente e
a previsão de gastos.

10.

Matemática –
Caçapava do Sul
Estudar a História da
Matemática com os
alunos do Ensino
Fundamental.

(Abril a Julho de 2016) Bolsistas ID elaboraram um projeto sobre
História da Matemática, onde estudaram e organizaram aulas
sobre a origem dos números, história da geometria, história dos
números negativos, mulheres na matemática, matemáticos
brasileiros, entre outros.Esse projeto foi desenvolvido de abril a
julho, uma vez na semana.

11.

Matemática –
Caçapava do Sul
Promover a integração
entre os alunos do 6º
ao 9º ano, através de
atividades lúdicas.

(Abril a Junho de 2016) Os Bolsistas ID elaboraram, juntamente
com os professores de matemática da escola, as tarefas da XI
Gincana de Matemática. Nesse sentido eles organizaramtarefas
para desenvolver o raciocínio lógico matemático dos estudantes,
além de possibilitar a integraçãodos conteúdos curriculares às
atividades práticas. Um exemplo disso foi o jogo ‘batalha dos
números’, que tem por objetivo integrar os alunos, bem como
ampliar as compreensões dos estudantes sobre conteúdos
matemáticos, fazendo com que todos participem e apliquem os

Educação Financeira, gastos e
consumo, onde eles puderam
analisar seu perfil financeiro. Esse
projeto foi apresentado na Feira
do Conhecimento realizado na
própria escola e posteriormente na
Feira de Ciências realizada pela
UNIPAMPA, no campus de
Caçapava do Sul.
Os Bolsistas ID proporcionaram à
alunos do ensino básico aulas
diferentes do que usualmente são
realizadas no currículo escolar.
Foram trabalhadas oficinas sobre
sistemas de medidas; elaboraram
textos; assistiram ao filme Àgora;
construíram uma reta númérica
coletiva com números negativos;
jogaram jogos didáticos, tais
como, batalha naval, mobilizando
o conteúdo de plano cartesiano. A
atividade
contemplou
vários
conteúdos e desenvolveu o
conhecimento de bolsistas ID e de
alunos da escola.
Através desta atividade os
Bolsistas ID tiveram um convívio
com todos os professores de
matemática da escola. Ajudaram
na elaboração das atividades da
gincana, assim como, estiveram
presentes no dia que a gincana se
realizou, podendo conviver nesse
dia com os alunos dos dois turnos
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__________________________________Relatório de Atividades do Programa PIBID/UNIPAMPA

Matemática –
Caçapava do Sul
Reconhecer como a
energia elétrica chega
até as suas casas,
aplicando
o
conhecimento
de
gráficos matemáticos a
partir de tabelas de
consumo de gastos de
energias.
Matemática –
Caçapava do Sul
Auxiliar os alunos que
possuem dificuldades
de aprendizagem sobre
Números Inteiros e
suas operações.

conhecimentos escolares adquiridos.
(Setembro a Novembro de 2016) Os Bolsistas ID elaboraram um
projeto sobre Energia Elétrica, que foi aplicado com os alunos do
9º Ano. Primeiramente, eles responderam a um questionário
referente ao seu conhecimento sobre o assunto. Na sequênciafoi
apresentadapara eles uma maquete reproduzindo o caminho da
energia elétrica até suas residências. Num outro momento os
alunos trouxeram as contas de luz para fazermos um
levantamento de dados dos gastos e construção de gráficos. Para
finalizar a atividade, os alunos realizaram a confecção de um
experimento e apresentaram para os alunos do 8º Ano. Esse
projeto foi desenvolvido uma vez na semana.
(Agosto à Novembro/2016) Os Bolsistas ID juntamente com a
supervisora, planejaram os conteúdos a serem recuperados
durante as reuniões realizadas na escola. Na sequência, os
bolsistas elaboraram listas de exercícios sobre os conteúdos que
os estudantes apresentavam dificuldades, tais como: tabuada e as
quatros operações, regra de sinais, números inteiros e suas
operações. Essa atividade foi realizada no período de agosto à
novembro, sendo uma aula por semana.

14.

Matemática –
Caçapava do Sul
Organizar e apresentar
uma
oficina
sobreMandalas

(Outubro de 2016) Esta atividade foi desenvolvida por uma
bolsista ID do subprojeto e a oficina foi oferecida para os
supervisores, coordenador e demais bolsistas deste subprojeto em
uma das reuniões gerais do grupo.

15.

Matemática –

(Setembro de 2016) O coordenador do subprojeto organizou uma

12.

13.

da escola.
Através desta atividade, os alunos
da escola tiveram a oportunidade
de estudar um assunto relacionado
ao seu cotidiano, realizaram a
construção de gráficos a partir de
suas próprias contas de luz e, pela
primeira
vez,
puderam
confeccionar experimentos que,
em
seguida,
foram
apresentadospara outros alunos da
escola.
Através desta atividade, os
Bolsistas ID estudaram os
conteúdos a serem desenvolvidos
com os alunos do 7º Ano e,
posteriormente elaboraram as
listas de exercícios para serem
aplicadas em sala de aula. Com
essas intervenções realizadas
pelos
bolsistas,tivemos
uma
melhora no aprendizado dos
alunos.
Através desta oficina os Bolsistas
ID, Supervisores e Coordenador,
conheceram uma nova forma de
explorar os conceitos básicos e
geométricos da matemática, a
partir das mandalas. A partir da
atividade, foi possível explorar
conceitos matemáticos, como por
exemplo, ângulos, semi-retas,
pontos, figuras geométricas, etc.
A partir desta atividade, tivemos a
23
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Caçapava do Sul
Organizar e apresentar
uma oficina sobre o
software matemático
WX máxima

oficina envolvendo o software matemático livre ‘WX Maxima’, e
esta foi apresentada para os bolsistas e supervisores em uma das
reuniões gerais semanais do grupo. Intencionou-se com esta
atividade a revisão de conteúdos de Matemática do ensino básico
e superior, bem como a possibilidade de abordagem do ensino da
matemática através de softwares.

16.

Matemática –
Caçapava do Sul
Organizar e apresentar
uma oficina sobre as
normas da ABNT

(Setembro de 2016) O coordenador do subprojeto organizou uma
oficina sobre as normas da ABNT, e esta foi apresentada para os
bolsistas e supervisores em uma das reuniões gerais semanais do
grupo.

17.

Matemática –
Caçapava do Sul
Organizar e apresentar
uma oficina utilizando
o smarphoneaplicativo mathematics

(Novembro de 2016) Uma bolsista do subprojeto, juntamente com
duas estudantes e uma professora do curso de Licenciatura em
Ciências Exatas, organizou e apresentou uma oficina utilizando o
smarphone – aplicativo mathematics para os bolsistas
supervisores e coordenador em uma das reuniões gerais semanais
do grupo. Nesta atividade foi apresentada as funcionalidades do
aplicativo e foi enfatizado o conteúdo de funções polinomiais.

18.

Matemática –

(Março à Dezembro de 2016) Elaboração, pelos bolsistas e pela

oportunidade de revisar junto com
os estudantes e supervisores
determinados
conteúdos
de
Matemática do ensino básico e
superior, bem como de abordar
uma possibilidade de estratégia
metodológica para o ensino de
Matemática, que é a tecnologia.
A partir desta atividade os alunos
aprenderam a escrever relatórios,
formatar artigos, fazer citações no
corpo do texto e nas referências
bibliográficas ao final do texto.
Através desta oficina alguns
alunos também puderam sanar
algumas dúvidas relativas a
formatação dos seus trabalhos de
conclusão de curso (TCC).
Através deste aplicativo, os
Bolsistas ID visualizaram os
gráficos de diversas funções
polinomiais, e identificaram os
pontos de máximo e mínimos,
raízes, funções crescentes e
descentes, etc. A atividade tem o
potencial de auxiliar os bolsistas
na compreensão do conteúdo de
funções através da tecnologia.
Ademais, ela se torna uma
alternativa
de
estratégia
metodológica para esses futuros
professores abordarem diversos
conteúdos da área da Matemática.
A escrita do portfólio tem
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supervisão da escola, de portfólios digitais semanais das atividades contribuído
para
que
o
desenvolvidas no projeto.
bolsista/licenciando adquira o
hábito de refletir sobre suas ações
e expressá-las dentro do contexto
pedagógico, bem como auxilia o
professor da Educação Básica a
refletir sobre sua própria prática.
Subprojeto QUÍMICA – Campus Caçapava do Sul
A
seleção
dos bolsistas ID e das supervisoras aconteceu a partir de Com o processo seletivo, o
Química – Caçapava
edital de seleção que avaliou currículo, produção textual e subprojeto completou suas vagas
do Sul
Selecionar bolsistas-ID entrevista de cada candidato.
ociosas e manteve um cadastro de
e supervisores para
suplentes para a futuras vagas de
vagas ociosas.
ID.
Divisão das tarefas de gestão para o andamento das atividades A implantação da divisão de
Química – Caçapava
vinculadas ao subprojeto, tais como, relatórios, controle de tarefas tem potencializado o
do Sul
Manter os objetivos e
presença, organização do cronograma, reserva e controle de desenvolvimento das atividades
discutir os
material.
e permitido a autonomia dos
procedimentos do
grupos,
assim
como
a
subprojeto Química
responsabilidade,
o
comprometimento na elaboração
e execução das ações.
Caçapava do Sul
Criar e atualizar o
portfólio individual

1.

2.

3.

4.

Química – Caçapava Elaboração, pelos licenciandos e pela supervisão da escola, de A escrita do portfólio tem
portfólios digitais semanais das atividades desenvolvidas no contribuído
para
que
o
do Sul
Registrar atividades em projeto.
bolsista/licenciando adquira o
diários reflexivos.
hábito de refletir sobre suas ações
docentes e expressá-las dentro do
contexto pedagógico, bem como
auxilia o professor da Educação
Básica refletir sobre sua própria
prática.
Química – Caçapava Reuniões semanais sistemáticas do subprojeto com presença de Estas reuniões são fundamentais
bolsistas, supervisores, coordenador e colaborador.
para que as ações fossem
do Sul
Reunir para discutir e
planejadas,
discutidas,
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5.

6.

7.

8.

orientar as atividades a
serem desenvolvidas,
bem como refletir e
avaliar atividades
implementadas.
Química – Caçapava
do Sul
Reconhecer a
infraestrutura das
escolas participantes do
subprojeto.
Química – Caçapava
do Sul
Apresentar o
mapeamento da escola
participante do
subprojeto.
Química – Caçapava
do Sul
Organizar grupo de
estudos para discutir
temáticas relevantes da
formação inicial e
continuada de
professores
Química – Caçapava
do Sul
Produzir
materialdidático para
ser implementado na
Educação Básica

implementadas e acompanhadas.
As orientações das atividades têm
sido realizadas nestes momentos.

Esta ação está voltada para o mapeamento do contexto escolar,
contemplando os seguintes aspectos: infraestrutura da escola,
gestão educacional, espaços de formação docente e práticas
didático-pedagógicas e currículo.

Apresentação e discussão dos resultados obtidos durante o
mapeamento do contexto escolar. O licenciando trará para o grupo
suas considerações e apontamentos sobre o que constatou durante
suas observações na Escola. Este levantamento tem como objetivo
melhorar o planejamento das atividades que serão desenvolvidas
na Escola.
Formação de grupos de estudo para leitura e discussão de
referenciais teórico-metodológicos. Essa ação tem por objetivo
aprofundar o conhecimento dos pressupostos teóricometodológicos dos bolsistas em formação inicial e continuada de
professores.

Elaboração pelos bolsistas de jogos lúdicos, história em
quadrinhos, tabela periódica e atividades experimentais. Essa ação
busca potencializar o estudo e produção de recursos didáticos a
fim de subsidiar o trabalho das intervenções pelos bolsistas, além
de lhes possibilitar uma aprendizagem significativa na área das
ciências. Essa ação tem caráter permanente ao longo de todo o
projeto.

Esse mapeamento contribuiu para
que o licenciando reconheça e
identifique as diferentes dimensões
que integram e interferem no fazer
docente em sala de aula. É de
responsabilidade dos docentes
supervisores a elaboração de
memorial sobre o espaço escolar.
Esta atividade tem contribuído
para a formação do licenciando
por oportunizar um espaço de
discussão sobre as possíveis
mudanças e aperfeiçoamento das
práticas pedagógicas.
A discussão e a leitura destes
referenciais têm promovido o
desenvolvimento de competências
e habilidades que propiciam uma
maior organização no processo de
ensino e aprendizagem.

Os grupos produziram jogos para
serem aplicados na Educação
Básica
e
selecionaram
experimentos laboratoriais
já
descritos na literatura voltados à
área de Ciências da Natureza.
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9.

10.

11.

12.

Química – Caçapava
do Sul
Promover encontros de
integração com os
professores
supervisores
propiciando espaço de
discussão e análise
crítica do trabalho
desenvolvido.
Química – Caçapava
do Sul
Produzir relatórios
parciais e finais que
sistematizam o trabalho
desenvolvido.
Química – Caçapava
do Sul
Priorizar espaço de
formação inicial e
continuada com os
bolsistas do PIBID
sobre a ferramenta
computacional.
Química – Caçapava
do Sul
Divulgar na
comunidade científica a
importância do usode
ferramentas
computacionais na área
de Química.

Encontro com professores supervisores para as discussões sobre
temas relacionados com o impacto do PIBID na Escola e na sua
formação. Esta ação tem por objetivo propiciar espaços de
discussão entre os supervisores, permitindo a troca de experiência
e análises críticas sobre o trabalho desenvolvido. Os Ids têm sido
convidados para participar destas atividades para uma
compreensão maior dos desafios e limitações da profissão docente.

A partir desta experiência, os
professores relatam como estão
sendo realizadas as intervenções
nas escolas, bem comosão
realizadas avaliações das práticas
desenvolvidas.

Elaboração de relatórios parciais e finais, sistematizando as
atividades realizadas durante o desenvolvimento anual do projeto.
Os relatórios parciais contribuem para mapear as ações alcançadas
a cada ano, bem como avaliar o andamento do projeto. Eles
orientam os encaminhamentos necessários para a consolidação das
atividades propostas. Essa ação contribui para o licenciando e
professor supervisor desenvolver a capacidade de sistematização,
avaliação e re-encaminhamento das atividades propostas.
Durante o mês de janeiro de 2016 foi ofertada nas dependências da
Unipampa a oficina denominada Toondoo. Nos meses de maio e
junho de 2016 aconteceu a oficina sobre o uso da ferramenta
computacional “Chemsketch”.

Os
bolsistas
apresentaram
portfólio de atividades nos quais
relatam as principais contribuições
das atividades do programa em sua
formação.
Estes
portfólios
subsidiam a construção dos
relatórios da Coordenação de área
do projeto.
Essa ação contribuiu para o
licenciando e professores da
Educação Básica conhecer e usar
ferramentas pedagógicas
que
possam auxiliar na construção dos
conceitos científicos.

No mês de outubro de 2016 um grupo de bolsistas de iniciação a
docência ofertou o minicurso “Chemsketch” no Encontro e
Debates de Ensino de Química (EDEQ) na cidade de Pelotas,
RS.No mês de novembro este mesmo mini curso foi ofertado na I
Semana Acadêmica Integrada do campus de Caçapava do Sul, RS.
Durante a I semana acadêmica integrada da Unipampa do campus
de Caçapava do Sul foi realizado um minicurso sobre jogos
lúdicos.

Essa
ação
contribui
paraa
disseminação
das
práticas
apreendidas durante o processo
formativo bem como, exercitar a
capacidade de argumentação e a
oralidade.
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13.

14.

15.

Química – Caçapava
do Sul
Desenvolver oficina na
Educação Básica,
promovendo a
construção do
conhecimento
científico e o uso de
ferramenta
computacional
Química – Caçapava
do Sul
Estudar a metodologia
de Experimentação em
grupo de formação de
professore e produzir
material didático.

No mês de abril e maio de 2016 foi ofertado pelos bolsistas de
iniciação a docência e professores supervisores do PIBID oficinas
para alunos da Educação Básica sobre a ferramenta computacional
“Toondoo’. Essa ação contribui para formação docente dos
licenciandos, bem como a ampliação da capacidade pedagógica e
metodológica dos mesmos.

Os bolsistas de iniciação a
docência
e
professores
supervisores ministraram oficinas
sobre a ferramenta computacional
“Toondoo” e perceberam o quanto
é relevante o seu uso no ensino de
Ciências.

Durante os meses de setembro a novembro de 2016 os bolsistas
foram convidados a participar da ação de extensão:
Experimentação no Ensino de Ciências, no campusCaçapava do
Sul. Essa ação tem uma carga horária de 40h e permite que os
bolsistas se apropriem da metodologia sobre experimentação.

Química – Caçapava
do Sul
Produzir artigos
científicos para serem
publicados em eventos
da área.

A escrita de trabalhos científicos contribui para o exercício da
escrita acadêmica, o desenvolvimento do senso estético, a
sistematização das ideias e a avaliação da própria produção. A
apresentação de trabalhos durante os eventos, defendendo
proposições e ações realizadas, contribui para a desenvoltura em
falar em público e potencializa a criticidade e o desenvolvimento

Um grupo de ID’s participou de
ação de extensão universitária
produzindo materiais de cunho
investigativo
utilizando
a
metodologia de experimentação.
Esse material foi avaliado pela
equipe executora da ação de
extensão,
bem,
como
implementado
na
Educação
Básica.
A partir desta ação os ID’s
compreenderam e identificaram os
tipos de atividades experimentais
descritos na literatura e qual desses
é mais aconselhável utilizar no
Ensino de ciências.
No decorrer do ano de 2016 foram
produzidos 4 artigos completos
relacionados com a formação
docente, o uso de jogos no ensino
de ciências e a experimentação.
Foram produzidos 4
resumos
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da escrita dos bolsistas.

16.

Química – Caçapava
do Sul
Demonstrar a
importância do PIBID
para a comunidade.

(Fevereiro/2016)Produzidos vídeos com o objetivo de
conscientizar a comunidade sobre a relevância do Projeto PIBID.
Essa ação auxilia a desinibição do licenciando, bem como
aprimora a capacidade a sua capacidade oral e criativa.

17.

Química – Caçapava
do Sul
Propiciar a
experimentação na
Educação Básica
Química – Caçapava
do Sul
Produzir e

No mês de junho, os bolsistas implementaram a prática “Teste de
Chamas” em turmas de Primeiro ano do Ensino Médio. Essa ação
propiciou a vivência do licenciando na metodologia de
experimentação na Educação Básica.

18.

Os bolsistas juntamente com supervisores e coordenadores de área
produziram jogos lúdicos para serem implementados na Educação
Básica. Esta ação permitiu ao professor em formação inicial e

expandidos
e
4
resumos,
apresentados em
pôsteres. A
sistematização e publicação destes
trabalhosaconteceram
nos
seguintes eventos:XIV Encontro
Investigação na escola que ocorreu
em Uruguaiana; XVIII ENEQEncontro Nacional de Ensino de
Química
que
ocorreu
em
Florianópolis, SC; 36º EDEQEncontro de Debates em Ensino de
Química, que aconteceu na cidade
de Pelotas, RS; XXIII Encontro de
Química da Região sul, promovido
pela SBQ/Sul em Santa Maria, RS
e, 8º Siepe-Salão Internacional de
Ensino, pesquisa e Extensão da
Unipampa que aconteceu na
cidade de Uruguaiana.
Os bolsistas produziram uma série
de vídeos sobre a importância do
PIBID na formação inicial e
continuada de professores. Esses
vídeos foram postados em redes
sociais
e
promoveram
a
capacidade criativa e oral.
Através desta ação os ID’s
refletiram sobre as limitações e
potencialidades
do
uso
da
experimentação nos contextos das
aulas de Química.
Aconteceram
encontros
de
formação
para
estudar
a
metodologia de jogos lúdicos no
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implementar material
didático lúdico em
aulas de Ciências da
Natureza e Química do
Ensino Médio

continuada a autoria na produção de material didático, bem como Ensino de Ciências, bem como os
a criatividade, a revisão e construção de conceitos científicos.
licenciandos
e
professoras
supervisoras produziram revisões
de literatura sobre a temática para
se apropriarem da mesma.

19.

Química – Caçapava
do Sul
Organizar e manter
atualizado o portal e o
facebook do
subprojeto.

Manutenção do portal institucional do PIBID pelo grupo para a
divulgação das atividades e projetos realizados nas escolas
parceiras do subprojeto permitindo a socialização das atividades e
seus resultados entre os integrantes do subprojeto, entre as escolas
e para a comunidade em geral e, ainda, como divulgação na
comunidade acadêmica. Os bolsistas se responsabilizarão pela
escrita e postagem das notícias, desenvolvendo habilidades de
escrita e de responsabilidade.

20.

Química – Caçapava
do Sul
Apresentar artigos
sobre as temáticas
trabalhadas no
programa em eventos
científicos.
Química – Caçapava
do Sul
Verificar e analisar em
livros didáticos de
Ciências da Natureza e
Química aprovados no

Apresentação de artigos completos, resumos, pôsteres e
minicursos para apresentação dos resultados em eventos. Durante
todo o processo, os bolsistas foram incentivados a apresentarem os
trabalhos desenvolvidos em eventos da área com o objetivo de
socializar, discutir e refletir sobre suas práticas investigativas
docentes.

Houve a capacitação de bolsistas
de ID para a manutenção e
atualização do portal institucional
do PIBID, a partir de então, os
grupos passam a elaborar e postar
matérias sobre as atividades
realizadas no período. A atividade
propicia o domínio de ferramentas
computacionais importantes para
qualificar a práxis docente. Além
disso, foi criada uma página do
grupo
no
Facebook
para
compartilhar informações, ações e
estreitar a comunicação interna do
grupo.
O objetivo da produção, escrita e
apresentação da produção em
eventos
científicos,
com
odesenvolvimento da oralidade e
capacidade de organizar oficinas e
minicursos.

Elaboração de artigos analisando as atividades experimentais e os
usos da metodologia de Resolução de Problemas nos livros
didáticos aprovados pelo PNLD. Essa ação visa verificar a
abordagem dada pelo livro didático para as duas temáticas, bem
como promover nos bolsistas a capacidade de analisar o material
didático que é usado na Educação Básica.

Essa atividade está em andamento.
Os ID’s, juntamente com as
professoras supervisoras estão
fazendo encontros semanais para a
análise do material e posterior
escrita de artigos sobre os tipos de

21.
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22.

1.

2.

3.

PNLD a existência de
atividades
experimentais e o uso
da resolução de
problemas.
Química – Caçapava
do Sul
Promover encontros
para discutir os
impactos do PIBID.

experimentos que são encontrados
nos livros didáticos e se trazem a
metodologia de resolução de
problemas.
Realização de encontros com os professores supervisores
participantes do projeto para discussões sobre o impacto do PIBID
na escola básica. Os docentes supervisores farão o levantamento e
discussão das transformações ocorridas no contexto escolar,
particularmente em suas salas de aula, a partir das intervenções do
PIBID. Essa ação contribuirá para que o licenciando conheça as
demandas da Educação Básica, bem como os diferentes fatores
que interferem no processo de ensino e aprendizagem.

Os principais impactos das
intervenções e/ou implementação
do Pibid nas escolas parceiras têm
sido discutidas nos encontros de
supervisores e Coordenadores de
área, as quais são realizadas a cada
semestre. Tanto os docentes
supervisores
quanto
os
coordenadores de área traçam
novas estratégias de ações e
intervenções a partir dos relatos e
das experiências vividas.

Subprojeto CIÊNCIAS – Campus Dom Pedrito
(Janeiro – Dezembro) Mensalmente os bolsistas escreveram Durante o ano foram construídas
sínteses reflexivas a partir de artigos científicos, livros, 61 sínteses reflexivas.
dissertações e teses, escolhidas por eles e indicadas pela
coordenação, retomando as aprendizagens e dificuldades
encontradas e, principalmente, refletindo sobre as necessidades
para qualificar sua prática. Esta demanda é acompanhada pelos
supervisores e posteriormente pela coordenação de área.
Ciências/Dom Pedrito (Janeiro – Março) foram produzidos vídeos em prol do PIBID, Total de Vídeos produzidos: 57
Elaborar, editar e
disponíveis nas redes sociais e no blog do projeto
divulgarvídeos em prol http://pibiddompedrito.blogspot.com.br/, envolveram-se nesta
do PIBID nas redes
ação bolsistas, comunidade acadêmica e comunidade escolar.
sociais.
Ciências/Dom Pedrito (Janeiro – Dezembro) Ao longo do ano foram elaboradas oficinas Total de oficinas planejadas e
Planejar e executar
de ensino de Ciências da Natureza, com caráter interdisciplinar e executadas: 13 e 52 produtos
oficinas
contextualizado, aplicadas no Ensino Fundamental e no Ensino gerados.
Médio, vivenciando a prática pedagógica no contexto da escola,
Ciências/Dom Pedrito
Realizar leitura e
escrita de Sínteses
reflexivas
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4.

Ciências/Dom Pedrito
Elaborar, aplicar e
avaliar projetos

5.

Ciências/Dom Pedrito
Desenvolver práticas de
letramento científico

6.

Ciências/Dom Pedrito
Produzir portfólios
reflexivos

7.

Ciências/Dom Pedrito
Produzir materiais
pedagógicos/modelos
didáticos

8.

Ciências/Dom Pedrito
Divulgar os projetos
nas redes sociais e
demais facebook das
escolas
Ciências/Dom Pedrito
Participar de reuniões

9.

propondo metodologias diferenciadas no ensino de Ciências e
analisando os resultados.
(Janeiro – Dezembro) A partir das temáticas geradoras
identificadas no dossiê socioantropológico e indicadas pelos
alunos e professores como prioridade, planejaram-se projetos. Os
mesmos contribuíram para vivência de diferentes metodologias
pelo bolsista.
(Janeiro – Dezembro) As praticas de letramento científico foram
exploradas em duas dimensões: do licenciando através de
produções de resumos, resenhas, sínteses, artigos, entre outras e
dos estudantes da Educação Básica através da leitura e
interpretação de diferentes fontes(bulas, receitas, cartazes,
panfletos, portfólio, etc)
(Janeiro – Dezembro) Cada bolsista foi incentivado a registrar
suas reflexões em um portfólio físico. A coordenação de área
também disponibilizou atividades a serem respondidas no
portfólio (exercícios de raciocínio, atividades conceituais, sínteses
reflexivas). O portfólio foi previamente analisado e os dados são
apresentados
no
link
https://drive.google.com/file/d/0B6ZOAHtJcW7xX0RfWXRaUV
E5Sjg/view?usp=sharing
(Janeiro – Dezembro) Produção de material didático pedagógico
para o Ensino Fundamental/Ensino Médio de acordo com o
currículo Escolar, considerando as bases fundamentais para o
letramento: páginas de conteudo WEB, Blog de divulgação
Cientifica, vídeos demonstrativos de experimentação, Videoaulas.
(Janeiro – Dezembro) Desenvolveu-se um blog em cada escola
participante, no qual os alunos foram os autores, mantendo-o
atualizado com notícias sobre as atividades, materiais para
consulta, imagens. O subprojeto também continuará alimentando
o blog institucional:http://pibiddompedrito.blogspot.com.br/
(Janeiro – Dezembro) Realização de reuniões mensais para
planejamento e avaliação das atividades, em conjunto com os

29 projetos e 247 produtos

18 práticas de letramento

35 portfólios produzidos

26 materiais didático pedagógicos

Foram criados ao total 10 mídias
de divulgação.

Foram
realizadas
mensalmente e 6

reuniões
encontros
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de planejamento e
formação

10.

11.

12.

1.

professores da Educação Básica envolvidos; Realização de
reuniões semestrais com todos envolvidos nas escolas de
Educação Básica. Participação em reuniões de Comissão de
Curso para estreitar laços entre PIBID e Licenciatura.
Ciências/Dom Pedrito (Janeiro – Dezembro) Participação e\ou auxílio na logística e
Participar de
organização de Feiras de Ciências escolar e municipal. Essa ação
planejamento,
propiciará aos bolsistas uma vivência organizacional e
organização,
possibilitará aos alunos da Educação Básica vivenciar diferentes
participação e execução momentos da pesquisa científica, entre eles a divulgação e
de mostras, feiras de
socialização dos resultados.
ciências e outros
Ciências/Dom Pedrito (Janeiro – Dezembro) Participação de eventos, divulgando as
Participar de eventos,
atividades desenvolvidas no projeto e interagindo com
socializando resultados pesquisadores de outras universidades. Destaca-se a importância
da participação da Semana Acadêmica e de eventos organizados
pelo PIBID
Ciências/Dom Pedrito (Janeiro – Dezembro) Durante este ano tivemos ingresso de novos
Desenvolver pesquisas bolsistas ao longo de todo o período, o que muitas vezes
impossibilitou a ida para as escolas. Dessa forma durante alguns
meses desenvolveram-se pesquisas sobre o Pibid, para
compreender o propósito do programa, as atividades
desenvolvidas, entre outros.
Subprojeto FÍSICA – Campus Bagé
(fevereiro a dezembro/2016)
Física/Bagé
Estabelecer encontros
Semanalmente são realizados encontros de 2 a 4 horas, na
semanais para
Universidade. Na primeira semana de cada mês se tem como pauta
planejamento,
o planejamento e discussão das futuras ações. Na segunda e
avaliação e
terceira semana os bolsistas-ID trabalham em pequenos grupos e
implementação de
os coordenadores de áreas prestam auxílio durante os trabalhos.
ações estabelecidas.
Na quarta semana se faz uma avaliação geral das atividades
desenvolvidas e os bolsistas apresentam seus relatórios mensais.
Também são realizados encontros de 4 horas semanais nas escolas
que são intercalados entre intervenções e planejamentos.

formativos
externos

com

palestrantes

Foram organizadas 4 atividades
nesta categoria

Foram aprovados 29 trabalhos em
eventos

Foram desenvolvidas 8 pesquisas

O estabelecimento de uma agenda
mensal,
implementada
desde
fevereiro de 2015, tem propiciado
um trabalho coletivo e com a
proposição de ações desenvolvidas
em conjunto com os supervisores,
bolsistas-ID e coordenadores de
área. Instituiu-se uma dinâmica de
trabalho em que o próprio bolsista
é capaz de acompanhar seu
envolvimento nas ações do projeto
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2.

3.

4.

(março a novembro/2016)
Em 2016 realizaram-se feiras de ciências visando estimular
alunos e professores para a produção de trabalhos investigativos e
promover a integração entre escola e universidade.
Os bolsistas ID da escola Jerônimo Mércio atuaram na
organização da VI Feira de Ciências. A feira foi realizada nas
dependências da escola. Os bolsistas-ID trabalharam na
montagem dos estandes e na banca de avaliação dos trabalhos.
No dia 18 de agosto, em Candiota, ocorreu a IV FEICAN - Feira
de Ciências, Arte e Tecnologia de Candiota organizada em
parceria com o PIBID Física e a Smed de Candiota.
Os trabalhos selecionados na IV FEICAN foram apresentados na
V Feira de Ciências do Campus Bagé da Unipampa, realizada no
dia 13 de novembro.
(agosto/2016 a dezembro/2016)
Física/Bagé
Desenvolver um
O sistema de medição é composto por um Pt-100 classe AA da
sistema para medição
Omega e um conversor analógico-digital de 24 bits (ADS1247 –
de temperatura com
Texas Instruments). Estabeleceu-se a comunicação entre
alta acurácia.
ADS1247 e o arduino via comunicação SPI. Foi desenvolvido
página no GitHub, que contém os materiais desenvolvidos
durante o processo.
(março/2016 a dezembro/2016)
Física/Bagé
Desenvolver uma
A plataforma é composta por um microcontrolador
plataforma de aquisição (PIC18F2550), comunicando com um ambiente de programação
de dados e
open source (Python) via comunicação USB na classe HID. Foi
automação/controle.
desenvolvido página no GitHub, que contém os materiais
desenvolvidos durante o processo.
Física/Bagé
Participar e organizar
Feiras de Ciências

e se for o caso ele mesmo solicita
a
realização
de
atividades
compensatórias (carga horária
semanal menor de 8 horas).
Apresentação de 48 trabalhos na
escola Jerônimo Mércio da
Silveira, 46 trabalhos na feira de
Candiota e 56 trabalhos na Feira
de Bagé.
Participação de escolas de vários
municípios, a saber: Bagé,
Candiota, Caçapava do Sul, Dom
Pedrito e Aceguá.
Os bolsistas do PIBID Física têm
demonstrado
um
ótimo
envolvimento e empenho na
realização das feiras.
Conseguiu-se realizar a leitura da
temperatura com alta acurácia.
Disponibilização de um código de
programação para utilização com o
Arduino
e
um
tutorial
(https://github.com/KakiArduino).
O hardware foi desenvolvido
previamente e composto pela placa
de desenvolvimento e uma placa
gravadora. Foi desenvolvida a
programação para a comunicação
entre o Python e o PIC via USBHID, utilizando um software
proprietário (MikroC pro for PIC).
Disponibilização de materiais e
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5.

Física/Bagé
Equipar os laboratórios
de física das EEEM
Dr. Carlos Antônio
Kluwe e EEEM
Jerônimo Mércio da
Silveira.

(junho a dezembro/2016)
Foram desenvolvidos quatro experimentos (Aceleração da
Gravidade, Indução Magnética, Motor Eletromagnético,
Velocidade do Som). Esses experimentos foram aplicados em sala
de aula e os mesmos ficaram a disposição dos professores das
escolas, nos laboratórios de Física.

6.

Física/Bagé
Apresentar
experimentos e
demonstrações de
Física para alunos do
Ensino Médio.

(julho a agosto/2016)
A atividade consistiu em realizar demonstrações envolvendo
experimentos. São experimentos lúdicos e interativos, em que o
participante contribui com a realização do mesmo. São
demonstrações relacionadas aos seguintes conceitos: conservação
de momento angular; conservação de momento linear; modelo de
painel solar, conservação de energia; indução elétrica e magnética
(motor homopolar, freio magnético, etc.) e Magnetismo
(ferrofluido, eletroímã, etc.). No mês de julho a atividade foi
desenvolvida no Colégio Presidente Emílio Garrastazu Médici Fundação Bradesco para a turma de férias de inverno. Em agosto
os experimentos foram apresentados na escola Carlos Kluwe e em
Novembro na escola Jerônimo Mércio da Silveira.
(março a abril/2016)
Durante o mês de março de 2016 foram programadas atividades
para alunos do 6° ano da escola Neli Betemps localizada na
cidade de Candiota. Em abril foram desenvolvidas atividades
introdutórias à lógica de programação e operadores lógicos,

7.

Física/Bagé
Introduzir a Lógica de
Programação e
operadores lógicos;
Apresentar e resolver

um
tutorial
em:
https://github.com/KakiArduino.
Houve bastante interesse dos
alunos, em que questionavam
sobre os assuntos discutidos e
também contribuíram para a
realização do experimento.
Os experimentos foram aplicados
em
16
turmas,
atingindo
aproximadamente 360 alunos.
A concepção de quatro pôsteres e
experimentos
didáticos
(Aceleração
da
Gravidade,
Indução
Magnética,
Motor
Eletromagnético e Velocidade do
Som).
Exposição para aproximadamente
190 os alunos tiveram uma
interação com os experimentos,
demonstrado interesse no conteúdo
formal.

Os alunos se mostraram motivados
com a primeira atividade sobre
programação, eles foram capazes
de
solucionar
os
desafios
propostos.
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desafios utilizando os
blocos lógicos.

8.

9.

Física/Bagé
Utilizar o software
Scratch para a criação
de jogos, histórias e
animações,
empregando o
raciocínio lógico;
resolver desafios,
construindo algoritmos
e aplicáveis à
plataforma Scratch.
Física/Bagé
Organizar e realizar
uma olimpíada de
programação com
Scratch, na Escola Neli
Betemps.

através da utilização de blocos lógicos, que serviram como base A partir dos resultados alcançados,
para desenvolver e melhorar o raciocínio lógico.
foi submetido um trabalho sobre
introdução
a
lógica
de
programação para o XIV EIE (14°
Encontro de Investigação na
Escola).
(maio a junho/2016)
A partir de desafios propostos, os
Durante o mês de maio foi introduzido o software Scratch na alunos foram capazes de produzir
sala de aula que tem como seu objetivo auxiliar a aprendizagem as sequências lógicas, construir os
de programação de maneira lúdica e criativa, podendo ser criadas algoritmos e aplicarem na
animações, jogos, histórias interativas.
plataforma Scratch.
Em junho foram desenvolvidos alguns exercícios para avaliar o
desempenho dos alunos em relação ao Scratch.

(julho a novembro/2016)
Durante esse período do ano foram desenvolvidas diversas
atividades práticas com os alunos em relação à programação com
o software Scratch. No mês de outubro foi realizada a olimpíadas
na escola Neli Betemps com os alunos do 6° ano.

Os alunos tiveram grande
desempenho em criar jogos e
manusear o programa, e para
testar
tal
conhecimento foi
realizada a olimpíada, na qual os
resultados mostraram que cada
grupo apresentou habilidades
diferentes em raciocínio lógico,
trabalho em equipe e agilidade
(devido ao tempo que foi proposto
a eles). Com isso, conclui-se que
os alunos entenderam a lógica de
programação e estão preparados
para atividades mais dinâmicas
relacionadas ao software Scratch.
Esses
resultados
foram
apresentados no SIEPE.
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10. Física/Bagé
Trabalhar no software
Scratch com: i) as
condições de
programação e, ou , se
e senão, ii) operadores
matemáticos e iii)
criação de jogos.

(maio a junho/2016)
Ao longo do ano foram propostas atividades sobre o ensino das
condições de programação e, ou , se e senão e operadores
matemáticos. Os alunos, nas escolas Felix Contreira e CAIC,
começaram desenvolvendo atividades que exploravam as
diferenças entre e e ou e na sequência sobre se e senão. Ao
decorrer das aulas foram realizadas atividades, em que os alunos
deveriam formar um quadrado e outro onde deveriam formar uma
estrela e a após discutir com os colegas as diversas formas de
desenvolverem o programa e demonstrar para os colegas. Na
sequência a construção de um jogo de basquete, uma calculadora
simples e uma calculadora de transformação de unidades.

11. Física/Bagé
Realizar uma aplicação
prática com a
plataforma
microcontrolada
Arduino

(novembro/2016)
Construção de uma Horta Automatizada utilizando o Scratch for
Arduino (S4A) para a feira de ciências da escola Professor
Leopoldo Maieron – CAIC. Para a conclusão das atividades, foi
realizada uma maquete de uma horta, com um sensor de umidade
e uma válvula de máquina de lavar roupa.

(agosto a dezembro/2016)
12. Física/Bagé
Proceder o nivelamento Um grupo de bolsistas de iniciação à docência, formado pelos
de conhecimentos entre ingressantes em 2016, realizaram grupos de estudos buscando

Participaram das atividades uma
turma de 7º ano e uma turma de 8º
ano, com uma média de 20 alunos
em cada turma.
Os alunos tiveram dificuldade para
compreender a diferença do se e
senão e de como utilizar.
Possuíram mais clareza na hora de
fazer as atividades.
Na atividade de construção do
jogo de basquete os alunos
apresentaram grande interesse e
participação
e
conseguiram
incrementar novas maneiras e
novos empecilhos da bola cair na
cesta. Na atividade sobre unidades
de
medida,
os
alunos
apresentaram muitas dificuldades
para construir o programa na
primeira atividade. Porém, com o
auxílio dos bolsistas de iniciação à
docência conseguiram concluir a
primeira atividade e nas próximas
usaram a primeira como base.
Construção de uma maquete de
uma
horta
com
irrigação
automatizada.
Os alunos puderam montar um
experimento
a
partir
dos
conhecimentos de programação
adquiridos ao longo do ano.
Foi observado que durante todo o
período de aprendizagem sobre o
Arduino que a maior dificuldade
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os bolsistas, em relação
às linguagens de
programação
trabalhadas.

13. Física/Bagé
Realizar uma oficina
sobre o software
Scratch para
licenciandos de Física
e Matemática do
Campus Bagé da
Unipampa.
1.

aprofundar e nivelar seus conhecimentos sobre programação e
robótica, bem como as possibilidades de aplicação no ensinoaprendizagem de Física e/ou Matemática.
Ao buscarem seu aprimoramento os bolsistas conheceram novas
formas de levarem o conhecimento da Física aos estudantes da
Educação Básica, através de tecnologias na educação e adquiriram
subsídios para planejarem suas futuras atividades.

(setembro/2016)
No dia 13 de setembro foi realizada uma oficina de Scratch para
licenciandos de Física e Matemática do Campus Bagé da
Unipampa. A oficina teve como objetivo colocar em prática os
conhecimentos adquiridos pelos bolsistas na ação de nivelamento
de conhecimentos entre os bolsistas, em relação às linguagens de
programação trabalhadas.

Subprojeto LETRAS ESPANHOL – Campus Bagé
Letras Espanhol/Bagé (Março – Junho/ 2016)
Promover amplas
As turmas foram levadas para a sala de video em todas as oficinas
discussões sobre
ministradas. Houve uma preocupação com a abordagem das
sexismo.
temáticas e com a produção escita, principalmente no que se refere
ao aspecto das discussões entre meninos e meninas e aos
estereótipos e preconceitos intrinsecos em ambos.

da turma foi trabalhar com a
linguagem C++ que é usada para
programar o Arduino. Porém,
assim que o grupo começou a usar
o S4A o desempenho em
atividades aumentou significante
com isso conclui-se que por ser
sua linguagem mais “simples” o
S4A deva ser o programa a ser
mais utilizado em futuros projetos.
Integração e socialização de
resultados entre os bolsistas da
Física e licenciandos Matemática.
De acordo com os próprios
bolsistas da Física o processo de
ensinar, durante a realização da
oficina, também contribuiu para o
aprendizado dos mesmos.
Houve uma boa integração entre
os alunos e os bolsistas. A
atividade despertou nos alunos o
interesse por alguns tópicos
principalmente no que tange às
discussões sobre as temáticas
polêmicas. Uma das maiores
dificuldades durante a abordagem,
além dos aspectos estruturais da
escola, que é deficiente em termos
de uso das tecnologias, também a
importância
dos
discentes
produzirem os textos sem copiar
diretamente da internet e fazerem
as reflexões propostas a partir do
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2.

3.

4.

5.

conhecimento e das discussões
promovidas em aula.
Houve uma boa integração entre
Letras Espanhol/Bagé (Maio – Junho/ 2016)
Promover amplas
As turmas foram levadas para a sala de video nessa oficina os alunos e os bolsistas. A
discussões sobre
ministrada.
atividade despertou nos alunos o
bullying.
interesse por alguns tópicos
principalmente no que tange às
discussões sobre a temática. Uma
das maiores dificuldades durante a
abordagem foi promover as
reflexões de forma a conduzir os
discentes a interagirem com
respeito pelo colega.
A atividade despertou nos alunos o
Letras Espanhol/Bagé (Junho-julho /2016)
Promover amplas
As turmas assistiram a depoimentos de pessoas de países interesse pela temática, mas houve
discussões sobre
hispânicos sobre a situação política do Brasil.
vários embates entre eles.
situação política do
Brasil, no sentido de
conscientizar sobre as
políticas macro que
atingem toda a
população.
Houve interação entre os alunos
Letras Espanhol/Bagé (Março – outubro/ 2016)
Promover a interação
A oficina Filmes no aprendizado de espanhol A interação com da educação básica e as bolsistas.
do ensino de línguas
as teconologias é extremamente necessária. A bolsista Caren A atividade despertou o interesse
com as tecnologias
Albanio, a partir de uma cena do filme “Mogli: O Menino Lobo”, dos alunos atingindo o resultado
trabalhou e analisou com seus alunos os personagens principais esperado. Pudemos perceber a
do filme, além de conhecer o nome, bem como, as características fluência dos alunos, a capacidade
dos animais selvagens em espanhol e relacionar com aspectos de
interpretação
na língua
culturais da cultura indígena.
espanhola.
Além da interação entre os grupos
Letras Espanhol/Bagé (Março – Novembro/ 2016)
Avaliar o grau de
alunos,
a
atividade
Cultura, Espanhol e Escola: Uma Viagem Pela América Latina de
fluência dos alunos.
- Cultura está sempre atrelada á língua, não cair em estereótipos se proporcionou aos discentes uma
Verificar a capacidade faz extremamente necessário ao darmos uma aula, principalmente ampla circulação pelo continente
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6.

7.

8.

de interpretação a
partir do projeto:
Cultura, Espanhol e
Escola: Uma Viagem
Pela América Latina

em uma sala na qual se ensina o espanhol. Nesse sentido o projeto americano,
desmistificando
das bolsistas Júlia Portinho e Larissa Assis busca apresentar os estereótipos e sensibilizando para
países que utilizam o espanhol como língua oficial, trabalhando a diversidade de ordem cultural.
com aspectos culturais de cada um deles.

Letras Espanhol/Bagé
Proporcionar aos
alunos do sexto ano um
contato com a língua
espanhola que fosse
dotado de sentidos e
fazeres.

(Março – Julho/ 2016)
A oficina La Fantástica Fábrica de Artistas – trabalhando com a
lenda indígena do filtro dos sonhos, artefato corriqueiro entre
jovens hoje em dia, e que teve seu uso tribal e ancestral
esquecido. Uma vez trabalhada a lenda, através de texto escrito e
leitura dialogada, partimos para a parte prática onde com cipós,
fios, penas e contas cada estudante pode confeccionar seu próprio
filtro dos sonhos. A oficina teve como objetivo vivenciar saberes
e práticas através da língua adicional que estamos estudando e
romper com alguns preconceitos como o de achar que aprender
língua é apenas decorar regras gramaticais fora de contexto.

Letras Espanhol/Bagé
Sensibilizar os alunos a
participarem das
atividades oferecidas
pela escola. Participar
das danças, quadrilhas
e músicas das
festividades juninas da
escola, integrando
aspectos da cultura
brasileira com outras
culturas hispânicas.
Letras Espanhol/Bagé

(Junho – Julho/ 2016)
A oficina Encontro de Culturas foi realizada a partir da interação
de todas as turmas da escola CIEP na festa junina. CIEP. Assim o
grupo do PIBID da escola CIEP de Bagé movimentou a festa este
ano com muita dança, música, quadrilha e a língua espanhola nos
recadinhos de amor.

(Março – novembro/ 2016)

Esta atividade foi de grande
interesse e participação, pois fez
com que os alunos conhecessem
aspectos das culturas tribais,
lendas, etc. Houve uma ampla
participação dos alunos e um
espaço para reflexão sobre a
amplitude de ensinar/aprender uma
língua, que não se restringe à
simplificação
gramatical,
tradicionalmente utilizada nas
escolas.
Tais ações corroboram com o
aprimoramento da língua adicional
meta (neste caso a língua
espanhola) e amplia as reflexões
metodológicas dos bolsistas ID,
assim como conduz o professor
supervisor a refletir sobre as suas
práticas atuais em sala de aula.

A atividade foi de grande valia
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Trabalhar a inclusão e
sensibilizar para a
temática, a partir da
perspectiva da língua
espanhola.

9.

10.

11.

A oficina PIbid Espanhol e Inclusão trabalha com diversos temas
e perspectivas inclusivas. Os diferentes tipos de necessidades
especiais e os direitos das crianças com deficiências de frequentar
a escola comum e, de encontrar na escola, os recursos para poder
acompanhar as aulas. É um trabalho de desconstrução de
preconceitos com os alunos e a comunidade escolar no sentido de
conscientizar para a diversidade e a inclusão em língua espanhola.
Por isso, trabalhar com inclusão é algo extremamente necessário
em nossas escolas e em todo lugar. Nestas oficinas foram
abordados aspectos da temática a partir de videos. Após assisti-los
os alunos refletiram e discutiram o tema utilizando a língua.
Letras Espanhol/Bagé (Março – novembro/ 2016)
Trabalhar as quatro
A oficina Las fronteras Brasil\Uruguay foi realizada pelas
habilidades e
bolsistas no mês julho de 2016. Foram mostradas fotos de
reconhecer algumas
aduanas e atividades que são realizadas em zonas de fronteira
características próprias para que os alunos descobrissem de que local se tratava;
de pessoas que vivem
- Foi feita a divisão em grupos e mostradas 2 músicas tradicionais
na região fronteiriça
do Uruguai; O grupo teve como objetivo conhecer o vocabulário
Brasil\ Uruguai
típico fronteiriço.
(Março – novembro/ 2016)
A oficina Fanfics e Espanhol na Escola é um dos projetos que
esta fazendo com que alunos e alunas escrevam e criem novas
histórias na escola CIEP de Bagé. Ministrada pelas bolsistas
Djulya Veloso, Andrômeda Guterres, Luiza Dutra, Bárbara
Machado e Berenice Gonçalvez o objetivo é utilizar a língua
espanhola pra fazer novas histórias com personagens e histórias já
existentes.
Letras Espanhol/Bagé (julho – dezembro/ 2016)
Incentivar os alunos a
A oficina realizada pelas bolsistas intitulada: A música e os
terem expressividade
instrumentos uruguaios iniciou com uma brincadeira de ritmos
com diversas
contendo palmas e estalos de dedos e batidas dos pés muito
manifestações de
característico da dança chacareira, esta que aprendemos.
música corporal junto
Os alunos assistiram os slides e vídeos para conhecerem as danças
Letras Espanhol/Bagé
Conhecer sobre os
Fanfics (Fan fiction)
em que os fans de
algumas histórias
conhecidas podem
recriar essas histórias.

para os alunos, porque estes
espaços interacionais de reflexão
são imprescindíveis para que
ocorra
o
processo
de
sensibilização e conscientização
para a temática.

Houve interesse dos alunos pelo
assunto, pois o vocabulário que é
utilizado nas zonas de fronteira
tem muitas peculiaridades. As
bolsistas conseguiram atingir o
objetivo de demonstrar que há
características particulares de
pessoas
que
vivem
nestas
localidades.
A atividade é prazerosa para os
alunos e eles efetivamente tentam
melhorar a escrita na língua e
participam
das
atividades
propostas, aliando também a
tecnologia à sala de aula.

A atividade foi bem sucedida e
aceita pelos alunos. As bolsistas
conseguiram atingir os objetivos
além de incentivar os alunos a
participar e se interessar pela
música uruguaia e os instrumentos
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de seu ritmo, através
da observação de
vídeos e com o auxílio
de sua “professora”.

e as músicas características deste país.
mais utilizados nesse país, que são
Posteriormente os alunos dançaram ao som da chacareira conhecidos da maioria daqui do
realizando o passe básico.
estado do Rio Grande do Sul.

12.

Letras Espanhol/Bagé
Trabalhar o
ensino/aprendizagem
de Língua Espanhola
por intermédio do
artefato cultural
universal, a música.

13.

Letras Espanhol/Bagé
Conhecer aspectos da
cultura
mexicana
através
de
uma
interação
com
a
bolsista fullbrigth que

(Março – dezembro/ 2016)
A oficina Cantáme tu Vida parte da ideia da vivência do aluno,
contemplando um dos aspectos culturais que homogeniza os
povos e ao mesmo tempo os difere, a música. O gênero cultural
foi escolhido mediante a inclinação que os jovens e préadolescentes demonstram com relação à temática. Esta oficina
promove um ambiente de relaxamento e ludicidade, fundamental
na aprendizagem de L2. Acredita-se que esta é capaz de trabalhar
aspectos fonéticos e fonológicos fundamentais para o
desenvolvimento da competência oral, além de mobilizar o aluno
a contrastar sua cultura mediante o contato com outra,
estabelecendo pontos argumentativos próprios e reflexivos a este
despeito. Estas aulas prevêem a apresentação dos países
hispânicos subdivididos em aspectos políticos, geográficos e
culturais, a aprendizagem de questões fonéticas e fonológicas e de
sentido próprias da língua, meta através do estudo de uma canção
típica da nação foco de estudo, um ensaio coletivo da turma para
reforçar a letra da música aprendida e aspectos referentes a
produção oral e por fim uma apresentação coletiva no intervalo
dos estudantes.
(Junho – Setembro/ 2016)
A oficina Estados Unidos, México e Brasil vem trabalhando com
vários projetos ao longo do ano. Um deles aborda o tema da
interculturalidade. Falar sobre tal tema se torna essencial no
ensino de línguas e no mundo globalizado onde vivemos, essa foi
a pauta que foi discutida em uma roda de conversa com a bolsista

Os discentes aprovam este tipo de
oficina. Os bolsistas conseguiram
atingir os objetivos e motivar os
alunos a participar intensamente
das atividades propostas.

Os objetivos foram atingidos. Os
alunos da escola se interessaram
muitíssimo pela oficina e pela
conversa com a bolsista fullbright.
A possibilidade de conversar com
uma pessoa de outro país, com
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14.

15.

16.

17.

18.

é dos Estados Unidos e Fulbright do campus Bagé, roda ministrada pelos professores
já morou no México
Guilherme Ramos e Priscila Quadros nos oitavos anos da Escola
Félix de Bagé. A bolsista fullbright aceitou ir até a escola e
conversar com os alunos sobre aspectos culturais da cultura
mexicana e sobre a própria cultura dos latinos nos Estados
Unidos. A atividade foi realizada em língua espanhola.
Letras Espanhol/Bagé (Março – julho/ 2016)
Proporcionar
aos A oficina Leyenda de los atrapasueños confeccionou artefatos
alunos de diferentes corriqueiros entre os jovens hoje em dia proporcionando o
anos trabalhar lendas e conhecimento de várias lendas.
vivenciar saberes e
práticas diferenciados.
Letras Espanhol/Bagé (Março – novembro/ 2016)
Experienciar sobre
A oficina Todos llevamos un héroe dentrotrabalhou aspectos do
aspectos do cotidiano e cotidiano a partir de diversas histórias de pessoas que praticam
as boas ações que as
boas ações. Essa atividade foi realizada através da apresentação
pessoas praticam todos de videos, discussão entre os alunos e bolsistas e posterior
os dias.
reflexão sobre a temática.

vivências culturais bem diferentes
das vividas pelos alunos da escola
pública movimentou o grupo de
discentes.

Os discentes se mostraram muito
interessados e envolvidos na
atividade.

Os
alunos
foram
bem
participativos, mostraram interesse
pela temática e contaram sobre
atitudes similares. Isso lhes
permite valorizar o ser humano em
toda a sua dimensão através da
língua espanhola.
Os alunos gostaram muito de
Letras Espanhol/Bagé (Julho – novembro/ 2016)
Conhecer atos de fala
A oficina Me voy de viaje contemplou aspectos gramaticais da explorar os aspectos enfatizados
específicos para
língua espanhola a partir de atos de fala específicos para viagens. através dos videos.
viagens e trabalhar
aspectos gramaticais e
culturais.
O resultado foi significativo.
Letras Espanhol/Bagé (Julho – outubro/ 2016)
Possibilitar aos alunos A oficina Las cosas que me gustan trabalhou os gostos e Houve uma intensa participação
o conhecimento de
preferências dos alunos enfatizando o uso de aspectos gramaticais dos alunos.
estruturas verbais
que são potencialmente difíceis para os alunos.
sobre gostos e
preferências.
O resultado desta oficina foi
Letras Espanhol/Bagé (Julho – setembro/ 2016)
Conhecer e refletir A oficina Entrevista de trabajo abordou diversos aspectos significativo.
Os
discentes
sobre
postura, relacionados ao mundo laboral, tais como, vocabulário adequado, comentaram bastante sobre as
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19.

20.

21.

22.

23.

1.

vestuário e vocabulário
adequado ao mundo do
trabalho.
Letras Espanhol/Bagé
Conhecer e saborear
diversos pratos da
gastronomia uruguaia.

vestuário adequado e postura. Além disso, foram contempladas as
diferentes profissões que temos na atualidade e a importância dos
diversos fazeres para a preservação do planeta.
(Outubro – novembro/ 2016)
A oficina Gastronomia uruguaya mostrou aos alunos algumas
receitas tradicionais do país vizinho. Os discentes receberam as
receitas e organizaram a elaboração de diversos pratos da
culinária uruguaia.
Letras Espanhol/Bagé (Outubro – Dezembro/ 2016)
Debater sobre aspectos A oficina Yo quiero ser feliz abordou aspectos da vida cotidiana
do cotidiano que
dos alunos, na tentativa de evidenciar todos os aspectos positivos
passam desapercebidos da vida de cada um e incentiva-los a cultivar valores positivos e
para os discentes.
melhorar as ações com os colegas e professores.

exigências do mundo do trabalho
e a própria inexperiência para
entrar no mercado de trabalho.
O resultado desta atividade foram
alunos animados e interessados
pela culinária vizinha.

relatos
pessoais
sobre
a
dificuldade de se relacionar com
os demais colegas e professores.
Os alunos puderam refletir sobre a
vivência dentro do ambiente
escolar e sobre as próprias atitudes
deles nesse ambiente.
Os discentes gostaram muitíssimo
Letras Espanhol/Bagé (Março – maio/ 2016)
Conhecer as cores em
A oficina para os alunos das séries iniciais da escola CIEP das atividades lúdicas propiciadas
língua espanhola
recebeu o nome de El circo – los colores. Nesta oficina os alunos e puderam ser sensiblizados para a
através de atividades
puderam ser sensibilizados para as cores, os nomes e a língua espanhola.
lúdicas.
importância delas na nossa vida.
Os
alunos
participaram
e
Letras Espanhol/Bagé (Junho – setembro/ 2016)
Conhecer os animais
Na sua continuidade a oficina El circo – los animales, os demonstraram interesse.
em língua espanhola
discentes puderam ser sensibilizados para a aprendizagem da
através de atividades
língua espanhola através do conhecimento dos nomes dos animais
lúdicas.
na referida língua.
Os discentes ficaram muito
Letras Espanhol/Bagé (Outubro – dezembro/ 2016)
Conhecer os números
Continuando com a oficina El circo – los números, os discentes envolvidos com as brincadeiras
em língua espanhola
brincaram com os nomes dos numerais em língua espanhola e propostas.
através de atividades
participaram das propostas de resolução de enigmas que os
lúdicas.
bolsistas fizeram.
Subprojeto LETRAS PORTUGUÊS – Campus Bagé
(janeiro a dezembro/2016)
A manutenção de reuniões
Letras
Ao longo do ano de 2016 foram realizadas ações no sentido de quinzenais
na
universidade
Português/Bagé
Promover reuniões
levar os bolsistas a conhecerem e refletirem sobre a realidade assegura um espaço rico para
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2.

3.

quinzenais, na
universidade,
envolvendo bolsistas,
supervisores e
coordenadores a fim de
refletirem sobre o dia a
dia na escola;
discutirem textos
teóricos e literários que
beneficiem a formação
pessoal e profissional
(teórica e prática); e
planejarem/avaliarem
as ações desenvolvidas
nas escolas.
Letras
Português/Bagé
Divulgar
semanalmente, através
de um blog, os
produtos gerados pelo
subprojeto e dar
visibilidade às ações
do PIBID nas escolas,
colaborando no
aperfeiçoamento das
habilidades de leitura e
escrita dos bolsistas.

escolar e, em especial, sobre a situação do ensino da língua e da
literatura na Educação Básica. Estas ações se desenvolveram na
universidade com reuniões de planejamento e acompanhamento
de projetos e atividades realizadas nas cinco escolas onde o
subprojeto atua. Tais encontros também serviram para tratar de
assuntos relativos à gestão e à organização das ações coletivas do
subprojeto e para realização de estudos e debates sobre conceitos
teóricos que embasam as ações e projetos desenvolvidos pelo
grupo.

Letras
Português/Bagé
Apresentar trabalhos
acadêmicos sobre as
ações e projetos

(janeiro a dezembro/2016)
Ao longo do ano, os bolsistas criaram e implementaram projetos
individuais e coletivos nas escolas, elaborados a partir de estudo
das demandas e necessidades dos alunos e seus supervisores. Tais
ações se pautaram por planejamento e estudo, desenvolvimento

(janeiro a dezembro/2016)
Os cinco grupos de bolsistas que compõem o subprojeto LetrasPortuguês
postaram
semanalmente,
no
blog
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/, notícias sobre as
atividades desenvolvidas nas cinco escolas do grupo. Os bolsistas
se revezaram nas postagens, onde a prioridade foi relatar e dar a
conhecer as ações do grupo através de pequenos textos e imagens.

bolsistas ID e demais membros do
grupo avaliarem e compartilharem
o andamento dos projetos,
promovendo
integração
e
crescimento. Além disso, aspectos
relativos à gestão e a manutenção
do
programa também são
enfocados
nestes
encontros,
fortalecendo
laços
e
harmonizando objetivos. Além
disso, nas reuniões quinzenais é
possível compartilhar e discutir
conceitos teóricos que embasam
as práticas, refletindo sobre a
realidade encontrada nas escolas.
A socialização das informações e
a visibilidade dada às ações
colaboram no aperfeiçoamento
das habilidades de leitura e escrita
dos bolsistas e permite o
diálogo entre todos os envolvidos
no processo, especialmente, a
comunidade escolar, que se vê
representada no blog. Além disso,
o blog resgata a sequência das
atividades, o que funciona como
uma
memória
do
grupo,
permitindo uma reflexão sobre a
trajetória do mesmo.
A produção de trabalhos para
apresentação em eventos permite
que o bolsista veja na sua atuação
junto ao Pibid uma fonte de
pesquisa e de reflexão teórica,
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4.

desenvolvidos pelo
subprojeto LetrasPortuguês em eventos
relevantes da área.

de metodologias e análise de resultados alcançados, o que
permitiu a escrita de trabalhos que foram apresentados em
eventos acadêmicos e publicados em anais dos mesmos. Da
mesma forma, destaca-se a produção de trabalhos de conclusão de
curso por ex-bolsistas ID, versando sobre experiências
vivenciadas dentro do PIBID.

Letras
Português/Bagé
Organizar eventos

(abril a outubro/2016)
Esta ação previu a participação do grupo PIBID, formado por
bolsistas ID, supervisores e coordenadoras, na organização de
eventos que congregaram professores de língua e literatura das
escolas parceiras do PIBID Letras, bem como das outras áreas de
conhecimento, oferecendo espaços para apresentação, discussão e
avaliação das experiências implementadas pelos pibidianos.

além de sinalizar para uma
integração entre a educação
superior,
com seu
caráter
investigativo, e a Educação
Básica,
com
seu
caráter
eminentemente pedagógico e cuja
realidade é fonte inesgotável e
desafiadora de pesquisa. Além
disso, esta escrita desafia os
acadêmicos que, desde o início de
sua formação, exercitam a escrita
acadêmica, da mesma forma que
atribui aos bolsistas já em final de
curso a tarefa de atuarem como
mediadores/co-formadores
dos
colegas. Nesse sentido, alguns
trabalhos foram resultado tanto de
escrita individual como coletiva.
Participação nos seguintes
eventos: VIII SIEPE (VIII Salão
Internacional de Ensino, Pesquisa
e Extensão), Mostra Das
Licenciaturas do Campus Bagé,
Jornada de Reflexões Sobre
Ensino de Línguas.
Participação ativa do grupo,
notadamente, o de bolsistas ID,
na organização do INTRAPIBID.
O evento, aberto ao público,
congregou bolsistas, supervisores,
coordenadores de área e de
gestão, para troca de experiências
e avaliação das atividades
realizadas, abrindo a possibilidade
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5.

Letras
Português/Bagé
Produzir trabalhos
sobre as ações do
subprojeto LetrasPortuguês/Bagé a
serem publicados em
periódicos locais.

(outubro de 2016)
Os bolsistas do subprojeto Letras-Português/Bagé que atuam na
escola da rede municipal E.M. São Pedro participaram, mais uma
vez este ano, da publicação Revista Educativa da SMED, v.8, n.8,
de outubro de 2016, com um relato sobre o projeto de leitura
realizado pelo grupo em turmas de nono ano da escola:
“Literatura comparada na formação do leitor literário”. O relato
foi produzido em grupo e, além da descrição e avaliação do
mesmo, contou com depoimento de leitura do aluno Natanael
Peres dos Santos, também publicado no periódico.

7.

Letras
Português/Bagé
Promover Oficinas de
Linguagem, com o
objetivo específico de
desenvolver projetos
de ensino centrados na
leitura, escrita e
análise linguística.

(Janeiro a dezembro/2016)
A ação organizou-se em torno da elaboração e aplicação pelos
bolsistas de projetos de ensino, tematizando diferentes gêneros do
discurso, para serem aplicados em turmas do ensino fundamental,
médio e/ou técnico. Nesta ação, inicialmente destacamos o
desenvolvimento do conhecimento necessário para a elaboração
de projetos de ensino, centrados inicialmente nas habilidades de
leitura e escrita, e de uma reflexão sobre as estruturas linguísticas
em seu contexto de uso, mas foram a elas agregadas a oralidade, a
escuta, o posicionamento crítico e a argumentação. Nas oficinas, a
escolha do gênero oral ou escrito e a ênfase em determinadas
atividades levaram em conta as necessidades identificadas pelos
professores e/ou as solicitações dos alunos envolvidos.

para a criação de novas práticas
docentes.
Os bolsistas tiveram, através do
convite para publicação feito pela
Secretaria
Municipal
de
Educação, o reconhecimento da
relevância dos projetos de leitura
que desenvolvem há mais de
cinco anos na escola. Cabe
ressaltar que a produção do relato
mobilizou o grupo à escrita,
valendo, também, como forma de
avaliação
dos
resultados
alcançados, tendo em vista que
contaram com o feedback através
do depoimento formal de leitura
feito pelo aluno ao periódico.
Os alunos envolvidos, de uma
maneira geral, foram receptivos às
propostas das oficinas. Essa ação,
além das habilidades específicas
que ela desenvolve, colaborou
com a integração entre os alunos e
os bolsistas ID; contribuiu
também, conforme o relato das
supervisoras, com a participação e
comprometimento
com
as
atividades propostas em aula.
Destacamos também o trabalho
colaborativo entre os bolsistas –
que elaboraram conjuntamente
atividades para serem aplicadas
individualmente ou em grupo - e
entre os bolsistas com o professor
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8.

Letras
Português/Bagé
Criar e aplicar projetos
de leitura com textos e
obras literárias préselecionadas, tendo
como foco o
desenvolvimento do
letramento literário dos
alunos.

(janeiro a dezembro/2016)
Os bolsistas ID estiveram, ao longo do ano de 2016, envolvidos
no desenvolvimento de módulos pedagógicos e de materiais de
ensino que enfocam leitura de obras literárias e/ou atividades
culturais relativas a outras formas de expressão artística que se
aproximam e dialogam com a literatura. Os grupos de bolsistas
que atuam nas escolas elaboraram e aplicaram projetos de leitura
notadamente com obras literárias oriundas de bibliotecas
escolares e da biblioteca do projeto de extensão NULI (Núcleo de
Formação do Leitor Literário) da Unipampa, cuja finalidade era
complementar as aulas de língua portuguesa, mais focadas na
análise lingüística, com projetos de leitura extensiva. Estes
projetos foram elaborados e aplicados em grupo, com bolsistas
atuando em parcerias (duplas / trios) nas turmas e nos espaços
escolares, e envolveram ações que se desenvolveram ao longo de
um a dois meses por projeto, tendo como culminância uma

supervisor, que não só analisou as
práticas inovadoras propostas,
mas também o contexto de sua
aplicação, antecipando problemas
e ajudando na formulação de
soluções. Os bolsistas relatam, em
sua maioria, a importância desse
planejamento que mobiliza a
teoria
acadêmica,
a
problematização de sua aplicação,
mas também a vida da escola com
suas
particularidades,
necessidades e diferenças. No que
se refere à duração das oficinas,
cada uma durou entre 6 e 8 horasaula e foram aplicadas em
diferentes turmas da professora
supervisora.
A criação dos módulos de leitura
envolveu pesquisa, leitura e
produção de projetos cuja
metodologia deveria seguir os
princípios da promoção do
letramento literário. Tal fato
exigiu estudo, empenho e ação coparticipativa dos bolsistas, além
de prepará-los como leitores,
ampliando os seus próprios
acervos de leitura. Outro fato
relevante é o uso do acervo das
próprias bibliotecas escolares,
espaço que os futuros professores
precisam
conhecer/viver
e
dinamizar.
Novamente,
a
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produção dos alunos (contos, teatros, desenhos...).

9.

Letras
Português/Bagé
Manter a Rádio
Escolar nas escolas em
que ela foi
implementada,
desenvolvendo,
gradualmente, a
integração dessa mídia
com as novas
tecnologias de
informação.

(janeiro a dezembro/2016)
A ação organizou-se em torna da manutenção e do
desenvolvimento da rádio escolar nas escolas envolvidas no
subprojeto. Desenvolvida semanalmente, fomentou a integração
entre os bolsistas com os alunos da escola. Envolveu a criação de
grupos de alunos, para elaborarem em conjunto com os bolsistas
ID, as atividades que o rádio envolve: identificação de notícias da
escola ou de fora dela que foram consideradas relevantes;
elaboração da programação que envolveu a produção escrita e
oral dos textos necessários à programação, além da seleção
musical e outros recursos que essa mídia demanda.

heterogeneidade do grupo de
bolsistas foi fator positivo, uma
vez que os novos ID tiverem
apoio nos colegas mais antigos no
grupo, e estes puderam exercitar
ações de mediação e formação
com os colegas. Finalmente, os
bolsistas puderam conhecer e
refletir sobre as dificuldades que
envolvem a execução de projetos
desta natureza, tendo em vista as
limitações de interesse, acervo e
tempo de execução, buscando
alternativas
para
melhor
desenvolver o letramento literário
na Educação Básica.
A rádio escolar desenvolve
letramentos
multimodais/
multimidiáticos, o que envolve
conhecimentos específicos - que
devem ser mobilizados no
planejamento das atividades - por
parte dos bolsistas e dos alunos
participantes da atividade. Além
disso, a rádio tem o potencial, a
partir de suas atividades semanais,
de colaborar com a integração da
comunidade
escolar.
Temos
observado,
no
entanto,
dificuldades de ordem estrutural:
a escola, às vezes, não tem
condições de oferecer espaços e
materiais necessários para a
produção
do
programa,
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10.

Letras
Português/Bagé
Promover sessões de
cinema na escola,
integrando-as a outras
linguagens.

(janeiro a dezembro/2016)
Ação que tem por objetivo partir do cinema, para promover
reflexões acerca de temas emergentes na comunidade escolar e
estabelecer um diálogo entre eles e obras literárias, contribuindo
para o letramento literário e multimidiático. A periodicidade do
projeto é semanal e deverá ser aplicado para todos os níveis de
ensino a que este subprojeto se destina: fundamental, médio e/ou
técnico.

especialmente, ao vivo. Ele é
gravado
e
reproduzido.
Observamos, também, a mudança
do perfil da audiência, formada
pela comunidade escolar e, em
especial, pelos alunos atendidos
pelo projeto que se encontram
envolvidos de modo muito mais
significativo com as redes sociais.
Por isso, prevemos para as
atividades de 2017 o diálogo
estreito entre a rádio e as novas
tecnologias de informação. O
projeto deverá sofrer ajustes para
dar conta dessas solicitações e
colaborar com esses letramentos
múltiplos que apontam não para a
disciplina de língua portuguesa,
mas para a área de linguagens.
O projeto vem obtendo resultados
muito bons, colaborando com a
leitura e interpretação dessas
linguagens,
somadas
à
apropriação das características
desses gêneros, o que tem
resultado em produções escritas e
em produções audiovisuais, por
parte dos alunos atendidos pelo
subprojeto. O cinema na escola
colabora
com
múltiplos
letramentos e com a formação
cultural dos alunos. As atividades
foram pensadas para desfazer
condicionamentos típicos da sala
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12.

Letras
Português/Bagé
Promover a ação
Parada da Leitura nas
escolas, fomentando o
desenvolvimento da
cultura leitora na
comunidade escolar.

(janeiro a dezembro/2016)
A ação promoveu um momento de leitura nas escolas (semanal,
quinzenal ou mensal), de curta duração. Seguindo um cronograma
previamente acertado com o grupo de professores da escola, os
bolsistas interrompiam a aula que estivava em curso. Levavam
para as salas de aula vários materiais de leitura previamente
selecionados por eles, especialmente obras do acervo das
bibliotecas das escolas. Distribuído o material, durante 15
minutos, a leitura dos textos era feita de modo silencioso pelos
alunos e pelo professor. As paradas ocorreram nas aulas de
diferentes disciplinas, com diferentes professores, o que resultou
num envolvimento amplo da escola com a atividade.

13.

Letras
Português/Bagé
Organizar e promover
Feiras do Livro nas

(outubro e novembro/2016)
Os bolsistas das escolas E.M. São Pedro e E.M. João Severiano
da Fonseca organizaram as feiras do livro nas escolas, ocorridas
em 22/10/16 e 17/11/16, respectivamente, prevendo a divulgação

de aula, promovendo a autoria e a
criatividade nos trabalhos. Os
bolsistas,
por
sua
vez,
desenvolvem
conhecimentos
relativos aos gêneros trabalhados
e pedagógicos, relativos à sua
aplicação. Destacamos também os
conhecimentos que se referem ao
planejamento,
atividade
de
fundamental
importância
a
bolsistas de iniciação à docência.
Este projeto permitiu que os
bolsistas
construíssem,
em
conjunto, critérios de seleção de
material de leitura e ampliassem
seus conhecimentos sobre o
acervo constante em cada escola.
A experiência produziu resultados
variados,
dentre
os
quais
salientamos a reflexão sobre o
método; sobre os comportamentos
de leitura que as crianças e jovens
adotam; sobre a busca de
alternativas para envolvê-los na
atividade e, um dos mais
relevantes,
a
adesão
dos
professores
das
diferentes
disciplinas ao projeto, o que, em
última instância, aponta para a
aceitação do Pibid na escola.
A organização das feiras do livro
nas escolas envolveu quase a
totalidade dos bolsistas do
subprojeto, que, na organização,
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escolas.

dos acervos literários das bibliotecas escolares, a exposição dos
trabalhos de leitura realizados através dos projetos do Pibid e a
oferta de oficinas e atividades culturais diversificadas voltadas à
comunidade escolar. Toda a preparação da feira envolveu os
bolsistas na organização e produção de materiais e na preparação
das oficinas (contatos com oficineiros).

na monitoria ou na aplicação das
oficinas estiveram à frente de
ações de mediação de leitura e de
fomento à cultura leitora na
escola, preparando-os para que,
no futuro, como educadores,
sejam protagonistas deste tipo de
iniciativa.

14.

Letras
Português/Bagé
Promover reuniões
semanais de
planejamento nas
escolas.

(janeiro a dezembro de 2016)
Ao longo do ano de 2016 foram realizadas semanalmente
reuniões nas escolas entre os bolsistas e as supervisoras para
discussão e organização das ações. Estes encontros para
organização e ajustes das ações reforçaram a inserção dos
bolsistas nas escolas, preparando-os para o trabalho de
planejamento prévio que toda atividade docente comporta. Foi,
por outro lado, momento para distribuição de tarefas, controle do
desenvolvimento das atividades e troca de informações e
percepções entre os membros do grupo.

15.

Letras

(janeiro a dezembro de 2016)

As
reuniões
semanais
asseguraram um espaço para
trocar experiências e também
reavaliar as ações até então
desenvolvidas. Tendo em vista a
heterogeneidade dos grupos, estes
encontros
propiciaram
a
integração e conduziram os
bolsistas ao diálogo e à busca de
convivência
respeitosa
e
produtiva. Além disso, nessas
reuniões, os supervisores puderam
exercer de modo mais efetivo sua
tarefa de co-formadores dos
bolsistas, sugerindo dinâmicas e
mediando suas relações com a
comunidade escolar. Também
nestas reuniões foram feitos os
registros que embasaram os
relatos mensais produzidos pelos
bolsistas, bem como a conferência
da carga horária a ser cumprida
por eles.
Os relatos mensais, além de
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Português/Bagé
Produzir relatos
reflexivos
mensalmente.

Esta ação centrou-se na produção pelos bolsistas de relatos
reflexivos mensais onde descreveram as atividades, os projetos, as
leituras e demais práticas desenvolvidas ao longo do mês, e
refletiram sobre elas. Esta ação, além de desenvolver a escrita do
gênero em questão e a capacidade de reflexão teórica e prática,
serve para avaliar e ajustar as relações estabelecidas dentro do
grupo e com a comunidade escolar.

17.

Letras
Português/Bagé
Selecionar novos
bolsistas com vistas à
substituição de
egressos.

(janeiro a dezembro/2016)
Seguindo as orientações institucionais, foram realizadas uma
sequência de seleções de bolsistas ao longo do ano de 2016 com
vistas ao preenchimento das vagas ociosas com a saída de
discentes. As seleções ocorreram considerando os critérios do
programa e tentando atender ao perfil desejado de bolsistas
comprometidos com a docência. Além disso, foram sempre
realizadas sob a direção de um ou dois coordenadores do
subprojeto Letras-Português/Bagé.

18.

Letras
Português/Bagé
Organizar e participar
de seminários
institucionais.

(setembro de 2016)
O grupo do subprojeto Letras-Português/Bagé organizou e
participou ativamente do Intrapibid realizado no campus Bagé em
setembro de 2016. Na oportunidade, os bolsistas fizeram parte da
comissão organizadora e prepararam relatos das ações
desenvolvidas pelo subprojeto a ser apresentado no evento.

trazerem
a
descrição
das
atividades de cada bolsista e a
avaliação do próprio desempenho,
também constituíram-se em um
espaço, muitas vezes, de desabafo,
de exposição de problemas e
dificuldades, nem sempre visíveis
nas relações cotidianas. Logo, os
relatórios foram, para os bolsistas
e coordenação, também uma
forma de diálogo e de busca de
correção de rumos e ajustes de
procedimentos e condutas.
As seleções revelaram uma baixa
procura pelas bolsas do programa,
em especial, no primeiro semestre
de 2016. Tal fato sugere que as
turbulências vivenciadas pelo
Pibid, desde 2015, com a ameaça
de cancelamento ou reestruturação
do programa, impactou nos cursos
e na procura por este espaço de
inserção dos licenciandos. No
entanto, a partir da estabilização
do mesmo, a afluência às seleções
voltou a ser significativa, o que
tem permitido repor bolsistas com
perfil para e desejo pela docência.
A participação no Intrapibd foi
significativa para os bolsistas que
puderam conhecer a organização
de um evento e compartilhar suas
experiências através dos relatos.
Além disso, foi possível refletir
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19.

Letras
Português/Bagé
Inserir novos bolsistas
no grupo.

(fevereiro a dezembro/2016)
A inserção dos novos bolsistas envolveu especialmente os grupos
de ID, uma vez que, a cada novo colega incluído, foi preciso
acolhê-lo e integrá-lo às ações, muitas vezes em pleno
andamento. Por outro lado, o novo bolsista desenvolveu uma
observação participante, buscando conhecer/aprender, mas
também estabelecer um espaço próprio na dinâmica do grupo.

20.

Letras
Português/Bagé
Produzir e manter um
mural de divulgação
do Pibid

(março a novembro/2016)
Os bolsistas da E.M. São Pedro produziram e alimentaram um
mural permanente na escola, onde expunham os resultados dos
projetos desenvolvidos com os alunos.

1.1

Matemática/Bagé
Selecionar bolsistasID, supervisores e
coordenadores de
área.

Subprojeto MATEMÁTICA – Campus Bagé
(Abril/2016 – Novembro/2016)
Foram divulgados editais de seleção de bolsistas ID,
supervisores e coordenador de área, a fim de suprir vagas
disponíveis no subprojeto de Matemática ou fazer cadastro de
reserva.

sobre a inclusão, tema gerador do
evento, e reavaliar as ações do
grupo neste sentido.
Estas ações de inserção de novos
colegas no grupo foram bastante
desafiadoras neste ano de 2016,
uma vez que houve a substituição
de vários membros antigos, por
formatura ou por inserção do
mercado de trabalho. Foi preciso
refazer os perfis dos grupos e
buscar uma nova identidade, o
que exigiu de cada um
disponibilidade
e
responsabilidade. A ação das
professoras supervisoras, neste
sentido,
foi
fundamental,
promovendo a integração e
redistribuindo
papéis
e
atribuições.
Esta ação garantiu a visibilidade
para os projetos e ações do Pibid
Letras na escola, além de ser um
espaço que permitiu aos bolsistas
seu envolvimento na produção de
relatos diversificados, resultando
no desenvolvimento de suas
habilidades de leitura e escrita
O subprojeto Matemática teve
participação com candidatos em
5 dos editais para bolsistas ID,
tendo selecionado 15 novos
bolsistas. Não houve candidato
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1.2

Matemática/Bagé
Avaliar e retomar
planos de trabalho
das escolas, além de
rever objetivos e
compromissos
assumidos no
subprojeto
matemática.

(Março/2016 – Novembro/2016)
Realização de reuniões mensais, para socialização de atividades
realizadas pelas equipes nas escolas parceiras, avaliação do
andamento dos planos de trabalho e revisão dos compromissos
assumidos com o programa.

Matemática/Bagé
Reunir bolsistas ID
em Grupo de Estudo
e pesquisa.

(Março/2016 – Dezembro/2016)
O Grupo de Estudo, vinculado ao projeto de pesquisa no
SIPPEE, registro 02.048.15, que e apresenta caráter autônomo e
colaborativo. As reuniões objetivaram o estudo e pesquisa em
torno de conteúdos matemáticos da Educação Básica, com a
finalidade de atender à demanda solicitada pelos próprios
bolsistas. Nesses estudos são contemplados também, recursos
tecnológicos aliados ao ensino da matemática; o tema inclusão;
a história da matemática; matemática na sociedade, entre outros.

Matemática/Bagé
Acompanhar
reuniões de

(Março/2016 – Novembro/2016)
Foram realizadas visitas às escolas para acompanhamento das
atividades desenvolvidas e orientações quanto ao andamento do

1.3

1.4

para edital de supervisor. Para o
edital de coordenação de área do
subprojeto foram classificados 2
professores, um para atuação
imediata e 1 permanecendo em
suplência.
Foram realizados encontros
mensais, com convocação de
todos
os
bolsistas
e
supervisores. Os encontros
contaram com participação
significativa, por meio dos quais
foi
possível
manter
um
entendimento
coletivo
das
compromissos assumidos com o
Programa.
As reuniões para o Grupo de
Estudo ocorreram semanalmente
na Unipampa com um grupo de
cinco bolsistas voluntários,
resultando na publicação do
relato
de
experiência:
“Contribuições
de
mapas
conceituais digitais em aulas de
matemática”
no
V
EIE
Matemática e
3º ENPIBID-MATEMÁTICA, e
uma comunicação oral no 8º
SIEPE, intitulada “O uso do
cmap tools como ferramenta em
estudos de matemática”.
As visitas de acompanhamento
foram mensais, a fim de garantir
a autonomia dos trabalhos
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planejamento nas
escolas.
Matemática/Bagé
Orientar e revisar
produções
acadêmicas.

plano de trabalho.

Matemática/Bagé
Mobilizar equipe em
favor da manutenção
do PIBID.

(Abril/2016 – Julho/2016)
Ocorreu um debate efetivo junto aos bolsistas ID e supervisores
em torno da necessidade de apresentar resultados concretos do
subprojeto de Matemática-Bagé. Essa ação objetivou a
visibilidade e a defesa da manutenção do programa na
Unipampa, em virtude da abrangência de seus efeitos positivos
na formação de professores.
(Agosto/2016-Outubro/2016)
Foram realizadas reuniões mensais de replanejamento para
discussão do andamento do plano de trabalho. Foi realizada a
revisão das ações e a solicitação de empenho em torno das ações
ainda não colocadas em prática.

1.5

1.6

1.7

1.8

Matemática/Bagé
Realizar reuniões
mensais para
socialização de
atividades e
replanejamentos
coletivos.
Matemática/Bagé
Participar do
IntraPibid –
Unipampa – Bagé.

(Março/2016 – Outubro/2016)
Bolsistas-ID e supervisores foram incentivados pelos
coordenadores de área com orientações a fim de produzir
materiais para publicações em eventos, revistas e livro. Essa
ação é de fluxo contínuo.

(Setembro/2016 – Outubro/2016)
O IntraPibid 2016 foi realizado no campus Bagé no dia 24 de
setembro. Esse evento permitiu a socialização das experiências
vivenciadas pelos diferentes subprojetos, além de trazer uma
importante discussão a respeito do tema inclusão.

realizados por supervisores e
bolsistas ID.
As
orientações
realizadas
resultaram na publicação de
trabalhos
em
eventos
acadêmicos como V EIEMAT;
8º SIEPE; XIV EIE; II
SIMPÓSIO DA FORMAÇÃO
DO
PROFESSOR
DE
MATEMÁTICA DA REGIÃO
SUL;
FEIRA
CIÊNCIAS
UNIPAMPA.
Todas
as
equipes
se
mobilizaram em passeatas,
envio de cartas em defesa do
PIBID, elaboração de cartazes
informativos, postagens de
vídeos de divulgação do PIBID.
Resultou dessa ação um
empenho efetivo das equipes em
torno da realização de oficinas,
participação em projetos das
escolas, desenvolvimento de
atividades com recursos digitais.
Participaram do evento todas as
equipes das quatro escolas
parceiras
do
Subprojeto
Matemática. As equipes, sob
orientação da coordenação de
área, preparou slides para
socializar suas práticas e
assistiram à palestra “Escola
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1.8

1.9

3.1

Matemática/Bagé
Reunir bolsistas ID e
supervisores para
orientação quanto à
responsabilidade e
envio de documentos
e textos para o
relatório parcial e
anual do PIBID.
Matemática/Bagé
Definir o “Plano de
Trabalho” como meta
para desenvolvimento
no mês de dezembro
de 2016.
Matemática/Bagé
Apresentar a Escola
aos novos bolsistas.

Matemática/Bagé
Aplicar atividade com
o Matix
3.2

3.3

Matemática/Bagé
Atualizar o

(Julho/2016 – Novembro/2016)
Foram realizados dois encontros, o primeiro em julho de 2016,
quando foram solicitados o envio dos documentos parciais, e
um segundo encontro no dia 09 de novembro, quando foram
passadas orientações conforme nota informativa enviada pela
coordenação institucional e definido os prazos de envio para
todos os documentos necessários à elaboração da versão final do
relatório.
(Novembro/2016)
Todas as equipes foram orientadas para no mês de dezembro
enfocarem o Plano de Trabalho nas escolas. Foram orientados a
rever e avaliar as ações já realizadas, assim como a
readequarem-se à realidade do projeto, assegurando as
atividades que são de fato possíveis de ser realizadas nas
escolas.
(Novembro/2015 – Dezembro/2015)
As bolsistas ID, acompanhadas e subsidiadas pela supervisora,
realizaram o reconhecimento e atualizaram o diagnóstico da
escola.
(Março/2016 – Abril/2016)
A atividade com o Matix trata da aplicação de um jogo de
duplas com peças móveis e uma peça coringa, que se
movimentam de acordo com a disposição do jogo. São
escolhidos valores entre 10 e -10 para as peças que são retiradas
da composição inicial. Vence quem alcançar saldo final maior
ganha.
(Abril/2016 – Maio/2016)
As bolsistas ID, juntamente com a supervisora, fizeram um

como espaço de inclusão:
construindo
as
práticas
pibidianas”.
A reunião contou com a
presença
de
todos
os
supervisores e dois bolsistas de
cada escola, para formação da
equipe de apoio à organização
dos documentos para o relatório
de 2016.

Essa reunião contou com a
presença de bolsistas ID e
supervisores, ficando todos
informados da pertinência dessa
ação ocorrer impreterivelmente
em dezembro.
A atividade, além de permitir a
atualização de dados escolares,
foi relevante para que três novos
bolsistas-ID conhecessem a
realidade escolar em que
estavam sendo inseridos.
As bolsistas juntamente com a
supervisora
aplicaram
a
atividade “Jogo Matix” com
todos os alunos das turmas 7º
ano azul e amarelo da escola.

Foram atualizados o numero de
alunos e de professores da
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3.4

4.3.5

3.6

3.7

diagnóstico da
escola.

diagnóstico da escola como parte do plano de trabalho para o
primeiro semestre de 2016.

Matemática/Bagé
Identificar as
dificuldades dos
alunos nas operações
básicas.

(Maio/2016 – Junho/2016)
Foram elaborados pela equipe de trabalho, testes para identificar
as defasagens dos alunos nas operações matemáticas básicas.

Matemática/Bagé
Reforçar habilidade
matemáticas por
meio da aplicação da
oficina com o jogo
Loto Numérica e
Termômetro.

(Maio/2016 – Junho/2016)
Foram adaptadas e aplicadas as oficinas de soma e subtração
com os jogos Loto Numérica e Termômetro. Esses jogos têm
por objetivos desenvolver o pensamento matemático, estimular
a interpretação das relações envolvendo soma e subtração de
números inteiros, agilizar os processos e solução dos cálculos
com números inteiros.

Matemática/Bagé
Revisar operações
básicas por meio do
“Dominó da
multiplicação e
divisão”.

(Junho/2016 – Julho/2016)
O jogo “Dominó da multiplicação e divisão” foi aplicado em
duplas de alunos, organizadas para efetuar operações de
multiplicação e divisão, conforme essas se apresentam na
sequência das peças. As operações são realizadas até que se
chegue à dupla vencedora. Ao final da atividade foi realizado
um teste com quatro questões envolvendo operações de
multiplicação e divisão.
(Julho/2016 – Agosto/2016)
No jogo “Trilha da Potência e Radiciação”, cada jogador irá
“percorrer” o tabuleiro de acordo com o número que sair na face
de um dado que é lançado pelo jogador. Em seguida, devem
resolver o cálculo sobre potenciação e/ou radiciação proposto
em cada casa alcançada. O jogo seguirá dessa forma até que o

Matemática/Bagé
Revisar conceitos de
Potenciação e
Radiciação com o
jogo “Trilha da
Potência e

escola, numero de turmas, assim
como, dados da retenção,
aprovação e evasão da escola.
Foi elaborado um teste para
cada turma do quinto, sexto,
sétimo, oitavo e nono ano. Essa
atividade permitiu verificar os
diferentes
níveis
de
conhecimento dos alunos em
torno
das
operações
matemáticas básicas.
As oficinas foram aplicadas no
sétimo e nono ano. Ao final de
cada oficina, foi realizado um
teste com quatro questões, para
avaliar a efetividade da oficina.
Tal ação permitiu repensar
estratégias para as próximas
atividades.
As oficinas foram aplicadas nos
sétimos anos, como uma
atividade
de
revisão
de
operações básicas. Com o teste
aplicado no final da revisão foi
possível avaliar como positiva a
efetividade dessa oficina.
Essa oficina foi aplicada para
todas as turmas de sétimos anos
da escola. A efetividade da
oficina foi avaliada como
positiva por meio de um teste
com aplicado aos alunos
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3.8

Radiciação”.
Matemática/Bagé
Organizar
apresentação de relato
e mostra de materiais
para V EIEMAT
(Escola de Inverno de
Educação
Matemática).
Matemática/Bagé
Realizar Monitoria.

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

Matemática/Bagé
Produzir relato para
XIV EIE (Encontro
sobre Investigação na
Escola)

vencedor atinja a casa de chegada.
(Agosto/206 – Setembro/2016)
A equipe participou da V EIEMAT (Escola de Inverno de
Educação Matemática) nos dias 03 a 05 de agosto/2016, com a
apresentação de relato de experiência e mostra de materiais
utilizados nas oficinas.

(Agosto/2016 – Outubro/2016)
As bolsistas ID, acompanhadas pela supervisora, trabalharam
com atividade de monitoria, realizando reforço e auxilio para os
alunos com dificuldades de aprendizagem.
(Agosto/2016 – Setembro/2016)
O XIV EIE (Encontro sobre Investigação na Escola) ocorreu
nos dias 27 e 28 de agosto/2016, na cidade de Uruguaiana.

Matemática/Bagé
Participar da Feira de
Ciências – Unipampa
– Bagé.

(Setembro/2016 – Outubro/2016)
A Feira de Ciências consistiu em uma Mostra de trabalhos
relacionados às diferentes oficinas realizadas na escola.

Matemática/Bagé
Reconhecer e
identificar elementos
do plano cartesiano
com o jogo “Batalha
Naval”.
Matemática/Bagé
Realizar reunião de

(Outubro/2016 – Novembro/2016)
Este jogo foi confeccionado em papel quadriculado, onde são
destacando os eixos de um plano cartesiano. Essa atividade tem
com objetivo, enquanto o jogo transcorre, de permitir aos
jogadores reconhecer e identificar pontos em um plano
cartesiano, fazer relações entre os eixos e quadrantes.
(Março/2016 – Novembro/2016)
As reuniões com as bolsistas são realizadas semanalmente, para

participantes da oficina.
Na
V
EIEMAT
foram
apresentados o relato de
experiência “A utilização de
jogos para compreensão das
operações básicas adição e
subtração”
e
materiais
confeccionados para a oficina
realizada na escola.
A ação de monitoria atingiu um
total de 35 alunos de duas
turmas de 7° ano.
No XIV EIE foi apresentado, em
uma roda de conversa, o relato “O
ensino das operações matemáticas
básicas de maneira lúdica”,
quando bolsistas e supervisora
puderam relatar um pouco da
experiência com atividades
lúdicas na escola.
Foi apresentado um pôster
intitulado “Sanando dificuldades
nas
operações
básicas
matemáticas
através
do lúdico”.
A oficina com o jogo Batalha
Naval foi aplicada para as
turmas de sétimos anos,
atingindo um total de 35 alunos.

Nesse período foram elaboradas
25 atas, 9 relatórios fotográficos,
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3.14

planejamento,
elaborar laudas
reflexivas e organizar
relatórios
fotográficos.

elaboração de planejamento das atividades a serem
desenvolvidas na escola. Todas as reuniões são registradas em
atas e por meio de fotos, que posteriormente são organizadas em
relatórios fotográficos. Além desses registros, os bolsistas ID e
supervisora elaboram laudas reflexivas, individuais e coletivas.

além de
laudas mensais
individuais e coletivas, que
registram todas as atividades
desenvolvidas pela equipe na
escola Pérola Gonçalves.

Matemática/Bagé
Produzir Pôster para
8º SIEPE.

(Setembro/2016 - Outubro/2016)
Foram realizados encontros nesse período com o objetivo de
preparar os bolsistas para apresentação de trabalho na
modalidade pôster no 8º SIEPE em Uruguaiana-RS, de 22 a
24/11.
(Março/2016)
Foram realizadas reuniões de planejamento das atividades do
semestre 2016/1. Nas reuniões também foram realizadas
revisões e alterações em algumas atividades aplicadas no ano de
2015.

Foi confeccionado um pôster
intitulado
“Diagnostico
de
aprendizagem em matemática na
escola Pérola Gonçalves”.

4.1

Matemática/Bagé
Planejar atividades
para aplicação no
primeiro semestre de
2016.

4.2

Matemática/Bagé
Aplicar e avaliar
atividades sobre
Geometria Plana com
criação de um
aplicativo.

(Abril/2016)
Conforme planejado, foi aplicada uma atividade com objetivo
aprofundar conhecimentos sobre Geometria Plana na área
técnica do Curso de Informática. Nessa atividade os alunos
deveriam construir um aplicativo em que fosse possível realizar
cálculos de áreas e perímetros de figuras planas. Após a
aplicação, foram realizadas várias discussões acerca dos
problemas encontrados na efetivação dessa atividade.

4.3

Matemática/Bagé
Reunir os bolsistas
semanalmente para o
planejamento de

(Março/2016 – Julho/2016)
Os bolsistas ID e o supervisor participaram de reuniões
semanais com o objetivo de planejar as atividades do projeto.

Foram realizadas 4 reuniões de
planejamento durante o mês de
março com a supervisora e
bolsistas ID. Foi definido que a
aplicação da primeira atividade
será para a turma do quarto
semestre
do
curso
de
Informática. O conteúdo a ser
abordado será a Geometria
Plana.
Realizaram-se quatro encontros
para aplicação e análise da
atividade de Geometria Plana. O
objetivo
de
aprofundar
conhecimentos matemáticos foi
atingido, no entanto, o desafio
da criação de um aplicativo com
essa finalidade ainda não foi
concretizado.
Foram
realizadas
quatorze
reuniões do supervisor com os
bolsistas.
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4.4

atividades.
Matemática/Bagé
Propiciar momentos
de reflexão e de
escrita acadêmica.

4.5

Matemática/Bagé
Desenvolver projeto
interdisciplinar para
contextualização do
estudo de funções.

4.6

Matemática/Bagé
Desenvolver aulas
práticas.

4.7

Matemática/Bagé
Participar de eventos
científicosacadêmicos.

4.8

Matemática/Bagé

(Março/2016 – Julho/2016)
Os bolsistas ID, orientados pelos supervisores e coordenadores
de área, escreveram laudas reflexivas, individuais e coletivas,
acerca das experiências vivenciadas no programa, além de
submeteram vários trabalhos para publicação acadêmica no
decorrer do semestre.
(Março/2016 – Junho/2016)
Os bolsistas ID, acompanhados do supervisor, elaboraram um
projeto interdisciplinar visando a contextualização dos conceitos
de função afim e função quadrática em experiências vivenciadas
no cotidiano. Para tal, foram utilizados os softwares Geogebra e
Tracker.
(Maio/2016 – Junho/2016)
Foram desenvolvidas aulas práticas em espaços formais e nãoformais, propiciando maior interação dos bolsistas com os
alunos do IFSul.
(Abril/2016 – Agosto/2016)
Participação dos bolsistas no 2º Simpósio da Formação do
Professor de Matemática da Região Sul, realizado de 01 a 03 de
abril na Universidade Federal do Rio Grande – FURG, em Rio
Grande/RS. Participação dos bolsistas na V EIEMAT e 3º
Encontro Nacional do PIBID – Matemática, de 03 a 05 de
agosto na UFSM, em Santa Maria/RS.

(Maio/2016)

Foram
produzidas
laudas
reflexivas individuais e coletivas
e quatro produções acadêmicas.

O desenvolvimento do projeto
ocorreu durante as reuniões de
planejamento.

Durante o desenvolvimento
desse projeto ocorreram quatro
encontros do grupo de bolsistas
com os alunos.
Para
o
Simpósio
foram
submetidos
dois
trabalhos
acadêmicos: “Uma abordagem
sistematizada para o ensino de
trigonometria” e “Uma reflexão
sobre a formação de professores
no Brasil”. Para a V EIEMAT
foram submetidos dois artigos
acadêmicos:
“Modelagem
Matemática no esporte: uma
proposta de investigação e
ressignificação
de
saberes
científicos” e “Formação inicial
e
continuada:
Qual
a
Importância do Pibid nesse
contexto?”.
Foram
realizados
quatro
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4.9

4.10

4.11

4.12

Organizar
apresentação de
trabalhos para V
EIEMAT (Escola de
Inverno de Educação
Matemática).
Matemática/Bagé
Realizar entrevista
com um professor de
informática e
finalizar os trabalhos
que serão submetidos
para escola de
inverno e reestruturar
o plano de ação para
o próximo semestre.
Matemática/Bagé
Participar do V
EIEMAT e 3°
Encontro Nacional
do PIBID –
Matemática.

Em virtude do aceite de trabalhos para a V EIEMAT (Escola de
Inverno de Educação Matemática) a ocorrer nos dias 03 a 05 de
agosto/2016, a equipe foi organizou materiais e elaborou
apresentações para o evento.

encontros para organização de
materiais e de escrita para
apresentação dos trabalhos no
evento V EIEMAT.

(Junho/2016 – Julho/2016)
Foi realizada pelos bolsistas ID uma entrevista com um
professor de Informática, com o objetivo de auxiliar na análise
da aplicação da atividade. Foram finalizados os trabalhos a ser
enviados para a Escola de Inverno e iniciados planejamento das
ações para o semestre 2016/2.

Foram realizados ao todo oito
encontros com a supervisora e
os bolsistas ID no período, para
organização e transcrição da
entrevista e planejamento de
ações futuras.

(Agosto/2016)
A equipe participou da V EIEMAT (Escola de Inverno de
Educação Matemática) nos dias 03 a 05 de agosto/2016, com a
apresentação de pôster, relato de experiência e mostra de
materiais utilizados nas oficinas.

Matemática/Bagé
Integrar bolsistas na
equipe do IFSUL.

(Agosto/2016)
Acolhida e integração dos bolsistas na nova equipe de trabalho.

Matemática/Bagé
Organizar atividade
envolvendo
geometria espacial e
debater sobre

(Outubro/2016)
Durante os encontros do mês de outubro foram realizados
estudos para aplicação de uma atividade envolvendo
planificação de sólidos geométricos. A equipe também discutiu
sobre a possibilidade de aplicação de uma atividade matemática

Os bolsistas participaram do
evento com trabalhos nas
seguintes modalidades: um
pôster, uma mostra didáticocientífica, dois relatos de
experiências
e
uma
comunicação científica.
O PIBID no IFSUL funcionou
no primeiro semestre com duas
equipes, e em agosto de 2016,
devido às novas reformulações
no programa, os trabalhos foram
com uma única equipe.
Foram realizados dois encontros
com
todos
bolsistas
e
supervisora,
iniciando
a
preparação
das
atividades
objetivadas e o debate sobre
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4.13

5.1

5.2

5.3

5.4

inclusão.
Matemática/Bagé
Organizar
documentos para
escrita do relatório
parcial e anual do
PIBID.

para os alunos que possuem necessidades especiais no IFSul.
(Setembro/2016 – Novembro/2016)
Foram iniciadas as ações para organização de documentos e
escrita de relatório parcial do PIBID 2016.

Matemática/Bagé
Reunir bolsistas ID
para elaboração de
cartazes em defesa
do PIBID –
UNIPAMPA.
Matemática/Bagé
Demonstrar
aplicações práticas e
cotidianas da
Trigonometria.

(Fevereiro/2016 – Março/2016)
Nessa ação conjunta, foram organizados debates para
esclarecimentos sobre as mudanças que poderiam ocorrer no
PIBID e elaborados cartazes em defesa da manutenção do
programa.

Matemática/Bagé
Entender o Número
de ouro e a sequência
de Fibonacci.

Matemática/Bagé
Estudar os Poliedros
de Platão para

(Abril/2016–Maio/2016)
Foi organizada pelos bolsistas ID e supervisora a construção de
um Teodolito caseiro, objeto utilizado para medir distâncias
inacessíveis. Conhecendo o valor do ângulo e a distância do
ponto de medição até o objeto medido, basta utilizar a relação
trigonométrica adequada para determinarmos a altura procurada.
(Maio/2016 - Junho/2016)
Os alunos utilizaram a fita métrica para medir as partes do
próprio corpo, calculando a razão aproximada entre essas partes
e, relacionando-as com a razão áurea. Na sequência, foi
apresentada uma contextualização com a situação histórica e
social de Fibonacci, mostrando sua contribuição para o
entendimento do Número de Ouro com o estudo sobre o
crescimento da população de coelhos.
(Junho/2016 - Julho/2016)
Por meio dessa oficina, foi apresentada aos alunos a diferença
entre os diferentes tipos de poliedros. Foi destacado que nos

inclusão no IFSul.
Os
trabalhos
foram
desenvolvidos em encontros
semanais com todos bolsistas e
supervisora. Foram organizados
levantamentos
de
dados,
organização de atas e relatórios
fotográficos
para
encaminhamento
aos
professores coordenadores de
área.
Foram realizados encontros para
debate e elaboração dos
cartazes.

A atividade com o Teodolito
caseiro foi aplicada em três
turmas da segunda serie do
ensino médio, atingindo ao todo
106 alunos.
A oficina foi aplicada para uma
turma da segunda serie do
Ensino Médio. Participaram
dessa atividade 20 alunos.

Essa atividade foi aplicada para
73 alunos das terceiras séries do
Ensino Médio e contribuiu para
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compreender
conceitos de
Geometria.

5.5

5.6

Matemática/Bagé
Introduzir conceitos
de Geometria
Analítica com o
software Geogebra

Matemática/Bagé
Revisar
multiplicação e
divisão por meio do
jogo “Trilha da
Tabuada”.
Matemática/Bagé
Elaborar e aplicar
oficina com
Tangram.

5.7

5.8

Matemática/Bagé
Introduzir conceitos
de Probabilidade por
meio de uma oficina.

sólidos de Platão, cada ângulo do poliedro possui o mesmo
número de arestas, o número de arestas é igual em todas as
faces, todas as faces são iguais e que a relação de Euler é válida
para todos estes poliedros.
(Julho/2016 – Agosto/2016)
Esta atividade foi desenvolvida com a finalidade de introduzir
conceitos de Geometria Analítica. Para a abordagem dos
conceitos iniciais, foram representados pontos de uma reta
utilizando os números reais, o conceito de distância, destacando
que a maioria das definições algébricas de figuras geométricas é
obtida por intermédio do conceito de distância. Nessa
construção inicial foi utilizado o software Geogebra.
(Setembro/2016)
Essa atividade consistiu em trabalhar multiplicação e divisão
por meio de um jogo denominado de Trilha da Tabuada. O jogo
chamou atenção dos alunos principalmente pelo tamanho do
tabuleiro, ou seja, um tabuleiro gigante sobre o qual os alunos
podiam movimentar-se enquanto faziam cálculos.
(Outubro/2016)
Essa atividade envolveu reconhecer formas geométricas a partir
das peças do tangram, além de criar e relacionar essas formas
geométricas a desenhos diversos de objetos e seres da natureza.
O tangram é um jogo do tipo quebra-cabeças. Para montar uma
figura com peças do tangram é necessário que todas as peças
sejam utilizadas. Nenhuma peça pode ficar sobreposta e, cada
peça precisa estar unida com outra peça, pelo menos, por um
vértice.
(Outubro/2016)
Nesta oficina foram trabalhados conceitos de probabilidade a
partir de jogos de azar. Na primeira etapa, foi utilizado um dado
para reproduzir um jogo de azar. Os alunos foram divididos em
jogadores e apostadores. Na segunda etapa, foi apresentada a
origem da probabilidade, conceitos fundamentais e aplicados
exercícios relacionados aos conceitos trabalhados.

a compreensão das propriedades
dos poliedros e a sua
diferenciação
quando
comparados a outros poliedros.
A atividade foi aplicada nas
terceiras series do ensino médio,
atingindo um total de 73 alunos.

O jogo foi aplicado para 24
alunos do quarto ano do Ensino
Fundamental.
A
atividade
também foi apresentada na feira
de ciências realizada pelo PIBID
de Química.
Essa oficina foi aplicada no
quarto
ano
do
ensino
fundamental. Participaram dessa
atividade os 24 alunos da turma.

A oficina foi aplicada nas
segundas series do Ensino
Médio, atingindo 106 alunos.
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5.9

Matemática/Bagé
Reunir bolsistas para
planejamento de
atividades, reflexões
individuais e coletivas
e produzir textos para
publicação acadêmica.

1.

Química/Bagé
Planejar, organizar e
orientar o trabalho dos
bolsistas, supervisores
e coordenadores de
área.

2.

Química/Bagé
Divulgar o subprojeto
e selecionar os
bolsistas-ID e
supervisores suplentes.

3.

Química/Bagé
Redistribuir os

(Março/2016 – Novembro/2016)
Essa ação envolveu os bolsistas em reflexões teóricas,
individuais e coletivas, a fim de fornecer subsídios para escrita
de produção acadêmica. A V EIEMAT ocorreu de 3 a 5 de
agosto, com a participação de todos os bolsistas ID.

Foram realizadas 30 reuniões
semanais de planejamento. As
escritas acadêmicas resultaram
na
elaboração
de
laudas
reflexiva e em um resumo
expandido publicado na V
EIEMAT.

Subprojeto QUÍMICA – Campus Bagé
(Fevereiro-Novembro/2016)
Em março, os bolsistas do subprojeto, foram reorganizados nas 6
escolas participantes. As reuniões entre esses bolsistas e seus
supervisores ocorrem semanalmente nas escolas. Uma vez por
mês reunimos todos os bolsistas, supervisores e coordenadores de
área, para uma reunião de planejamento e discussão do
andamento do projeto e das atividades realizadas nas escolas. As
reuniões semanais, aos sábados, ocorriam na universidade para
estudo, discussão e elaboração de recursos para alunos inclusos.
Também ocorreram reuniões nas escolas para planejar e organizar
as feiras de ciências e dar anadamento a projetos como
alimentação saudável, leite adulterado, construção de
composteira.

As
reuniões
resultam
em
momentos de grande reflexão de
diferentes práticas pedagógicas,
bem como, promovem a discussão
do andamento do projeto. Cada
escola relatou as atividades
desenvolvidas e projetos em
execução. Além disto, procurou-se
promover uma maior interação
entre todos os envolvidos no
subprojeto. Nem todos os bolsistas
participaram dos encontros sobre
inclusão na universidade, mas se
envolveram com outras atividades
nas escolas.
(Abril – Outubro/2016)
No
edital
74/2016
foram
Houve seleção dos bolsistas de iniciação à docência nos editais selecionados nove(9) bolsistas
74/2016 e 187/2016 e seleção de supervisores no edital 266/2016. suplentes para o subprojeto
Química. No edital 187/2016
foram selecionados vinte e
quatro(24) bolsistas suplentes para
o subprojeto Química. No edital
266/2016 foram selecionados
seis(6) supervisores suplentes.
(Março-Julho/2016)
O PIBID/Química Campus Bagé
Conforme a redução do número de cotas de supervisor no reduziu o número de supervisores
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bolsistas nas escolas e
reorganizar as
atividades

subprojeto (ficou com quatro(4) supervisores e 30 BIDs). Os
bolsistas do subprojeto, foram reorganizados nas 4 escolas
participantes. As reuniões de planejamento entre esses bolsistas e
seus supervisores ocorreram semanalmente nas escolas e uma vez
por mês todos os bolsistas, supervisores e coordenadores de área,
para uma reunião de planejamento e discussão do andamento do
projeto e das atividades realizadas nas escolas.

4.

Química/Bagé
Estimular o gosto pela
Área das Ciências
desafiando os
estudantes da escola a
investigarem temas e
experimentos de
interesse da área.

(Março/2016 – Novembro/2016)
As Feiras de Ciências ou de Química envolveram os bolsistas
tanto na preparação, organização e acompanhamento dos
estudantes da escola, em turno inverso, para testar e explicar os
experimentos. Alguns trabalhos investigativos também foram
apresentados. Diversos professores da universidade foram
avaliadores das feiras e alguns experimentos e trabalhos foram
selecionados para participarem da Feira de Ciências da
Unipampa.

5.

Química/Bagé
Estimular o ensino de
química através de
atividades extracurriculares e
experimentais
estimulando os alunos
a investigarem temas e
experimentos da

(março/2016 – novembro/2016)
Os bolsistas de iniciação à docência estão organizando palestras,
aulas e outras atividades extra-curriculares nas escolas
contextualizando conteúdo da área de química.

de
seis
(6)
a
quatro(4).
Consequentemente, o número de
bolsas de iniciação à docência
ficou constante em 30 bolsas.
Como resultado as escolas “Frei
Plácido” e “Waldemar Amoretty
Machado”
sairam
do
PIBID/Química.
Foram realizadas feiras de ciência
nas escolas participantes do PIBID
Química/Bagé:
Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Silveira
Martins “2ª Feira de Ciencias”,
30/09/2016
Escola Estadual de 1º Grau José
Gomes Filho “Multifeira 2016”,
10/11/2016
Escola Estadual de Ensino Medio
Doutor Luiz Mercio Teixeira
“1ºEvento do Cientista Mirim”,
21/10/2016
Escola Estadual de Ensino Medio
Doutor Luiz Mercio Teixeira “3ª
Feira de Ciências”, 09/11/2016
Palestras realizadas: “A Química
do Amor” na escola Luiz Mércio,
Aulas organizadas: “Vidraria e
Segurança
em
Laboratório
Químico”,
“Soluções
e
Dispersões”,
“Química
do
Chocolate”, “Determinação do
teor de etanol na gasolina”,
“Polaridade”, Misturas e Reações”
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química.

6.

Química/Bagé
Fortalecer o ensino
interdisciplinar nas
escolas

(Março/2016 – Novembro/2016)
Os bolsistas desenvolveram planos de aulas interdisciplinares que
podem ser implantados nas escolas.

7.

Química/Bagé
Fomentar a
participação dos
bolsistas em eventos
nas Áreas de Educação
e de Química.

(junho/2016 – Novembro/2016)
Os Bolsistas foram incentivados a apresentar os trabalhos em
eventos da área de Ensino em Química no nível estadual e
nacional.

8

Química/Bagé
Produzir material para
o ensino de química de
alunos especiais

(Março/2016 – Novembro/2016)
Sob orientação do colaboradora voluntária Profa. Dra. Amélia
Rota Borges de Bastos um grupo de bolsistas de iniciação à
docência trabalha na produção de material para o ensino de
química para deficientes visuais.

1

Atividades realizadas: “Bingo da
Tabela
Períodica”,
“Aula
Experimental Densidade”, “Bingo
Químico”
Planos de aulas para os seguintes
temas
foram
desenvolvidos:
Decomposição do lixo; Análise de
água mineral; Produção de
chocolate; Saúde x corpo humano;
Ações do cigarro no organismo;
Controle de poluição na industria e
pelos carros.
Apresentações orais e de pôsteres
no Encontro Nacional de Ensino
em Química (ENEQ) 2016 na
UFSC
em
Florianópolis,
Apresentações orais e de pôsteres
no Encontro de Debates sobre o
Ensino de Química (EDEQ) no
IFSul em Pelotas, Apresentações
orais e de pôsteres no Salão
Internacional de Ensino, Pesquisa
e Extensão (SIEPE) na Unipampa
em Uruguaiana.
Apresentações orais em encontros
no nível nacional e estadual.
Foram desenvolvidos um diagrama
de Pauling é uma tabela períodica
adaptados para o ensino de
deficientes visuais.

Subprojeto CIÊNCIAS – Campus Uruguaiana
Março/2016
–
junho/2016
–
Foram
realizados 06 Diagnósticos realizados nas
Ciências da
Natureza/Uruguaiana diagnósticos/pesquisas nas Escolas participantes do PIBID com o Escolas participantes do PIBID;
Realizar diagnóstico
objetivo de conhecer o ambiente escolar, PPP da Escola, Perfil dos Essa atividade oportunizou o
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das Escolas de atuação

2

3

4

alunos, conteúdos a serem trabalhados pelos supervisores em
2016. Bolsistas e supervisores realizaram um levantamento
preliminar do contexto onde a escola está inserida através de
observações e questionários, além disso, fez-se um levantamento
do espaço físico da escola e da sua organização e funcionamento.
A pesquisa socioantropológica é realizada na escola, para o
reconhecimento do contexto em que esta está inserida, tendo seus
resultados articulados com os conteúdos desenvolvidos em sala de
aula. A pesquisa é realizada pelos bolsistas do subgrupo, atingindo
todas as turmas da escola e os moradores dos bairros e a rodeiam.
Fevereiro/2016 – dezembro/2016 – Foram realizadas reuniões
Ciências da
Natureza/Uruguaiana gerais com toda a equipe para definir as ações a serem realizadas e
Realizar Reuniões
apresentar de discutir o desenvolvimento dessas ações
Gerais de Planejamento
Fevereiro/2016 – dezembro/2016 – Foram realizadas nas Escolas
Ciências da
Natureza/Uruguaiana participantes reuniões semanais de planejamento dos subgrupos
Realizar Reuniões de
para definir ações, organizar e socializar as ações desenvolvidas
Planejamento dos
pelos bolsistas ID e supervisora a serem desenvolvidas com as
subgrupos nas Escolas turmas das supervisoras.

reconhecimento
do
contexto
social
em
vivem
os/as
educandos/as, além de ter
possibilitado a apresentação e
inserção
dos
bolsistas
na
comunidade escolar.

08 Reuniões Gerais: organização
e socialização das atividades do
subgrupo.

210 Reuniões de planejamento
dos subgrupos (30 reuniões por
cada subgrupo). As reuniões
possibilitaram uma interação entre
bolsistas ID e
supervisora,
proporcionando
uma
melhor
sistematização das atividades
propostas. Registra-se também
que foram gerados diversos
planos de aula. Nas reuniões que
acontecem
semanalmente
conseguimos o aporte para as
atividades
que
serão
desenvolvidas,
bem
como
buscamos referenciais para nos
embasarmos em nossos trabalhos.
janeiro/2016 – dezembro/2016 – Foram criados e mantidos blogs, Criação e manutenção de 07
Ciências da
Natureza/Uruguaiana site e grupos no facebook para atividades de monitoria, e registro grupos facebook/ blog para
Criação e manutenção e visibilidade das ações que estão sendo desenvolvidas no promover a divulgação das ações
de espaços virtuais
contexto do subprojeto.
dos grupos, bem como a interação
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5

6

7

8

9

10

(blogs, site, grupos no
entre seus componentes.
facebook) para registro
e visibilização das
ações do subprojeto.
Foram realizadas oficinas sobre com diferentes abordagens e 07
oficinas
realizadas
Ciências da
complementando conteúdos em
Natureza/Uruguaiana temáticas na Escolas participantes.
Realizar Oficinas
sala de aula e desenvolvendo
outros temas complementares.
Abril/2016-Novembro/2016
Os
bolsistas
ID
realizaram
Paralelo ao desenvolvimento das
Ciências da
Natureza/Uruguaiana observação das aulas dos supervisores, prestando também atividades, os bolsistas assistiam
Realizar observação e
assistência na resolução de exercícios e desenvolvimento de as aulas, acompanhando o
auxílio nas aulas dos
demais atividades propostas em sala de aula.
desenvolvimento dos conteúdos e
supervisores
aprendizagem dos alunos. Pois é
muito
importante
esse
acompanhamento
para
o
planejamento de novas atividades.
Março/2016 – novembro/2016 – Foram realizadas nas Escolas 05 materiais didáticos gerados e
Ciências da
Natureza/Uruguaiana participantes atividades de desenvolvimento, testagem e aplicação aplicados permitindo aos alunos
Desenvolver, testar e
de material didático.
melhor
compreensão
dos
aplicar material
conteúdos.
didático
Os materiais didáticos elaborados: Pista de Trânsito; Lata ioiô; 32 estratégias e atividades
Cartazes discutindo o Trânsito.
desenvolvidas em sala de aula.
Março/2016 – dezembro/2016 – Foram realizadas atividades 06 atividades experimentais
Ciências da
Natureza/Uruguaiana experimentais (aula prática) nas salas de aulas ou nos laboratórios
Desenvolver atividades de ensino de ciências, química, física e biologia.
experimentais (aulas
.
práticas)
Março/2015 – setembro/2015 – Foram realizadas expedições de 06 Expedições de Estudos
Ciências da
Natureza/Uruguaiana estudos em diferentes contextos do município e região.
Realizar Expedições de
Estudos
Setembro/2016 – outubro/2016 - foi realizada atividade de Melhoria das condições de 3
Ciências da
Natureza/Uruguaiana limpeza, otimização e organização do ambiente laboratorial do laboratórios de Ciências para
Organizar o laboratório laboratório de Ciências da Escola, com a verificação do material realização das atividades práticas e
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12

13

de Ciências das escolas existente e seu potencial para o Ensino, bem como a identificação
de materiais sem condições de uso com a devida proposição para o
descarte adequado. Essa atividade se fez necessária devido ao
novo endereço da escola, com um novo laboratório.
(Março - dezembro/2016) - Na Escola José Francisco Pereira da
Ciências da
Natureza/Uruguaiana Silva, desenvolvemos o grupo focal “PIBID Conversando com a
Criar espaços de
Gurizada”, que são encontros semanais em modelo de grupo focal
discussões em forma de para discutir as questões relacionadas ao desenvolvimento da
grupo focal.
formação dos indivíduos enquanto sujeitos.

experimentais.

Incentivar o respeito a diversidade
de corpo, genêro, sexualidade e
relações étnico-raciais, dentre
outros temas de interesse dos
participantes.
Contribuir para a construção da
Novembro/2016 – Organização e participação no IV Seminário cidadania dos sujeitos envolvidos.
Juvenil Conversando com a Gurizada.
Participaram deste seminário 56
Como consequência das atividades realizadas no turno inverso
alunos
de
8
escolas
pelo PIBID “Conversando com a gurizada”, nos meses de outubro municipais/estaduais, 7 bolsistas
e novembro/2016 foi organizado e realizado o IV Seminário
ID,
2 supervisoras e a
Juvenil Conversando com a Gurizada tendo como temáticas:
coordenadora do PIBID.
Sexualidade, Machismo, Feminismo e Perspectivas para o futuro.
(Março - dezembro/2016) Registros individuais em portfólio Produção de 44 portfólios
Ciências da
Natureza/Uruguaiana reflexivo, com a finalidade de expressar as reflexões, sentimentos, reflexivos. Possibilitou a reflexão
Registrar vivências de aprendizagens e vivências dos(as) bolsistas ID e das supervisoras. sobre as práticas realizadas até o
cada integrante do
O portfólio é uma ferramenta de registro reflexivo presente em momento e a necessidade de
subprojeto em portfólio todo o processo das atividades desenvolvidas no subprojeto.
reformulação de algumas para
físico.
melhores
resultados.
Este
instrumento auxilia na reflexão
constante e a (re)construção
continuada
dos
próprios
conhecimentos e experiências
pedagógicas, além de ser um
registro de consulta das ações
desenvolvidas.
Participação dos alunos da escola Romaguera Correa, Instituto Cerca de 110 alunos do oitavo ano
Ciências da
Ensino
Fundamental
Natureza/Uruguaiana Paulo Freire e Jose Francisco na da prova da Olimpíada Brasileira do
Participar da OBA –
de Astronomia (OBA) foi aplicada nas turmas atingidas pelo participaram da OBA. Como
Olimíada Brasileira de subprojeto.
resultado
foram
distribuidos
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Astronomia
14

15

16

17

Ciências da
Natureza/Uruguaiana
Incentivar os/as
educandos/as a
buscarem
conhecimentos sobre
determinados temas e
práticas, tendo em vista
a dissiminação das
ciências da natureza e
suas tecnologias.
Ciências da
Natureza/Uruguaiana
Expor as atividades
realizadas pelo
subgrupo à comunidade
escolar.
Ciências da
Natureza/Uruguaiana
Participação,
apresentação e
submissão de trabalhos
em eventos.
Ciências da
Natureza/Uruguaiana
Organização de Feiras
de Ciências

Clube de Ciências – O clube de ciências criado pelo subgrupo
desenvolve um trabalho com os/as educandos/as que se
disponibilizam em um horário além de seu turno normal de aula
para aprofundar seus conhecimentos em temas sugeridos ou
relacionados aos trabalhados em sala de aula, através de atividades
práticas e experimentais.

certificados de participação para
os alunos.
Os/as educandos/as trazem ideias
de novas práticas e assuntos que
gostariam que fossem trabalhados
e desenvolvidos. Demonstram
interesse e empolgação quanto ao
aprendizado na área de ciências da
natureza. Registrou-se diversas
atividades
experimentais
e
discussão de filmes relacionados a
Ciência nos Clubes de Ciência.

Mural de Atividades – Confeccionado artesanalmente com Conhecimento das atividades
materiais rústicos: taquaras e juta. Nele é distribuído fotos das desenvolvidas pelo subgrupo física
atividades desenvolvidas pelo grupo. Está sendo atualizado.
no Instituto por toda comunidade
escolar.

Agosto a novembro/2016 - Participamos e apresentamos trabalhos 24 trabalhos apresentados, na
em dois eventos: XII Encontro de Investigação na escola e VIII forma de apresentação oral, pôster
Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão.
com resumos.

março/2016 a novembro/2016 – realização de feiras de ciências Compartilhar com a comunidade
nas escolas de atuação
escolar as aprendizagens que
acontecem
nas
aulas
Junho – agosto/2016 - EMEF José Francisco realizou a feira de experimentais de Ciências e no
Ciências na escola para toda a comunidade escolar.
Clube de Ciências
Devido a falta de verba do PIBID,
Junho – Novembro/2016 - Foi realizada a 3ª feira de meio buscamos organizar e buscar
ambiente e saúde criada pelo PIBID Bio na escola Rondon.
recursos com patrocinadores para
que a feira não seja prejudicada.
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Junho/2016) A comunidade ligada à escola Dom Bosco,
participou no sábado, dia 04/06, de uma manhã de integração
durante a feira de ciências, saúde e meio ambiente. Os estudantes
da escola apresentaram aproximadamente 50 experimentos
desenvolvidos ao longo do primeiro semestre do ano a partir dos
estudos realizados em sala de aula. Podemos contar com a
participação de algumas empresas e representações públicas no
evento como: Odebrecht ambiental, Curso de formação de
Condutores (CFC), Patrulha Ambiental (Patram), Secretaria
Municipal de Educação (Semed), Universidade Norte do Paraná
(Unopar), aluno de ciências da Natureza (UNIPAMPA), alunos do
curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Pampa,
integrantes da Polícia Civil, parceria com a Escola Municipal
Cabo Luiz Quevedo, Fanfarra do 8º RC Mec e a empresa Visual
Óptica. Onde todos foram parceiros na concretização desse
evento.
Abril a novembro/2016 – Participação nos projetos das Escolas
Ciências da
Natureza/Uruguaiana que visam a integração da Comunidade Escolar.
Participar dos projetos
desenvolvidos pelas
escolas

Participação do desfile da Semana da Pátria.
Ciências da
Natureza/Uruguaiana Participação da Semana do Halloween – Varrendo o Preconceito.
Produção Artística
Participação da Semana da Consciência Negra.
Cultural
Pintura Muro Escolar

Totalizando: 03 feiras de ciências
Por exemplo, cerca de 300
pessoas participaram da Feira de
Ciências da Escola Dom Bosco,
entre professores, funcionários,
alunos
e
integrantes
da
comunidade se envolveram no
evento promovido. Juntamente
com Prefeito em exercício no ano
de 2016.

Esses projetos que discutem as
temáticas ambientais, contribuem
para o desenvolvimento de ações
que visem a preservação do meio
e a mudança de comportamento
das pessoas envolvidas.
Ocorreu a participação em 09
projetos interdisciplinares no
período.
Bolsistas ID participaram com
turmas de alunos das Escolas nos
eventos descritos, que visam
respectivamente: senso cívico, o
respeito as diferenças e a
valorização da cultura negra.
Bolsistas ID participaram com os
alunos em atividade de pintura do
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Ciências da
Natureza/Uruguaiana
Auxiliar os/as
educandos/as com o
conteúdo que vem
sendo trabalhado em
sala de aula e oferecer
suporte para os
interessados em prestar
o ENEM.

1.

História/São Borja
Planejar e avaliar o
trabalho desenvolvido.
História/São Borja
Promover metodologias
inovadoras de ensino e
aprendizagem voltadas
à relação entre Arte,
Cultura e ensino de
História

2.

3.

Monitoria – O trabalho de monitoria, realizado pelos bolsistas ID,
consiste em auxiliar os/as educandos/as no processo de ensinoaprendizagem em um horário extra aula, permitindo aos mesmos
um envolvimento maior com o conteúdo que vem sendo abordado
e com os conteúdos específicos do ENEM, com os interessados.
Foram realizadas quatro monitorias.

Subprojeto HISTÓRIA – Campus São Borja
(Janeiro a Novembro)
Reuniões gerais entre coordenação de área, bolsistas ID e
supervisores.
Abril: Estudo e interpretação dos mitos gregos para realização de
peças teatrais proporcionando uma releitura da mitologia. (G)
Março e Abril: Elaboração de Projeto voltado à questão da leitura
e literatura.
Maio: Projeção de Documentário “Deuses e Deusas gregos” para
alunos de ensino médio; Estudo e interpretação de lendas do
folclore regional: Sepé Tiarajú; Bororé; Angueras; Caverá
Junho: Produção de roteiros e peças teatrais a partir de mitos
gregos
Junho: Produção de poesias a partir da realidade política brasileira
Julho e Agosto: Gravação em studio de tv das peças teatrais
produzidas pelos alunos
Setembro: Estudo de mitos do Rio Grande do Sul e de São Borja:
Maria do Carmo; Anjinho do Cemitério; São João Batista
(Março e Abril) Os bolsistas produziram planos de aula sobre a
História/São Borja
Estimular a reflexão em temática do racismo, para serem executados com alunos de ensino
torno dos direitos
fundamental
humanos, cidadania e
(Maio e Junho) Exibição de video documentario sobre o racismo a
democracia
alunos de ensino fundamental.

muro do Instituto Paulo Freire
Os/as educandos/as demonstram
interesse
em
buscar
conhecimentos através do auxílio
dos bolsistas ID, tem autonomia
para sugerir temas a serem
trabalhados
e
demonstram
curiosidade sobre determinados
assuntos.

7 reuniões

Produção e apresentação de peças
teatrais; Confecção de um projeto
de ensino, pesquisa e extensão; 2
projeções; História em Quadrinhos
e Poesias; Oficinas de Teatro;
Poesias e Cartazes; Gravações em
studio de TV.

Exibição de video documentários
sobre racismo
Aulas expositivo dialogadas sobre
cidadania e política
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/
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4.

(Maio e Junho) A partir do Projeto “Estimulando o exercício da
cidadania na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vicente
Goulart” foi desenvolvida uma atividade de produção de cartazes
sobre o tema da igualdade com alunos de ensino fundamental.
(Agosto e Setembro) Estudo e aprofundamento teórico sobre a
temática dos direitos humanos, cidadania e democracia
(Agosto) Aplicação de questionário aos alunos para identificar o
nível de conhecimento sobre a temática de direitos humanos,
cidadania e democracia
(Outubro) Aula expositiva dialogada sobre conceitos de política e
cidadania com fundamentação teórica em Thomas Hobbes
(Novembro) Oficina de música e cidadania. Por meio de musica
os alunos do ensino fundamental puderam refletir sobre direitos
civis e dignidade humana
(Novembro) Palestra para alunos de ensino fundamental sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente
(Julho) Parceria na organização da Mesa Temática: “Projeto de
História/São Borja
Promover, organizar e Lei 190/2015 – Programa Escola Sem Partido” realizada em
participar de atividades conjunto com o Curso de Ciencias Humanas e o Conselho
culturais, cívicas,
Municipal de Educação
acadêmicas e
(Agosto) Os bolsistas do Pibid - em parceria com o Curso de
folclóricas.
Ciências Humanas – Licenciatura – organizaram a II Semana
Acadêmica de Ciências Humanas, atuando especificamente na
divulgação e organização das mesas temáticas bem como na
logística durante o evento
(Agosto) Socialização das atividades do Pibid na II Semana
Acadêmica de Ciências Humanas. Na Mesa Redonda: “Desafio de
novas metodologias para o ensino das Ciências Humanas” os
bolsistas do Pibid socializaram as atividades desenvolvidas nas
escolas para os demais acadêmicos de Ciências Humanas e
professores da Educação Básica.
(Setembro) Organização de um pelotão do Pibid para desfile de 7
de setembro. Organização de uma formatura de cursos
promovidos pelo Pibid aos alunos do Instituto Estadual Pe

pibid/esc-mun-ens-fund-vicentegoulart-projeto-2016/
Realização de grupo de estudos.
Aplicação de questionario aos
alunos; Produção de Planos de
Aula; Produção de cartazes;
Oficina de música e cidadania

Mesa Temática: “Projeto de Lei
190/2015 – Programa Escola Sem
Partido”
Organização da II Semana
Acadêmica de Ciências Humanas
Socialização de atividades na
Mesa Redonda
Participaçao no desfile de 7 de
Setembro.
Organização e participação na II
Olimpíada Crioula da Escola
Vicente Goulart.
Formatura realizada no Instituto
Estadual Pe Francisco Garcia
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5

6

7

8

1.

Francisco Garcia. Parceria na organização e participação na II
Olimpíada Crioula da Escola Vicente Goulart.
(Agosto) Projeção de filmes abordando a relação entre filosofia, Exibição do Filme “Matrix”
História/São Borja
Desenvolver
história e vida cotidiana
Exibição do Filme “Neto perde sua
metodologias de ensino
alma”
interdisciplinares
(Junho) Realização de visitas ao Museu da Estância na cidade de Visita a museu da Estância
História/São Borja
Proporcionar
São Borja para trabalhar a cultura do trabalho local
metodologias de ensino
e aprendizagem fora do
ambiente escolar
(Setembro) Divulgação do video do Pibid nas escolas para Video do Sub-projeto História
História/São Borja
Realizar produções em divulgar o Projeto. O video foi produzido em parceria com o https://www.youtube.com/watch?v
ambientes virtuais
Curso de Relações Públicas da Unipampa com a colaboração de =vR4IwXClkEk
todos os bolsistas ID e supervisores.
Fanpage: Unipampa e Educação
(Julho) Criação de fanpage com o objetivo de socializar Básica
informações sobre educação entre a Unipampa e a rede de https://www.facebook.com/pg/edu
Educação Básica da cidade de São Borja
nipampa/about/?ref=page_internal
(Maio a Novembro) Desenvolvimento do site do Sub-projeto Site do Sub-projeto História
História com o objetivo de divulgar as atividades para a http://porteiras.s.unipampa.edu.br/
comunidade acadêmica e demais bolsistas de outros sub-projetos. pibid/historia-sao-borja/
Produção de artigos e resumos para serem apresentados em
Artigos e resumos produzidos
História/São Borja
Produzir trabalhos
eventos ou publicados em periódicos científicos
cientificos acerca das
atividades
desenvolvidas
Subprojeto EDUCAÇÃO FÍSICA – Campus Uruguaiana
Fevereiro – Março
Essa experiência desencadeou
Educação
Planejamento anual da Educação Física na E.E.E.M. Doutor João outras oportunidades, como as
Física/Uruguaiana
Planejamento
Fagundes. Os bolsistas puderam contribuir e discutir a intervenções nas turmas exercitanorganização dos trimestres da Educação Física de todas as turmas do a docência compartilhada com
dos Anos Finais e do Ensino Médio, inserindo novas as supervisoras, uma experiência
possibilidades de conteúdos, discutindo pressupostos teóricos que fantástica, sendo a mais citada nos
orientam o trabalho docente.
portfólios dos 15 bolsistas ID.
75

__________________________________Relatório de Atividades do Programa PIBID/UNIPAMPA

Fevereiro – Abril
2. Educação
Estudo de referencial teórico sobre formação de professores
Física/Uruguaiana
Manter
grupo
de
estudos
Maio - Novembro
Seminários de apresentação de temas sobre EFI escolar, com
discussão de artigos e apresentação de experiências PIBID.
No início das reuniões do grupo de estudos, foram estudados
livros do professor Antônio Nóvoa, além de textos e artigos sobre
Educação Física escolar de diferentes autores.
Abril
3.
Educação
Mutirão na escola João Fagundes: as supervisoras e os bolsistas
Física/Uruguaiana
(Re)
Conhecer
a identificaram que os espaços para as aulas de Educação Física não
realidade da Educação apresentavam condições de uso, para isso, em parceria com o
Física
escolar
no Exército, o PIBID e a comunidade escolar realizou um mutirão de
contexto de cada escola organização e limpeza dos espaços.
PIBID
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/comunidade-em-mutiraono-joao-fagundes-uruguaiana/

Durante as reuniões de grupo de
estudos
foram
realizados
seminários de discussão para
compreensão de aspectos da
formação docente, onde cada
bolsista
apresentou
suas
percepções
e
reflexões,
articulando com os conhecimentos
da prática nas escolas.
Essa ação permitiu que as aulas
de Educação Física iniciassem,
pois recuperou espaços de aula e
envolveu
15
bolsistas
e
voluntários, 2 supervisoras, 1
coordenadora de área, além de
diversos professores da escola e
militares do exército.

Março - Setembro
A partir do planejamento anual coletivo, o grupo iniciou as
intervenções com as turmas da Escola João Fagundes, onde cada
bolsista ficou responsável por uma turma, sendo que os bolsistas
mais novos no programa atuaram em dupla com um bolsista mais
antigo, visando uma troca de experiências mútua, entre os
próprios bolsistas e entre os bolsistas e as professoras
supervisoras do programa, contribuindo para a formação dentro
da prática, na perspectiva da docência compartilhada.

O planejamento ampliou a
abordagem
de
conteúdos
vivenciados nos anos anteriores, e
foi realizado a partir da
construção de conhecimento
através de novas experiências
dadas
pelas
inúmeras
possibilidades que a Educação
Física oferece. Assim, além de
conseguirmos manter um número
de alunos frequentes nas aulas,
percebemos uma modificação
positiva nas representações de
Educação Física dos estudantes, o
que gerou aprendizado coletivo.
Por fim, para a maioria dos

4.

Educação
Física/Uruguaiana
Integração
Universidade-escola

As intervenções foram planejadas no início do ano letivo e foram
desenvolvidas durante cinco meses para 16 turmas de uma escola,
iniciando-as em abril devido ao atraso no início das aulas pelas
más condições dos espaços para as mesmas. O desenvolvimento
das atividades seguiu o planejamento anual para os dois primeiros
trimestres, encerrando o desenvolvimento das aulas pelos
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bolsistas ao final do segundo trimestre do ano letivo.

5.

6.

bolsistas,
a
docência
compartilhada
possibilitou
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/intervencoes-na-escolaexperiências para o conhecimento
dr-joao-fagundes-uruguaiana/
da realidade, das dificuldades não
decorrentes da prática docente e o
exercício de alteridade para com
os demais profissionais da área.
Esta ação envolveu 15 bolsistas, 2
supervisoras, 1 coordenadora e
cerca de 500 estudantes da escola.
Junho
O grupo arrecadou recursos para o
Educação
PIBIZZA
pagamento de inscrições em
Física/Uruguaiana
Promover o
eventos para apresentação de
Frente
a
inexistência
de
recursos
para
subsidiar
a
socialização
de
gerenciamento do
trabalhos (XIV Encontro Sobre
experiências em eventos da área, o grupo elaborou uma estratégia Investigação na Escola, SIEPE grupo
de vendas de pizzas para arrecadar recursos para possibilitar aos UNIPAMPA,
35º
Simpósio
participantes do grupo a ida a eventos para compartilhar as Nacional de Educação Físicaexperiências do PIBID.
Pelotas),
o
pagamento
da
confecção de pôsters para
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/?p=15827&preview=true
apresentação de trabalhos (SIEPE,
35º Simpósio Nacional de
Educação Física) e subsidiar a
confecção de camisetas. Essa ação
envolveu
15
bolsistas,
3
voluntárias, 2 supervisoras e 1
coordenadora de área.
Agosto
O PIBID foi representado por
Educação
XIV Encontro Sobre Investigação na Escola: os bolsistas nove trabalhos submetidos e
Física/Uruguaiana
Socialização
dos participaram deste evento através da apresentação de 9 trabalhos aprovados para o XIX Encontro
Impactos da formação em rodas de conversa sobre investigação na escola.
Sobre Investigação na escola, que
PIBID
ocorreu nos dias 27 e 28 de agosto
Durante o evento, os bolsistas socializaram o impacto do de 2016, na UNIPAMPA, Campus
programa nas escolas que dele fazem parte, trocaram experiências Uruguaiana. Participaram deste
e refletindo sobre a prática da educação física escolar com outros evento
9
bolsistas,
que
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estudiosos da área. Foram realizadas rodas de conversa, onde cada
integrante realizava uma fala sobre o teu trabalho, assim, todos
ficaram sabendo do que cada integrante da roda e realizou em
suas intervenções, levando assim, o conhecimento das ações
realizadas dentro do PIBID ao grande público.
Agosto

6.1

Educação
Física/Uruguaiana
Promover reforço para Seminários de estudos do livro: A Educação Física cuida do corpo
a Formação Discente
e mente.
Os acadêmicos e acadêmicas foram divididos em grupos e
apresentaram para o grande grupo cada um dos capítulos do livro.

7.

Educação
Física/Uruguaiana
Socializar os impactos
da formação PIBID

8.

Educação
Física/Uruguaiana
Gerenciamento
formação em grupo

9.

Educação

Setembro
Participação no XVII Salão de Extensão da UFRGS
O evento ocorreu de 12 a 16 de Setembro na UFRGS, em Porto
Alegre. Uma bolsista e uma coordenadora de área tiveram o
trabalho selecionado num edital interno da universidade e
receberam recursos que custearam a ida para POA.

Setembro
Formação APH – com foco na Educação Física escolar
e http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/?p=15839&preview=true
O foco da formação foram os primeiros socorros escolares onde
foi desenvolvida uma série de procedimentos com o intuito de
manter vidas em situações de emergência. A oficina teve como
objetivo auxiliar os bolsistas em noções básicas de primeiros
socorros em situações prováveis durante as aulas de Educação
Física. Foram explanados os primeiros atendimentos para as
seguintes situações: desmaios, parada cardiorrespiratória,
queimaduras, cortes, fraturas e hemorragias.
Outubro

apresentaram
trabalhos
desenvolvidos pelos 15 bolsitas e
orientados por uma coordenadora.

Após cada apresentação era aberta
uma roda de conversa para a
discussão e aprofundamento dos
temas abordados nos capítulos. Os
resultados foram muito bons, visto
que foi possível construir links
entre o conteúdo estudado e a
vivência
nas
escolas
proporcionadas pelo programa.
O trabalho foi sobre o evento
planejado e executado pelo grupo
no final de 2015, quando
reunimos mais de 100 professores
de
Educação
Física
de
Uruguaiana e região no Seminário
sobre docência em Educação
Física.
A formação contou com a
presença de 15 bolsistas, 4
voluntários, 1 supervisora, 1
coordenadora e 1 professora
convidada, além de 2 formadores
da SAMU.

O evento está na quarta edição. Os
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Participação na organização e execução do Torneio de Integração
Física/Uruguaiana
Promover a integração esportiva da E.E.E.M. Fagundes, realizado no Ginásio Municipal
Universidade - Escola em Uruguaiana – RS, com duração de uma semana, participação
de equipes de 15 escolas e jogos durante os três turnos, durante
sete dias.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-educacao-fisicaparticipa-de-torneio-escolar-com-mais-de-15-escolas/

10.

Educação
Física/Uruguaiana
Promover a integração
Universidade - Escola

Outubro
Projeto institucional: Feira de Saúde e Meio ambiente
Projeto desenvolvido nas duas escolas, que culminou com uma
feira para toda a comunidade escolar.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/subprojeto-educacaofisica-participa-de-projeto-institucional-nas-escolas-a-feira-desaude-e-meio-ambiente/
A partir de um planejamento coletivo da escola, a Educação
Física se inseriu no projeto de Saúde e Meio Ambiente. Para o
desenvolvimento das intervenções, foram mapeados as
possibilidades de atividades para o desenvolvimento das oficinas
relacionadas aos temas transversais saúde e meio ambiente, e
elaboração de subprojetos. Durante as intervenções com as turmas
das duas escolas, foi desenvolvida uma aula por semana no
período de quatro semanas consecutivas, os bolsistas se

bolsistas envolveram-se com a
construção do regulamento, as
funções
de
mesários,
cronometristas e árbitros. Além
disto, foram realizados momentos
de troca de experiência, dos
professores de outras escolas com
os bolsistas e outros (as)
professores (as). Durante os jogos,
os bolsistas também realizaram
rodas de conversa sobre ética nos
esportes coletivos com os
professores e com os alunos
participantes do evento. Esta ação
envolveu
15
bolsistas,
6
voluntários, 2 supervisoras, 1
coordenadora, além de muitos
professores e estudantes de
Uruguaiana e de cidades vizinhas.
O
projeto
envolveu
aproximadamente 800 alunos,
além de professores da escola e
pais dos estudantes, culminando
com uma feira onde as turmas
apresentaram para a escola o tema
abordado pelos bolsistas. Os
resultados obtidos com o projeto
foram na sua grande maioria
positivos, houve uma grande
participação e envolvimento dos
alunos, que juntamente com a
comunidade escolar exploraram
as
diversas
possibilidades
oferecidas durante a feira.
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11.

organizaram em duplas por turma das escolas e desenvolveram
suas atividades com todas as turmas de Anos finais do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio.
Novembro
Educação
Participação e apresentação de trabalhos no Salão Internacional
Física/Uruguaiana
Socializar os impactos de Ensino, Pesquisa e Extensão/ 2016 nos dias 22, 23 e 24 de
da formação PIBID
novembro na Unipampa campus – Uruguaiana.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-educacao-fisicaparticipa-do-siepe-2016/

11.1

Educação
Física/Uruguaiana
Promover o reforço
para
a
Formação
Discente

Outubro
Seminários de estudos dos artigos de Marcel Mauss:
Artigo 1: Sociedade, corpo e Interdições: Contribuições do
Estudo de Marcel Mauss sobre as técnicas do corpo;
Artigo 2: A sociologia de Marcel Mauss: Dádiva, simbolismo e
associação;
Artigo 3: Elogio (sociológico) à carne: A partir da reedição do
texto “as técnicas do corpo” de Marcel Mauss; e;
Artigo 4: Educação Física e Marcel Mauss: Contribuições
Antropológicas.

12.

Educação
Física/Uruguaiana
Socialização
dos
Impactos da formação
PIBID

Novembro
Participação e apresentação de trabalhos no 35º Simpósio
Nacional de Educação Física.
O evento ocorreu nos dias 23, 24 e 25 de Novembro em PelotasRS.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-educacao-fisicaparticipa-do-35o-simposio-nacional-de-educacao-fisica-pelotas/

Participaram do projeto 15
bolsistas, 3 voluntárias, 3
supervisores e 1 coordenadora.
O grupo foi representado por 8
estudos no Salão Internacional de
Ensino, Pesquisa e Extensão, que
teve
como
objetivo
a
apresentação de trabalhos, a troca
de
experiências
e
novas
experiências em todos os campos
de atuação das diferentes
modalidades profissionais, dentro
e fora da UNIPAMPA.
Os acadêmicos e as acadêmicas
foram divididos em grupos e
apresentaram para o grande grupo
cada um dos capítulos do livro.
Após cada apresentação era aberta
uma roda de conversa para a
discussão e aprofundamento dos
temas abordados nos capítulos. Os
resultados foram muito bons, visto
que foi possível construir links
entre o conteúdo estudado e a
vivência nas escolas.
O PIBID participou do evento
com a presença de 4 bolsistas do
programa, que apresentaram 3
trabalhos em formato de pôster, e
com
participação
da
coordenadora de área, que
ministrou
a
palestra
“A
importância do PIBID na
formação do professor de
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13.

13.1

Educação
Física/Uruguaiana
Integração
Universidade - Escola

Educação
Física/Uruguaiana
Formação discente

Os bolsistas participaram de cursos ministrados por professores
de outras universidades ao longo dos e dias de evento. Durante o
evento pôde-se perceber a qualidade das intervenções deste
grupo, pelos avaliadores e interessados, além de conhecer outros
grupos PIBID de diferentes universidades. As apresentações dos
bolsistas exploraram o contexto em que o PIBID está inserido e as
intervenções em cada comunidade escolar, de modo a trabalhar a
cultura corporal do movimento testando diferentes possibilidades
metodológicas e diversas técnicas de ensino.
Novembro
Projeto institucional: A valorização da cultura afro-brasileira
Projeto desenvolvido nas duas escolas, que culminou com uma
ação para toda a comunidade escolar.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-educacao-fisicaparticipa-do-projeto-sobre-valorizacao-da-cultura-afro-brasileira/
No Brasil, no dia 20 de novembro é comemorado o Dia da
Consciência Negra e as escolas do subprojeto desenvolveram
projetos alusivos a esta data. Para a concretização do projeto nas
escolas, houve um planejamento coletivo do grupo além de
mapeamento dos interesses e conhecimentos dos estudantes sobre
a cultura afro-brasileira. O projeto culminou com a realização de
atividades que abordaram algumas manifestações corporais da
cultura afro-brasileira, envolvendo jogos e brincadeiras, danças e
capoeira.
Oficina com os pibidianos e pibidianas sobre brincadeiras
africanas.
Estas oficinas instrumentalizaram os acadêmicos e acadêmicas a
realizarem atividades nas escolas atendidas pelo Pibid.

Educação Física” e o curso
“Formação de professores para o
ensino da Educação Física”. O
reconhecimento
da
cultura
corporal do movimento como
manifestação
histórica
e
socialmente
produzida
foi
importante para construirmos os
pressupostos de intervenção.
O projeto envolveu as duas
escolas e seus professores, cerca
de 600 alunos, além de
funcionários
e
pais
dos
estudantes.
Participaram
do
projeto 15 bolsistas, 4 voluntárias,
3 supervisores e 1 coordenadora.
Ao longo do projeto foram
desenvolvidas
três
oficinas
durante quatro semanas com
todas as turmas dos anos finais do
Ensino Fundamental e Ensino
Médio.

Durante o mês de novembro, o
Pibid também realizou atividades
nas escolas onde as crianças
foram
apresentadas
as
brincadeiras africanas. Muitas
destas brincadeiras são ainda
utilizadas pelas crianças que
aprenderam com seus pais.
Permitindo
abordar
temas
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14.

Educação
Física/Uruguaiana
Socializar os impactos
da formação PIBID

Julho/2014-Dezembro/2016
Como forma de divulgação e compartilhamento das experiências
através da iniciação à docência proporcionada pelo PIBID, foram
alimentadas ferramentas de comunicação com informações sobre
as ações do projeto e comunicação com leitores e participação em
eventos.

15.

Educação
Física/Uruguaiana
Aperfeiçoamento
e
domínio da Língua
Portuguesa

Março/2014-Dezembro/2016
Incentivar a reflexão e escrita e a oratória dos bolsistas ID através
do hábito de escrever sobre os acontecimentos na escola e suas
perspectivas; através da produção textual proveniente de
discussões em seminários/oficinas e grupo de estudos; através de
relatórios e apresentações de trabalhos produzidos a partir do
envolvimento nas ações do grupo PIBID.

16.

Fevereiro- dezembro
Educação
Reuniões semanais:
Física/Uruguaiana
Gerenciamento
do As reuniões deste grupo aconteceram todas as semanas, duas
grupo
vezes por semana da seguinte forma:
- nas terças-feiras na Unipampa, das 16h às 17h30: para estudo
das perspectivas teóricas da docência em Educação Física;
- nas quartas-feiras na Unipampa das 16h30 às 18h40: para
gerenciamento, organização e planejamento coletivo de ações nas
escolas;
- Entre pequenos grupos nas escolas, durantes os turnos de aula
com as supervisoras;

17.

Educação

Fevereiro – dezembro

transversais nestas intervenções.
Através da alimentação das
ferramentas
de
divulgação
(facebook, instagram e Portal
Institucional),
foi
possível
compartilhar links sobre docência,
fazer chamamento para reuniões,
divulgação
das
ações
desenvolvidas pelo grupo e de
materiais e vídeos das nossas
atividades nas escolas.
Este incentivo tem contribuído
para a valorização e domínio da
língua portuguesa, além de
fortalecer a perspectiva teórica
que
norteia
as
escolhas
pedagógicas no contexto escolar.
Participaram destas ações 15
bolsistas ID, 3 supervisores, 3
voluntários e 1 coordenadora.
A partir das reuniões semanais
nasceram
iniciativas
que
motivaram o grupo a planejar em
equipe, a perceber a necessidade
das escolas em diferentes
contextos,
a
perceber
a
necessidade
de
alguma
modificação nas ações que
estavam em desenvolvimento e a
valorizar o grupo. Participaram
destas ações 15 bolsistas ID, 3
supervisores e 8 voluntários da
graduação em Educação Física.
A partir da solicitação coletiva por
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Física/Uruguaiana
Grupo de estudos

1.

2.

Em fevereiro de 2016 o grupo de bolsistas do PIBID solicitou um
segundo dia de reunião por semana para que o grupo iniciasse um
grupo de estudos sobre docência em Educação Física.
A presença do grupo nas reuniões semanais se deu de maneira
satisfatória, os bolsistas que faltaram a alguma reunião foram
orientados a encaminhar justificativa ao grande grupo, além de
justificar-se para a coordenadora de área. Alguns bolsistas
precisaram ser advertidos por suas faltas. As reuniões foram
importantes estratégias de fortalecimento do grupo, socialização
de ideias e planejamentos de projetos em escolas.

um novo dia de reunião para
dedicação ao fortalecimento das
perspectivas teóricas sobre a
formação de professores e a
didática da Educação Física, o
grupo passou a reunir-se num
segundo dia da semana, durante
uma hora e meia. Esse segundo
encontro semanal aproximou o
grupo de temáticas pertinentes à
docência em Educação Física,
bem
como
oportunizou
a
participação
de
voluntários,
interessados na docência, mas que
não tinham disponibilidade para
envolver-se nas ações das escolas.
Dessa forma, além dos 15
bolsistas
do
subprojeto,
participaram das reuniões muitos
acadêmicos da licenciatura em
Educação Física, ao longo do ano.

Subprojeto MATEMÁTICA – Campus Itaqui
(Abr/2016). A seleção de bolsistas ID ocorreu por meio do Edital -Via edital 74/2016 formou-se um
Matemática/Itaqui
Selecionar bolsistas ID Institucional nº 74/2016.
banco de espera de um bolsista ID.
e bolsistas suplentes.
(Ago/2016). A seleção de bolsistas ID ocorreu por meio do Edital - Via edital 226/16 ingressaram
Institucional nº 226/2016.
dois alunos bolsistas ID e uma
(Nov/2016). A seleção de bolsistas ID ocorreu por meio do Edital vaga de suplência.
Institucional nº 312/2016.
- Via edital 312/16 formou-se um
banco de suplência de três
bolsistas ID.
(Fev/2016 – Nov/2016) Foram selecionadas as turmas que cada Os encontros proporcionaram
Matemática/Itaqui
Organizar e avaliar o bolsista ID seria responsável, considerando os critérios estipulados diálogos acerca do Programa,
Programa.
pelos professores supervisores e professores regentes das turmas. encaminhamentos,
gestão
e
Houve um processo avaliativo e de planejamento das atividades a planejamento,
considerando,
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serem desenvolvidas pelos bolsistas ID e professores supervisores,
bem como, os espaços de trabalho dos bolsistas. Também,
discutiu-se a implementação dos laboratórios descritos nos últimos
indicadores deste relatório.
3.

4.

5.

sobretudo, a qualificação de seus
objetivos e metas. Os encontros
também permitiram a realização
de uma atividade envolvendo toda
a comunidade escolar.

Matemática/Itaqui
(Fev/2016 – Nov/2016)De mesmo modo como foi realizado no
Estabelecer interlocução ano de 2014, nos anos de 2015 e 2016 o re/conhecimento do lócus
com o lócus escolar
escolar torna-se contínuo. A experiência é singular e de alguma

maneira impossível de ser repetida, ou seja, a experiência é um
saber que não pode separar-se do indivíduo concreto em quem
encarna. Logo, as experiências dos docentes em formação
perpassam por um trabalho contínuo de re/significação dos
contextos socioeducativos.
Matemática/Itaqui
04/03/2016 – Reunião de início do semestre letivo, para tratar da
(Re)organizar e avaliar organização das turmas, informes sobre o PIBID, adequação as
as atividades.
novas normas, entre outros.
01/04/2016 – Reunião para ajustes dos horários dos bolsistas ID,
reorganização dos laboratórios AALEM, LInm, LaMM.
21/10/2016 – Reunião para ajustes dos horários dos bolsistas ID,
reorganização do laboratório AALEM.
11/11/2016 – Reunião para apresentação de seminários.
Matemática/Itaqui
(Mar/2016 – Jul/2016) Realizaram-se problematizações acerca da
Possibilitar
discussões Educação Matemática a partir de materiais bibliográficos e
acerca das áreas.
vídeos.
(Ago/2016 – Dez 2016) Realizaram-se discussões e apresentação
de seminários acerca de dificuldades que os bolsistas
apresentavam em suas monitorias sobre números racionais.
As atividades de cunho investigativo e problematizador
proporcionaram ao grupo compreender aspectos relacionados a
Resolução de Problemas, Investigações Matemáticas, materiais
manipuláveis para o ensino e aprendizagem de matemática,
objetos virtuais de aprendizagem, softwares educativos, vídeos e
dados divulgados pela Capes sobre o desenvolvimento das
atividades do Pibid no âmbito nacional.

Estes encontros proporcionaram
aos bolsistas ID e aos supervisores
a organização das atividades a
serem realizadas nas escolas,
conhecimento
das
atividades
escolares, bem como, a leitura e
discussão de artigos.
O grupo apropriou-se teoricamente
de conceitos importantes à
elaboração de propostas de ensino
e aprendizagem. A partir das
dificuldades apresentadas foram
discutidos os conceitos de
números racionais e atividades que
os mobilizassem. Desta maneira,
foram analisados artigos, provas
avaliativas e atividades de aula
elaboradas pelos supervisores e
produzida uma oficina usando
materiais manipuláveis e software
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6.

7.

Matemática/Itaqui
(Mar/2016 – Jul/2016) Realizaram-se problematizações acerca da
Possibilitar
discussões Educação a partir de materiais bibliográficos e vídeos.
acerca da Educação.
(Ago/2016 – Nov/2016) Realizaram-se problematizações acerta da
teoria da aprendizagem significativa por meio de materiais
bibliográficos.

Mediante os estudos do campo educacional o grupo analisou
questões relacionadas a formação (inicial e continuada) de
professores ao que tange distintas correntes epistemológicas.
Logo, produz-se um espaço-tempo pedagógico de reflexão e
socialização de saberes.
Matemática/Itaqui
6º ano A do Ensino Fundamental
Estabelecer uma
(Mar/2016 – Jun/2016) Alaydes
avaliação a priori de
Foram desenvolvidos, juntamente com a professora regente os
modo a identificar
seguintes conceitos: teoria dos conjuntos: unitário, vazio, relação
possíveis dificuldades dos de pertinência/inclusão, subconjunto, união e intersecção;
estudantes.
conjunto dos números naturais: representação na reta numérica,
-Conhecer e analisar as
comparação, noção do infinito, sucessor e antecessor, operações
metodologias
fundamentais, critério de divisibilidade por 2,3,4,5,6,8,9 e 10,
desenvolvidas por
múltiplos e divisores; geometria: noções de ponto, reta e plano;
professores regentes.
potenciação, radiciação e expressões numéricas, números primos,
-Investigar e
decomposição em fatores primos, MMC e MDC; geometria:
compreender aspectos
relacionados a
sistema de unidade e áreas de figuras planas; frações,
organização do ensino.
simplificação, operações fundamentais e problemas, números
decimais e operações.

livre para o ensino de números
racionais.
- Por meio de leituras e discussões
o grupo produziu/
analisou/socializou a teoria
proposta, embasando futuras
produções no ensino de
matemática.

Foi realizada a monitoria em sala
de aula, em Monitoria em
conjunto com a professora regente,
proporcionando aos estudantes
atendimento individualizado. As
monitorias possibilitaram,
também, compreender melhor o
processo da docência, bem como
observar as dificuldades e
potencialidades dos estudantes.
As principais dificuldades
enfrentadas pela turma,são:
realização de atividades sem a
leitura do enunciado, distração
durante as explicações e
posteriores dificuldades de
realização das situações propostas.
Foi realizada a monitoria em sala
6º ano B do Ensino Fundamental
(Mar/2016 – Dez/2016) Renata
de aula, em conjunto com a
Foram desenvolvidos, juntamente com a professora regente os professora
regente,
seguintes conceitos: teoria dos conjuntos: unitário, vazio, relação proporcionando aos estudantes
de pertinência/inclusão, subconjunto, união e intersecção; atendimento individualizado. As
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conjunto dos números naturais: representação na reta numérica,
comparação, noção do infinito, sucessor e antecessor, operações
fundamentais, critério de divisibilidade por 2,3,4,5,6,8,9 e 10,
múltiplos e divisores; geometria: noções de ponto, reta e plano;
potenciação, radiciação e expressões numéricas, números primos,
decomposição em fatores primos, MMC e MDC; geometria:
sistema de unidade e áreas de figuras planas; frações,
simplificação, operações fundamentais e problemas, números
decimais e operações.
7° ano A do Ensino Fundamental
(Mar/2016 – Dez/2016) Eliseu
Foram desenvolvidos, juntamente com a professora regente os
seguintes conceitos:conjunto dos números inteiros: representação
na reta numérica, relação de ordem, operações nos inteiros
envolvendo racionais, potenciação e radiação e suas propriedades,
expressões numéricas; conjunto dos números racionais:
representação na reta numérica, módulo, número oposto ou
simétrico, comparação, operações e dízima periódica simples e
composta; equação do 1º grau e problemas; razão e proporção;
regra de três simples e composta e porcentagem.

principais
dificuldades
encontradas pela turma são:
compreender a fração como partetodo, a fração própria e imprópria
e como compará-las, assim como
identificar suas equivalências.

Foi realizada a monitoria em sala
de aula, em conjunto com a
professora
regente,
proporcionando aos estudantes
atendimento individualizado. As
monitorias
possibilitaram,
também, compreender melhor o
processo da docência, bem como
observar as dificuldades e
potencialidades dos estudantes.
As
principais
dificuldades
enfrentadas pela turma, são: os
estudantes
desenvolvem
as
atividades sem ler o enunciado;
falta de leitura e interpretação dos
enunciados causando equívocos no
desenvolvimento do estudante;
distração
fácil
durante
as
explicações
das
atividades;
dificuldade em diferenciar as
regras de sinais da adição e
subtração com as de multiplicação
e divisão; limitações no tratamento
algébrico no processo de resolução
de uma equação do 1º grau; e,
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7º ano B do Ensino Fundamental
(Mar/2016 -Dez/2016)Dionatan
Foram desenvolvidos, juntamente com a professora regente os
seguintes conceitos: conjunto dos números inteiros: representação
na reta numérica, relação de ordem, operações nos inteiros
envolvendo racionais, potenciação e radiação e suas propriedades,
expressões numéricas; conjunto dos números racionais:
representação na reta numérica, módulo, número oposto ou
simétrico, comparação, operações e dízima periódica simples e
composta; equação do 1º grau e problemas; razão e proporção;
regra de três simples e composta e porcentagem.

9º ano A do Ensino Fundamental
(Mar/2016 – Dez/2016)Mayara
Foram desenvolvidos, juntamente com o professor regente, os
seguintes conceitos: potenciação, radicais (propriedades,
simplificação, operações fundamentais, racionalização), Equação
do 2°grau completas e incompletas (literais e fracionárias),
relações entre coeficientes e raízes, equações irracionais, equações

dificuldade
em obter
uma
expressão/equação/
inequação
dada uma figura plana.
Devido essas dificuldades cabe ao
bolsista auxiliar durante a aula e as
interaulas.
Foi realizada a monitoria em sala
de aula, em conjunto com a
professora
regente,
proporcionando aos estudantes
atendimento individualizado.
Considera-se que os estudantes
tiveram algumas dificuldades.
Além disso, os estudantes, em sua
maioria,
desenvolviam
as
atividades sem realizar leitura
prévia dos enunciados e, em
decorrência disso, sem a adequada
interpretação
das
situaçõesproblema.
Devido a isso, é importante que o
bolsista planeje e desenvolva
atividades que possam contribuir
não só para a resolução de
problemas
matemáticos
mas,
também, para o desenvolvimento
de leitura e interpretação.
Foi realizada a monitoria em sala
de aula, em conjunto com o
professor regente, proporcionando
aos
estudantes
atendimento
individualizado.
As
principais
dificuldades
encontradas em sala de aula foram:
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biquadradas, sistema de equações do 1° e 2° grau,teorema de regra de sinais,decomposição,
Tales (semelhança de triângulos) e teorema de Pitágoras.
mínimo múltiplo comum, a
incompreensão de que a operação
deradiciação é a operação inversa
da potenciação, interpretação de
problemas,incompreensão
de
algumas relações que precisam ser
feitas, principalmente no conceito
de equações biquadradas e nos
sistemas de equações.
Foi realizada a monitoria em sala
9º ano B do Ensino Fundamental
(Mar/2016 - Dez/2016) Johann
de aula, em conjunto com o
Foram desenvolvidos, juntamente com o professor regente, os professor regente, proporcionando
seguintes conceitos: radiciação de potências com expoente aos
estudantes
atendimento
fracionário, propriedades dos radicais, potenciação de radicais, individualizado.
simplificação de radicais, operações com radicais, operações com As
principais
dificuldades
radicais, racionalização de denominadores, equação do 2º grau, enfrentadas foram: fácil distração;
raízes exatas, equações do 2º grau incompletas e completas, dificuldade de interpretação dos
equações irracionais, sistema de equações do 1º grau e situações enunciados; equação do 2º grau;
problemas envolvendo sistemas, Teorema de Tales.
interpretação
de
problemas;
compreender operações inversas
da multiplicação e da radiciação;
organizar os sistemas a partir de
uma
situação
problema;
compreender as proporções para
empregar o Teorema de Tales.
As
experiências
vivenciadas
contribuem significativamente aos
acadêmicos,
pois
permitem
compreender melhor o verdadeiro
papel do professor.
Os estudantes ficaram presos às
3º ano A do Ensino Médio
(Mar/2016 - Dez/2016) Ale e Gabi
fórmulas para a realização das
Foram desenvolvidos, juntamente com a professora regente, os atividades
envolvendo
esses
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seguintes conceitos: Estatística; Análise Combinatória; Geometria:
Geometria Espacial de Posição, Poliedros, Corpos Redondos.
Foi realizada a monitoria em sala de aula, em conjunto com a
professora regente, proporcionando aos estudantes atendimento
individualizado. As principais dificuldades encontradas foram: o
emprego do conceito de moda, média, mediana, desvio padrão ou
variância para a realização do cálculo da medida.

conceitos; sendo a mesma
dificuldade ocorreu no conteúdo
Análise
combinatória;
na
visualização dos objetos em sua
forma espacial, como a aceitação
intuitiva das relações presentes
entre eles; questões envolvendo
trabalho algébrico básico, como
equações do primeiro e segundo
grau; e com o cálculo das áreas de
figuras planas e espaciais, ou seja,
identificar as figuras planas que
formam os sólidos geométricos.

3º ano B do Ensino Médio
(Mar/2016 - Dez/2016)Gleidson
Foram desenvolvidos, juntamente com a professora regente, os
seguintes conceitos: Estatística, Análise Combinatória e Geometria,

Foi realizada a monitoria em sala de
aula, em conjunto com a professora
regente, proporcionando aos
estudantes atendimento
individualizado. Com relação ao

sendo esta subdividida em: Geometria Espacial de Posição,
conteúdo de Estatística, os
Poliedros, Prismas, Pirâmides, Cilindro e Cone.
estudantes demonstraram apatia e
dificuldade na leitura/interpretação
dos problemas e dados estatísticos,
contudo desenvolviam relações
claras dos procedimentos
necessários à resolução das
atividades. A Análise
Combinatória teve uma abordagem
rápida e sem muitos
aprofundamentos a fim de sanar
possíveis lacunas. Outro ponto
notável foi a complexidade na
compreensão dos estudantes
perante o conteúdo de Geometria e
seus componentes. Onde os
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3º ano do Ensino Médio
(Set/2016 – Dez/2016) Mariane
Foram desenvolvidos, juntamente com a professora regente, os
seguintes conceitos de Estatística, sendo medidas de posição:
média, moda e mediana e medidas de dispersão: desvio padrão e
variância.

8.

Matemática/Itaqui
Retomar e ampliar a
compreensão acerca de
conceitos matemáticos

6º ano A do Ensino Fundamental
30/5 a 02/06 – Retomada e ampliação de conceitos de expressões
numéricas e problemas envolvendo as quatro operações no
conjunto dos números naturais.
06/06 a 16/06 – Retomada e ampliação de conceitos de
potenciação de números naturais.
20/06 a 04/07 – Retomada e ampliação de conceitos de sentenças
e termo desconhecido.
06/07 a 07/07 – Retomada e ampliação de conceitos sobre
múltiplos.
11/07 a 18/08 – Retomada e ampliação de conceitos de divisores
e critérios de divisibilidade.

mesmos buscavam
mecanizações/generalizações para
resolução dos problemas,
descartando a análise das
particularidades de cada caso, o
qual se faz de grande importância
para compreensão das situações
propostas e conceitos matemáticos
envolvidos.
Foi realizada a monitoria em sala
de aula, em conjunto com a
professora
regente,
proporcionando aos estudantes
atendimento individualizado.
As principais dificuldades dos
estudantes neste último semestre
foram ler e interpretar os
enunciados das atividades além
das operações básicas.
As
aulas
ministradas
pela
professora regente foram baseadas
no livro didático da turma.
INTERAULA - Espaço-tempo de
produção do conhecimento no
contraturno escolar, o qual
estabelece
intermediações
conceituais
dos
conteúdos
trabalhados
na
escola
e
universidade
e
re/interpreta
dimensões de currículo, da
formação de professores e de
processos de identificação nos
contextos socioeducativos. O
termo imprimi a característica
90

__________________________________Relatório de Atividades do Programa PIBID/UNIPAMPA

22/08 a 08/09 – Retomada e ampliação de conceitos de números
primos, decomposição em fatores primos e mínimo múltiplo
comum.
14/09 a 30/09 – Retomada e ampliação dos conceitos de frações,
comparação e equivalência.
03/10 a 28/10 – Retomada e ampliação dos conceitos envolvendo
as operações de soma e subtração de frações.
01/11 a 25/11 – Retomada e ampliação dos conceitos envolvendo
as operações de multiplicação e divisão de frações.

interdisciplinar
por
denotar
relações possíveis com outras
áreas do conhecimento num
espaço-tempo que reconhece
diferenças no processo de ensino e
aprendizagem.
A
conotação
inerente ao termo interaula não
minimiza a produção da “aula
formal”, mas indica que um
espaço-tempo de estudos e
atividades no contraturno escolar
pode construir-se de modo
significativo e comprometido com
a educação, cultura e sociedade.

7º ano A do Ensino Fundamental
25/04/2016 1,5h/a – Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a reta numérica.
02/05/2016 – 1.5h/a – Retomada e ampliação dos conceitos
relacionado a operações com números inteiros.
16/05/2016, - 1.5h/a – Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a multiplicação e divisão de números inteiros.
06/06/2016 – 1,5h/a – Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a expressões com números inteiros.
20/06/2016 - 1.5h/a – Retomada e ampliação dos conteúdos
relacionados as regras de sinais da multiplicação e divisão com
números inteiros.
04/07/2016 - 1,5h/a – Retomada e ampliação dos conteúdos
relacionados ao reconhecimento do conjunto dos números inteiros.
15/08/2016 - 1.5h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a potências e raízes de números racionais. Além
disso, articulação entre as representações figural e algébrica do
conceito.
05/09/2016 - 1.5h/a. Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados resolução da equação do 1º grau
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19/09/2016 - 1.5h/a – Compreensão de problemas de problemas
envolvendo a equação do 1º grau.
03/10/2016 - 1.5h/a - Retomada e ampliação dos conceitos da
equação do 1º grau através de jogo.
10/10/2016- 1.5h/a – Compreensão e exemplificação de grandezas
proporcionais.
07/11/2016 - 1.5h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados razão e proporção.
7º ano B do Ensino Fundamental
05/04/2016 – 1,5h/a – Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados ao conjunto dos números inteiros.
12/04/2016, - 1,5h/a – Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a adição com números inteiros.
19/04/2016 - 1,5h/a – Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a expressões numéricas com números inteiros e seus
sucessores.
26/04/2016 – 1.5h/a – Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a multiplicação e expressões com números inteiros.
09/05/2016 – 1,5h/a – Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a potenciação e radiciação com números inteiros.
23/05/2016 – 1,5h/a – Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a expressões numéricas em forma de potenciações.
07/06/2016 - 1,5h/a – Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a expressões e divisões com números inteiros.
21/06/2016 - 1,5h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a números inteiros e números racionais.
12/07/16 – 1,5h/a – Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a números racionais: reta numérica, comparação e
números opostos.
02/08/16 – 1,5h/a – Retomada e ampliação dos conceitos
envolvendo a soma e subtração de números racionais.
16/08/16 – 1,5h/a – Retomada e ampliação dos conceitos
envolvendo a multiplicação e divisão de números racionais.
06/09/16 – 1,5h/a – Retomada e ampliação do conceito de
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sentença e termo desconhecido.
27/09/16 – 1,5h/a – Retomada e ampliação do conceito de equação
do 1º grau e sua resolução.
11/10/16 – 1,5h/a – Retomada e ampliação do conceito de
grandezas proporcionais.
25/10/16 – 1,5h/a – Retomada e ampliação dos conceitos de razão
e proporção.
08/11/16 – 1,5h/a – Retomada e ampliação dos conceitos de
porcentagem.
9º ano A do Ensino Fundamental
13/04/2016- 1,5h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a radiciação.
20/04/2016 - 1,5h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a potenciação e radiciação.
27/04/2016 - 1,5h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a radiciação.
04/05/2016 - 1,5h/a - retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a radiciação, potenciação e conjuntos dos naturais,
inteiros e racionais.
18/05/2016 - 1,5h/a - retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a equações de 2º grau
25/05/2016 - 1,5h/a -retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a potenciação e radiciação e equações de 2º grau.
01/06/2016- 1,5h/a - retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a retomada a: radiciação e equação do 2º grau.
15/06/2016- 1,5h/a - retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a raiz de uma equação de 2º grau.
29/06/2016 - 1,5h/a - retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a raiz de equação de 2º grau.
06/06/2016 - 1,5h/a - retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a equação do 2º grau.
30/06/2015 - 1.5h/a - retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a métodos de resolução de uma equação do segundo
grau e existência de sua raíz.
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03/07/2016 - 1,5h/a - retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a fatoração de trinômios e método de completar
quadrados.
10/07/2016 - 1,5h/a - retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a conceitos que norteiam a resolução de equações do
segundo grau através da fórmula de Bhaskara e do método de
completar quadrados.
17/07/2016 - 1,5h/a - retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a equações do segundo grau.
10/08/2016 -1,5h/a - retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a equações irracionais do segundo grau.
24/08/2016 - 1,5h/a - retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a equações biquadradas, sistemas do segundo grau e
semelhança entre figuras.
14/09/2016 - 1,5h/a – Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a equações irracionais.
28/09/2016 - 1,5h/a – Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a equações biquadradas.
05/10/2016 - 1,5h/a – Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a equações biquadradas.
19/10/2016 - 1,5h/a– Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a resolução de sistema de equações do 1º grau.
08/11/2016 - 1,5h/a – Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados ao teorema de Tales.
9º ano B do Ensino Fundamental
08/04/2016 – 1,5h/a - Retomada e ampliação dos
relacionados a radiciação.
15/04/2016 – 1,5h/a - Retomada e ampliação dos
relacionados a multiplicação e divisão com radicais.
29/04/2016 – 1,5h/a - Retomada e ampliação dos
relacionados a racionalização de denominadores.
06/05/2016 – 1,5h/a - Retomada e ampliação dos
relacionados a racionalização de denominadores.

conceitos
conceitos
conceitos
conceitos
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13/05/2016 - 1,5h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionadas a equações do 2º grau.
20/05/2016 - 1,5h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a potenciação e radiciação com números reais.
27/05/2016 – 1,5h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a radiciação e suas propriedades, e equação do 2º
grau.
10/06/2016 - 1,5h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a raiz de uma equação do 2º grau.
17/06/2016 - 1,5h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a raiz da equação do 2º grau.
08/07/2016 - 1,5h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a método de completar quadrados.
19/08/2016 - 1,5h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados aequação do 2ºgrau.
26/08/2016 - 1,5h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados aequação do 2ºgrau.
16/09/2016 - 1,5h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados aequação do 2ºgrau e equações biquadradas.
07/10/2016 - 1,5h/a – Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a resolução de sistemas de equações do 1º grau.
21/10/2016 - 1,5h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a resolução de sistemas de equações do 1º grau.
04/11/2016 - 1,5h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a triângulos semelhantes e teorema de Tales.
10/11/2016 - 1,5h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados aporcentagem.
18/11/2016 - 1,5h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a Teorema de Pitágoras.
3º ano A do Ensino Médio
14/04/2016 - 1h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a Estatística, enfatizando a “distribuição de
frequência”.
28/04/2016- 1h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
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relacionados a Estatística, enfatizando a “distribuição de
frequência”. Estatística, enfatizando a “distribuição de frequência
com intervalos de classe”.
05/05/2016- 1h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a Estatística, enfatizando as “medidas de tendência
central: moda, média e mediana”.
12/05/2016- 1h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a Estatística, enfatizando “medidas de tendência
central para dados agrupados em intervalos de classes”.
19/05/2016- 1h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a Estatística, enfatizando “medidas de dispersão:
desvio médio, variância e desvio padrão.”
02/06/2016 - 1h/a - Retomada e ampliação de todos os conceitos
relacionados a Estatística, trabalhados até então.
09/06/2016- 1h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a Geometria, enfatizando “posições relativas entre
duas retas e entre reta e plano”.
16/06/2016- 1h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a Geometria, enfatizando “posições relativas entre
dois planos”.
23/06/2016- 1,5h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados à Geometria e Estatística, trabalhados até então.
3º ano B do Ensino Médio
15/04/2016- 1h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a Estatística, enfatizando o estudo das variáveis
estatísticas: Distribuição de Frequência, Medidas de Tendência
Central e Intervalos de Classes
29/04/2016 - 1h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a Estatística, enfatizando o estudo das variáveis
estatísticas: Distribuição de Frequência, Medidas de Tendência
Central e Intervalos de Classes
06/05/2016 - 1h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a representação de gráficos, histogramas e nos
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cálculos de Desvio Médio, Variância e Desvio Padrão.
13/05/2016 - 1h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a Estatística, trabalhados até então. Além disso, foi
comentado sobre o dia da Matemática e a história por trás da data.
20/05/2016 - 1h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a Geometria, enfatizando o estudo acerca de posições
relativas entre retas e planos, os postulados de Euclides. Foi
apresentado, também, figuras espaciais como composições de
retas e planos para observação.
27/05/2016 - 1h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a Geometria, enfatizando o estudo acerca de posições
relativas entre retas e planos, os postulados de Euclides. Foi
apresentado, também, figuras espaciais como composições de
retas e planos para observação.
02/06/2016- 1h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a Geometria, deduzindo a relação de Euler a partir da
análise de dados apresentados em uma tabela e trabalhando com as
várias representações matemáticas dos conceitos geométricos.
09/06/2016 - 1h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a Geometria, ampliando noções sobre poliedros
regulares, incentivando a escrita e identificando poliedros como
platônicos e/ou eulerianos.
16/06/2016 - 1h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a Geometria, ampliando noções sobre poliedros e
prismas
23/06/2016 - 1h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a Geometria, discutindo sobre áreas de um prisma.
08/07/2016 - 1h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a Geometria sanando eventuais dúvidas sobre áreas
de um prisma
22/07/2016 - 1h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a Geometria propiciando aos estudantes do terceiro
ano da escola um momento para estudo e reflexão sobre as
questões de Matemática do Exame Nacional do Ensino Médio.
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12/08/2016 - 1h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a Geometria apresentando de maneira intuitiva o
conceito de volume aos estudantes por meio do material
manipulável Material Dourado.
26/08/2016 - 1h/a -Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a Geometria propiciando aos estudantes do terceiro
ano da escola um momento para estudo e reflexão sobre as
questões de Matemática do Exame Nacional do Ensino Médio.
09/09/2016- 1h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a Geometria Espacial.
23/09/2016 - 1h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a Geometria discutindo sobre áreas e volumes.
07/10/2016- 1h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a Geometria intensificando o trabalho com pirâmides
e sanando dúvidas a respeito de fórmulas e apótemas.
14/10/2016 - 1h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a Geometria sanando dúvidas sobre cilindros e
auxiliando em eventuais dúvidas para a avaliação.

9.

3º ano C do Ensino Médio
15/09/2016 - 1h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a interpretação e análise de gráficos e tabelas.
29/09/2016 - 1h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a noções de matemática financeira.
14/10/2016- 1h/a - Retomada e ampliação dos conceitos
relacionados a análise e interpretação de gráficos e matemática
financeira.
Matemática/Itaqui
6° ano do Ensino Fundamental
Planejar atividades que 07/11/2016– Frac-Soma para retomada dos conteúdos
visem o ensino e
trabalhados em aula visando abordar os conceitos de frações e
aprendizagem de
sua comparação (maior, menor ou equivalente).
conceitos matemáticos 7º ano do Ensino Fundamental
nas diferentes etapas da 06/09/2016 – Bingo das equações para retomada dos conteúdos
Educação Básica (Anos trabalhados em aula enfatizando a resolução de uma equação do

Os materiais didáticos
produzidos estão baseados nas
propostas dos PCNs
(BRASIL,1998) quando propõe
que os jogos podem contribuir
para um trabalho de formação de
atitudes − enfrentar desafios,
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10.

Finais do Ensino
Fundamental e Ensino
Médio) e Ensino
Superior.

1º grau e o seu conjunto solução.
9° ano do Ensino Fundamental
25/08/2016 – Trilha da equação do 2º grau para retomada dos
conteúdos abordados em aula retomando condição de
existência, resolução de uma equação completa ou incompleta e
coeficientes.
29/09/2016- Oficina para acadêmicos curso de Matemática da
UNIPAMPAsobre Números Racionais com o auxílio doFracSoma 235 e software JFraction_Lab.

Matemática/Itaqui
Planejar atividades que
visem o ensino e
aprendizagem de
conceitos matemáticos
nas diferentes etapas da
Educação Básica (Anos
Finais do Ensino
Fundamental e Ensino
Médio) por meio de
tecnologias da
informação e
comunicação.

6° ano do Ensino Fundamental
22/08/2016– Explorando espaço, formas e relações geométricas
para abordar sólidos platônicos e suas propriedades através do
software Poly. A atividade está baseada na proposta de Allevato
(2005) onde propõe que as representações múltiplas também são
um importante recurso na verificação da veracidade de
conjecturas matemáticas levantadas.
9º ano do fundamental e 2º ano do médio
(Set/2106 – Nov/2016) Explorar o uso do software GeoGebra
por meio de jogos e apresentar e discutir algumas possibilidades
de construção no software, explicitando diversos conceitos
matemáticos. A oficina está baseada nas propostas do PCN
(BRASIL, 1998) quanto ao uso de recursos tecnológicos como
oportunidades para os estudantes informarem-se e
conscientizarem-se
das
inúmeras
possibilidades
de
representações, assim como para despertar o interesse,

lançar-se à busca de soluções,
desenvolvimento da crítica, da
intuição, da criação de
estratégias e da possibilidade de
alterá-las quando o resultado não
é satisfatório tornando assim a
aprendizagem da Matemática
eficaz. As atividades foram
desenvolvidas durante as aulas
regulares oportunizando a
retomada conteúdos/conceitos.
A oficina baseada nos conceitos
de números racionais elaborados
por Lamon (1999) propiciou aos
acadêmicos contato com
materiais didáticos que
mobilizassem os conceitos
envolvidos
Através da oficina observaramse as possibilidades de
visualização de conceitos e
propriedades de figuras planas e
espaciais através do software.

Durante as atividades observouse que os estudantes estavam
envolvidos e querendo descobrir
meios/conceitos na produção dos
jogos.
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participação, bem como o uso de jogos na aula de matemática.
3º ano do Ensino Médio
11/08/2016–Introdução do software GeoGebra 3D no Ensino
Médio: uma proposta colaborativa do PIBID como objetivo de
retomar os conceitos abordados em aula de geometria espacial. A
atividade está baseada na proposta de Allevato (2005) onde
propõe que as representações múltiplas também são um
importante recurso na verificação da veracidade de conjecturas
matemáticas levantadas.

11

12.

17/09/2016 – Oficina de construção de jogos no GeoGebra para
os acadêmicos do curso de Matemática – Licenciatura. A oficina
está baseada nas propostas do PCN (1998) quanto ao uso de
recursos tecnológicos como oportunidades para os estudantes
informarem-se e conscientizarem-se das inúmeras possibilidades
de representações, assim como para despertar o interesse,
participação, bem como o uso de jogos na aula de matemática.
Matemática/Itaqui
(Jan/2015 –Ago/2016)
Desenvolver
e Espaço destinado a organização dos materiais bibliográficos
socializar
materiais trabalhados nos estudos dirigidos e socialização dos materiais
bibliográficos
e produzidos pelos participantes do PIBID – Matemática Itaqui-RS.
didáticos.
Elaboração de um aplicativo para a organização e sistematização
dos livros doados ao PIBID, que posteriormente será utilizado pela
escola na organização de sua biblioteca.

Os alunos fizeram uso dos
netbooks da escola para
desenvolver maior autonomia na
manipulação, visualização e
generalização dos conteúdos e
conceitos aprendidos em sala de
aula bem como, investigar as
potencialidades do software.
Ao final os estudantes
consideraram a utilização da
ferramenta como potencial tanto
na Educação Básica quanto no
Ensino Superior.

Para organização da Biblioteca
Virtual, está sendo utilizada a
ferramenta moodle. Este espaço
tem permitido compartilhar o
material para concretização dos
estudos dirigidos. O endereço para
acesso a Biblioteca Virtual do
PIDIB – Matemática Itaqui-RS é:
http://www.nserverbrasil.com.br/m
oodle/course/index.php?categoryid
=2.
A
elaboração
permitirá
a
organização e sistematização dos
livros impressos.
(Mai/2016) Participação na VI Jornada Nacional de Educação Eventos que o grupo do PIBID
Matemática/Itaqui
Organizar e participar Matemática e XIX Jornada Regional de Educação Matemática organizou e/ou participou.
de eventos.
(UPF – Passo Fundo-RS).
No contexto desses eventos foi
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13.

(Jul/2016) XII Encontro Nacional de Educação Matemática
(Univ. Cruzeiro do Sul – São Paulo-SP)
(Ago/2016) V Escola de Inverno de Educação Matemática e III
Encontro Nacional PIBID-Matemática (UFSM – Santa Maria-RS)
(Nov/2016) VIII Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e
Extensão
(Jan/2016 – Dez/2016)
Matemática/Itaqui
Socializar
trabalhos Escrita de trabalhos científicos a serem publicados e apresentados
científicos
com
a na Jornada Nacional de Educação Matemática (JEM-UPF),na
comunidade acadêmica. Escola de Inverno de Educação Matemática (EIEMAT-UFSM), no
Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM) e VII Salão
de Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, tais como:
VI JEM-UPF
1-A Abordagem do Conceito de Sequência em uma Coleção de
Livros Didáticos do Ensino Médio.
2-Dimensão Estrutural da Álgebra: Análise de uma Coleção de
Livros Didáticos e as Potencialidades do Algeplan.
3-Equação da Circunferência: Análise de Coleções de Livros
Didáticos do Ensino Médio.
4-Geometria Espacial: Mapeamento das Produções Brasileiras
Relacionadas ao Pensamento Geométrico.
5-Mapeamento em Periódicos Brasileiros do Conceito de
Sequência Numérica.
6-Números Racionais: Um Mapeamento em Revistas Eletrônicas
de Educação Matemática.
7-O Conceito de Função Exponencial e Logarítmica nas Pesquisas
em Educação Matemática: Um Olhar para o Ensino Médio
Regular.
8-Uma Análise dos Pensamentos Matemáticos nas Propostas
Curriculares Nacionais.
XII ENEM
-Abordagem do Conceito de Sequências em Duas Coleções de
Livros Didáticos do Ensino Médio.
-Formação de Professores Polivalentes: Uma Pesquisa acerca do

possível
a
socialização,
a
qualificação
profissional,
as
relações interpessoais e a reflexão
crítica sobre os temas discutidos.

A produção de artigos possibilitou,
ao grupo, aperfeiçoamento da
escrita
sistematizada,
entendimentos
teóricometodológicos e desenvolvimento
de postura comunicativa.
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14.

Matemática/Itaqui
Elaborar e estruturar
um espaço-tempo para
a pesquisa nas áreas de
Educação e Educação

Conhecimento Matemático.
-Formação Matemática de Professores Polivalentes: Uma
Reflexão acerca de Produções Brasileiras.
-Geometria Espacial: Análise de uma Coleção de Livros Didáticos
do Ensino Médio.
-Pensamento Algébrico e Padrão: Explicitação de Entendimentos
a Partir de Periódicos de Educação Matemática.
V EIEMAT-UFSM
- Análise de algumas concepções da Álgebra na Base Nacional
Comum Curricular.
- Estudo do conceito de sequência em uma coleção de livros
didáticos do ensino médio por meio das investigações
matemáticas.
- Google drive como ferramenta pedagógica: uma proposta
colaborativa no âmbito do PIBID.
- Campos conceituais e livro didático: análise sobre a
representação retangular.
- Combinação: análise de uma coleção de livros didáticos sob a
ótica dos campos conceituais.
VIII SIEPE
- Investigação sobre os subsunçores de geometria presentes nos
estudantes de ensino médio.
- Percepção dos acadêmicos em relação ao uso do software
GeoGebra na abordagem de jogos.
- Trilha da equação do 2° grau
- Equações de 1º grau: uma proposta de retomada através de jogos.
- Introdução do software GeoGebra 3D no ensino médio: uma
proposta colaborativa do PIBID
- Explorando espaço, formas e relações geométricas.
(Jan/2015- Jul/2016)
Elaboração e estruturação de um espaço-tempo no Colégio
Estadual São Patrício para o trabalho/estudo do grupo de bolsistas
e a divulgação no âmbito da escola e da universidade desse
espaço.

O espaço-tempo proporcionado
pelo laboratório potencializou
estudos, orientações, pesquisas,
planejamentos
individuais
e
coletivos. Local para armazenar
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15.

16.

17.

Matemática e produção
de materiais didáticopedagógicos com o
intuito
de
(re)interpretar
o
contexto escolar e
formação
de
professores.
Matemática/Itaqui
Elaborar e apresentar
materiais didáticos
alternativos para o
ensino e aprendizagem
da matemática por
meio da confecção de
materiais manipuláveis
e jogos.
Matemática/Itaqui
Elaborar e apresentar
materiais
didáticos
alternativos para o
ensino e aprendizagem
da matemática por
meio da confecção de
materiais manipuláveis
e jogos.
Matemática/Itaqui
Desenvolver
e
organizar um espaço
virtual
para
o
lançamento
dos
relatórios
de
atividades/trabalhos
realizados
pelos

material de escritório, com
dispositivos ligados a rede wi-fi.
Este
espaço-tempo
também
possibilitou interação periódica
entre os participantes do projeto.

Laboratório LaMM
Ago/2016
A produção dos materiais didáticos trilha da equação do 2º grau e
bingo envolvendo as equações de 1º grau;

As atividades produzidas pelo
laboratório proporcionaram estudo
e produção de estratégias de
ensino alternativas e colaborativas
as praticadas em sala de aula.

Out/2016
Elaboração de atividades no Frac-Soma.

Laboratório LInM
Ago/2016
Geometria e software Poly
Set e Out/2016
Oficinas de jogos no GeoGebra
Nov/2016
Produção de oficina abordando os conceitos de números racionais
através do software JFraction_Lab.

As atividades produzidas pelo
laboratório proporcionaram
estudo, produção e análise das
possibilidades de jogos no
processo de ensino/aprendizagem,
assim como a elaboração de
oficinas através de softwares
educacionais.

(Mar/2015 - Nov/2016)
Organizou-se template de relatório no qual abordam-se campos
como: número de relatório, data, objetivo, desenvolvimento da
práxis, produção textual reflexiva e referencias, que está
armazenado no Google Drive.

O template possibilitou,
primeiramente, a padronização da
apresentação dos relatórios
individuais dos bolsistas ID.
Segundo, permitiu uma melhor
sistematização dos relatórios
facilitando a organização dos
relatórios parcial e final. O mesmo
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bolsistas durante a
práxis pedagógica e
reflexão/análise
do
desenvolvimento
do
programa.

19.

1.

oportunizou uma avaliação e
feedback entre coordenador de
área, professores supervisores e
bolsistas ID quanto a escrita de
seus relatórios. Considera-se que o
campo “produção textual reflexiva”
contribuiu para reflexão e análise
das atividades desenvolvidas no
âmbito do projeto, bem como, no
desempenho dos bolsistas ID nos
componentes curriculares do curso.
(Jan/2015 - Jul/2016)
Esta ação auxiliou na organização
Matemática/Itaqui
Confeccionar um mural Confecção de um mural no Google Drive para registrar as e sistematização das atividades
para registrar as
atividades desenvolvidas, para posterior socialização, dessas desenvolvidas.
atividades
atividades no Portal da UNIPAMPA.
desenvolvidas pelos
acadêmicos ID.
Subprojeto LETRAS – Campus Jaguarão
Data: 31/03/2016
Os alunos já haviam participado,
Letras/Jaguarão
Conhecer a proposta de
no ano anterior, do projeto Pibid,
intervenção do PIBID As bolsistas observaram uma hora/aula da disciplina de Língua portanto,
foi
mais
fácil
Língua materna;
Portuguesa. Depois, apresentaram a proposta de intervensão do compreender a proposta de
Compartilhar
Pibid e pediram para os alunos falarem um pouco sobre suas trabalho. As discussões sobre os
experiências
sobre experiências de leitura na escola e em casa. Após todo falarem, as conceitos de leitura foram bem
atividades de leitura bolsitas dissertaram um pouco sobre diferentes conceitos de leitura ricas e produtivas. Mas os alunos
realizadas em ambiente e explicaram o conceito adotado pelo Pibid Língua Materna. No pareceram um pouco desanimados
escolar e pessoal;
final da aula foi aplicado um questionário para conhecer um pouco em participar das atividades.
Compreender
um mais sobre os gostos pessoas dos alunos e assim, poder construir
conceito de leitura;
um planejamento mais coerente com as necessidades e desejos dos
Contribuir com ideias alunos.
para a criação do
planejamento
das Bolsistas: Virgínia Lucena Caetano e Nathalia Peres. Escola Ceni
oficinas
realizadas Soares Dias.
durante o semestre.
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2.

3.

Letras/Jaguarão
Compreender a
diferença entre gênero
e tipo textual;
Ler uma crônica
jornalística e
reconhecer a estrutura
do gênero;
Compreender a
temática central do
texto lido e identificar
os argumentos
mobilizados pelo autor
para defender seu
ponto de vista;
Identificar metáforas e
ironias utilizadas no
texto e compreender
sua função no contexto
argumentativo do texto.
Letras/Jaguarão
Conhecer o canal de
humor do youtube
“Porta dos Fundos”;
Reconhecer diferentes
construções discursivas
de ironia nos vídeos do
canal apresentado;
Compreender os
pressupostos que estão
na base da construção
dos discursos irônicos
apresentados nos
vídeos.

Data: 07/04/2016
O foco da aula foi a leitura de uma crônica do colunista Gregório
Duvivier, publicada no jornal A Folha de S. Paulo. A partir da
leitura, foram explorados os conceitos de “tipo textual” e “gênero
textual”, assim como a estrutura do gênero crônica e sua intensão
comunicativa. Em relação aos a tipologia textual foi explorada a
construção dos argumentos no texto dissertativo e em relação ao
gênero crônica foi explorado sua relação interdiscursiva com o
contexto político atual e com o suporte/ veículo de publicação.

Bolsistas: Virgínia Lucena Caetano e Nathalia Peres. Escola Ceni
Soares Dias.

Data: 14/04/2016
A oficina foi aplicada no laboratório de informática, onde foram
exibidos uma seleção de vídeos do canal “Porta dos Fundos” do
Youtube. Foram apresentadas algumas informações contextuais
sobre o canal e após cada vídeo assistido, as bolsistas, propuseram
uma discussão sobre a temática abordada pelo vídeo e de que
maneira se manifestava em cada texto audiovisual a utilização da
ironia.

Os
alunos
tiveram
muita
dificuldade em compreender o
texto,
mostrando
uma
competencia
leitora
muito
limitada, além da falta de
conhecimento sobre o contexto
político atual. Essa atividade foi
de suma importancia para
compreender
as
maiores
dificuldades dos alunos e, assim,
poder planejar oficinas que deem
conta de ajudar a sanar as
dificuldades mais básicas.

Os
alunos
foram
muito
participativos e demonstram uma
facilidade maior em reconhecer a
ironia em textos audiovisuais do
que em textos de natureza apenas
verbal.

Bolsistas: Virgínia Lucena Caetano e Nathalia Peres. Escola Ceni
Soares Dias.
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4.

5.

6.

Letras/Jaguarão
Conhecer o jornal A
Folha de S. Paulo;
Comparar publicações
do jornal A Folha de S.
Paulo com outros
jornais de circulação
nacional, buscando
reconhecer o
posicionamento
ideológico desse
veículo de
comunicação;
Discutir a função do
jornalismo e suas
implicações na
formação de opinião
dos leitores.
Letras/Jaguarão
Conhecer alguns
aspectos históricos
sobre as reivindicações
de indígenas e
quilombolas por
demarcações de
território;
Ler e comparar duas
notícias;
Reconhecer diferentes
posicionamentos
ideológicos sobre um
mesmo fato.
Letras/Jaguarão
Conhecer a

Data: 27/04/2016
Primeiramente foram apresentadas algumas informações
contextuais sobre o jornal A Folha de S. Paulo e sobre o
jornalismo no Brasil. Posteriormente foi feito um exercício de
análise de manchetes retiradas do jornal A Folha de S. Paulo e do
jornal Estadão, atentando para a maneira como o discurso é
construído em cada um dos jornais e buscando identificar, através
da construção das manchetes, marcações de posicionamento
ideológico de cada um dos veículos de comunicação.
Bolsistas: Virgínia Lucena Caetano e Nathalia Peres. Escola Ceni
Soares Dias.

Data: 05/05/2016

Os alunos não demonstraram
interesse pela atividade, inclusive,
muitos se negaram a participar das
análises.
Os
alunos
que
participaram, tiveram êxito em
reconhecer os diferentes efeitos de
sentido apresentados por cada uma
das
manchetes,
contudo,
demonstraram muita dificuldade
em
destacar
os
elementos
linguísticos responsáveis pela
produção dos sentidos.

Não houve resiltados porque a aula
não foi concluída.

Foram ministradas apenas 15 minutos da oficina porque os alunos
foram retirados de aula, pela direção da escola, para participar de
uma palestra sobre Redes Sociais. As bolsistas acompanharam os
alunos na palestra.
Bolsistas: Virgínia Lucena Caetano e Nathalia Peres. Escola Ceni
Soares Dias.

Data: 17/05/2016

Os
alunos
foram
muito
participativos e demintraram muito
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7.

8.

proposta de
intervenção do
PIBID Língua
materna;
Compartilhar
experiências
sobre atividades
de leitura
realizadas em
ambiente escolar
e pessoal;
Compreender um
conceito de texto.
Letras/Jaguarão
Refletir sobre as
vantagens e
desvantagens do uso
das tecnologias no diaa-dia;
Discutir sobre as
consequências do uso
abusivo das redes
sociais;
Compreender algumas
características do
gênero crônica;
Ler e relacionar
diferentes textos que
fazem críticas ao uso
exacerbado das
tecnologias;
Letras/Jaguarão
Aprimorar as
habilidades de leitura e

As bolsistas, juntamente com a supervisora, apresentaram a
proposta de trabalho do Pibid Língua Materna e pediram para os
alunos contar um poucos sobre seus hábitos de leitura e escrita.
Após o diálogo, foi realizada uma atividade para construir
coletivamente um conceito de texto e de leitura.

interesse em participar das
atividades proposta pelo projeto.
Além disso, as bolsitas puderam
perceber que a turma é muito
organizada e já possui um nível de
leitura mais intermediario, além de
Bolsistas: Virgínia Lucena Caetano e Nathalia Peres. Escola demonstrarem-se
abertos
a
Marcílio Dias
discussões de diferentes assuntos e
possuirem já alguma prática na
escrita.

Data: 23/05/2016
Foi feita a leitura de três textos sobre a temática do uso abusivo
das tecnologias. O primeiro texto foi uma crônica do autor Luis
Fernando Veríssimo e os outros dois textos foram charges
retiradas da internet. As atividades foram de leitura e
interpretação, buscando relacionar os três textos lidos, destacando
os elementos de cada um dos textos.
Bolsistas: Virgínia Lucena Caetano e Nathalia Peres. Escola
Marcílio Dias

Os alunos demonstraram um nível
de leitura muito bom, conseguindo
destacar elementos dos textos e
produzindo seu próprio discurso, a
partir das críticas estabelecidas nos
textos
lidos.
Não
houve
dificuldade com nenhum dos
gêneros, contudo, as discuções não
puderam ser aprofundadas como
planejado, devido ao curto tempo
de aula.

Data: 30/05/2016

As bolsistas constataram que os
alunos conseguem contruir um
No primeiro momento da aula foram trabalhadas as características texto dissertativo sem grandes
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9.

10.

escrita a partir do
gênero charge;
Compreender algumas
características do texto
argumentativo;
Reconhecer a
intencionalidade
irônica da charge
relacionada ao uso das
tecnologias;
Produzir um texto
argumentativo, a partir
de uma charge.
Letras/Jaguarão
Reconhecer
alguns
equívocos gramaticais
nos textos produzidos
na aula anterior e
corrigi-los;
Recordar
algumas
características
dos
clássicos contos de
fadas;
Ler uma releitura,
humorística, de um
conto de fadas.
Letras/Jaguarão
Discutir os diferentes
papeis que as mulheres
assumem na sociedade
ao longo do tempo;
Conhecer o conceito
de intertextualidade;
Compreender como os

de um texto dissertativo e no segundo momento da aula os alunos dificuldades, contudo, há uma
produziram um texto a partir da leitura de uma charge retirada da série de problemas linguísticos de
internet.
diferentes naturezas (ortográficos,
gramaticais, de coesão ...) que
Bolsistas: Virgínia Lucena Caetano e Nathalia Peres. Escola precisam ser trabalhados.
Marcílio Dias.

Data: 06/06/2016 - Essa aula foi reservada para trabalhar alguns
aspectos formais do texto, a partir de uma seleção, feita pelas
bolsistas, dos erros mais recorrentes nos textos escritos pelos
alunos na aula anterior. Depois de encerrado o momento de
correção dos textos, as bolsistas deram inicio a primeira etapa da
atividade planejada como continuação às discussões realizadas na
aula anterior,. Primeiramente se estabeleceu um diálogo com os
alunos, buscando resgatar elementos da memória coletiva sobre
os contos de fadas infantis. E, posteriormente, foi feita a leitura de
um conto do autor Luis Fernando Veríssimo que se configura na
releitura de uma história clássica de princesas.
Bolsistas: Virgínia Lucena Caetano e Nathalia Peres. Escola
Marcílio Dias.
Data: 13/06/2016
A partir da leitura de uma seleção de memes, retirados da rede
social Facebook, que possuem uma relação intertextual com as
histórias clássicas dos conto de fadas, foi promovida uma
discussão sobre temáticas “estereótipos de gênero”, “ditadura
fitness” e “diferentes papeis sociais desempenhados pelas
mulheres ao longo da história”.

Os alunos conseguiram reconhecer
a maioria dos equivocos cometidos
nos textos produzidos e se
comprometeram a reescrevê-los,
partindo das sugestões apontadas
pelas bolsistas na correção.

Os alunos se mostrarm muito
críticos e atulizados com as
discussões sobre gênero e papéis
socias. As bolsitas observaram que
s alunos tiveram mais facilidade
para se expressar oralmente do que
pela escrita.
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11.

12.

memes produzidos nas
redes sociais se valem
das histórias clássicas
dos contos de fadas,
para produzir textos
irônicos, que criticam
e
discutem
os
estereótipos sobre o
feminino e os papeis
pré-estabelecidos para
as
mulheres
na
sociedade.
Letras/Jaguarão
Traçar relações entre o
mundo mágico e o
mundo real.
Discutir sobre a
finalidade da mudança
desses finais;
Compreender algumas
características do
gênero conto;
Desenvolver a
imaginação e a
criatividade.
Letras/Jaguarão
Conhecer e
compreender os
conceitos de “gênero
textual” e
“intertextualidade”;
Reconhecer a
organização estrutural
do gênero meme;

Bolsistas: Virgínia Lucena Caetano e Nathalia Peres. Escola
Marcílio Dias.

Data: 20/06/2016
Foi feita uma atividade de leitura na qual os alunos se dividiram
em duplas e cada dupla recebeu uma folha contendo duas versões
da mesma história, uma versão mais próxima da tradição oral e a
versão adaptada pela Disney. Cada dupla leu e contou para os
colegas as das versões da história que recebeu. No segundo
momento da aula, cada dupla escreveu uma terceira versão para a
história, misturando elementos das histórias originais com
adaptações para o contexto atual.

Os alunos não conseguiram
terminar a atividade em aula e
levaram a tarefa para terminar em
casa. Naaula posterior a maioria
dos alunos esqueceu de trazer a
tarefa para entregar, as bolsitas
tiveram que abrir um espaço para
dialogar sobre responsabilidade e
respeito aos prazos estabelecidos e
acordados pelo grupo.

Bolsistas: Virgínia Lucena Caetano e Nathalia Peres. Escola
Marcílio Dias.
Data: 27/06/2016
Os alunos se entusiasmaram muito
com a atividade e ficou acordado
No primeiro momento da aula foi apresentado o conceito de que após a escrita e revisão dos
gênero textual e analisado, coletivamente, as principais textos produzidos, seria criada
características estruturais, temáticas e estilísticas do gênero uma páfna no Facebook para
meme, discutindo, também, sua função comunicativa e relevância publicação dos memes. Essa
no ciberespaço. No segundo momento da aula os alunos atividade também será exposta
produziram memes.
numa mostra organizada pela
escola de produções realizadas
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13.

14.

Produzir memes com a
temática dos contos de
fadas, tendo como base
as discussões
propostas nas aulas
anteriores a partir de
releituras das histórias
clássicas;
Letras/Jaguarão
Instigar os alunos a
terem um olhar mais
curioso diante das
músicas;
Realizar interpretações
e desenvolver o gosto
pela linguagem
musical;
Reconhecer a diferença
entre autor e
compositor;
Aperfeiçoar a leitura
através da releitura
desta obra musical.
Letras/Jaguarão
Instigar os alunos a
terem um olhar mais
curioso diante das
músicas;
Desenvolver senso
critico;
Realizar
interpretações;
Estimular a
criatividade e a

Bolsistas: Virgínia Lucena Caetano e Nathalia Peres. Escola pelos alunos no primeiro semestre
Marcílio Dias.
de 2016.

Os alunos foram muito particpativos,
mas não gostaram do estilo da música
No primeiro momento as bolsistas perguntaram o que os alunos porque alegaram que deu sono, então
gostavam de ouvir, qual o estilo musical e cantores preferidos e fizemos uma lista com o estilo que
tivemos um dialogo sobre o que eles entendem de música. Depois eles gostariam de trabalhar e ficaram
bem animados.

Data: 01/08/1026

foi entregue uma folha para os alunos contendo a letra de uma
para que eles lessem e após eles foram questionados para
sabermos se conheciam o texto, feita a identificação, as bolsistas
falaram a respeito do compositor e cantor da música e
apresentaram e colaram a música para os alunos ouvirem. Em
seguida, foi entregue uma folha com algumas questões para
trabalhar a interpretação textual.

Nathalia e Virgínia
Data: 08/08/2016

Os alunos demonstraram interesse
pelo gênero paródia e gostaram da
Foi entregue uma folha para os alunos contendo a letra de uma atividade,
não
tiveram
música para que eles lessem e identificassem os elementos dificuldades e realizaram um bom
regionais, em seguida, as bolsistas colocaram a música para eles trabalho.
ouvirem e após discutimos sobre o que eles entenderam, sobre a
linguagem utilizada. Foi apresentada a cantora e discutimos os
elementos encontrados que os alunos não conhecem. As bolsistas
colocaram um vídeo clip para os alunos assistirem e após falaram
sobre o gênero paródia, e então, foi solicitado que os alunos
produzissem uma paródia da música de Gaby Amarantos.
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15.

16.

capacidade de
produzirem um texto
de autoria própria;
Aperfeiçoar a leitura
através da leitura desta
obra musical;
Letras/Jaguarão
Instigar os alunos a
terem um olhar mais
curioso diante das
músicas;
Desenvolver senso
crítico;
Aperfeiçoar a leitura
através da leitura desta
obra musical;
Estimular a
criatividade e a
capacidade de
produzirem um texto
de autoria própria;
Definir as principais
características da
música brega;
Questionar os motivos
pelos quais, apesar da
grande popularidade, a
música "brega" é
considerada por muitos
como um gênero
menor da música
brasileira.
Letras/Jaguarão
Compreender
os

Nathalia e Virgínia

Data: 15/08/2016

Os alunos foram participativos,
mas reclamaram novamente das
As bolsistas iniciaram a aula perguntando aos alunos o que musicas
e
demonstraram
caracterizaria o "bom" e o "mau gosto" musical. Foi entregue uma dificuldades na hora de fazer um
folha com uma reportagem para que lessem e apontassem no texto argumentativo.
texto, as características do estilo da cantora Gaby Amarantos e da
personagem Chayene de "Cheias de Charme” em seguida, foi
entregue mais uma folha com as letras das músicas "Ex-mai
Love", de Gaby Amarantos, e "Olhos nos olhos", de Chico
Buarque para acompanharem a letra quando ouvissem as músicas.
Foram feitos alguns questionamentos sobre as razões que fazem
com que a música de Gaby Amarantos seja considerada "brega" e
a de Chico Buarque seja considerada "poética", para tal levamos
algumas questões norteadoras para a discussão. Por fim,
solicitamos um texto argumentativo com o título “A música
brega: mau gosto popular ou preconceito das elites?”.
Nathalia e Virgínia

Data: 22/08/2016

Os alunos foram participativos
porque
fianlmente
levamos
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17.

18.

elementos
textuais
presentes na música,
descobrindo que há
sentidos
diferentes,
sendo discussão social
ou história, levando o
aluno
a
prática
reflexiva.
Reconhecer que o
trabalho com música e
com a diversidade de
gêneros
musicais
possibilita o saber
ouvir, a interação
social e a formação de
valores éticos.
Letras/Jaguarão
Estimular a
criatividade e a
capacidade de
produzirem um texto
de autoria própria;

As bolsistas iniciaram a aula apresentando um poema para que os
alunos lessem e pensassem a respeito da importância de escutar e
ser escutado, em seguida, foram trabalhadas 4 músicas com a
mesma temática, porém abordadas de formas diferentes, os alunos
assistiram os vídeos clip e depois as bolsistas fizeram alguns
questionamentos para que os alunos analisassem as letras das
músicas. Por fim, foi solicitado uma produção escrita, que teve
como base a pergunta “Qual a contribuição da música na
formação ética do cidadão? ”

músicas que eles gostam, mas
ainda sim tivemos algumas
divergências. Devido a falta de
tempo nem todos os alunos
terminaram a produção e a aula
será concluida na semana que
vem.

Letras/Jaguarão
Reconhecer que o
trabalho com música e
com a diversidade de
gêneros musicais
possibilita o saber
ouvir;
Instigar os alunos a
terem um olhar mais
curioso diante das

Demonstraram grande interesse na
aula porque gostam de hip hop,
Iniciamos a aula sondando sobre os conhecimentos prévios dos foram muito participativos nas
alunos a respeito do gênero musical hip hop, passamos um discussões.
documentário sobre o hip hop com um rap famoso, Dexter. Em
seguida, retomamos a discussão sobre o que é hip hop, e os
alunos responderam algumas questões norteadores que levamos.
Foi entregue uma folha contendo a letra da música para que os
alunos acompanhassem o áudio. Fizemos uma explanação da letra
da música, num contexto geral com a participação dos alunos. Por

Nathalia e Virgínia

Data: 29/08/2016 - Dando continuidade na aula passada, depois
que todos os alunos entregarem as produções, as bolsistas
pegaram algumas para socializar com os demais. Em seguida,
mostramos um vídeo propaganda da Assolan, que é uma paródia,
para que os alunos tivessem uma referência para outra atividade
que foi a criação de uma paródia, que podia ser, uma propaganda
de qualquer objeto, utilizando o trecho de algumas das músicas
trabalhadas em sala. Nathalia e Virgínia
Data: 05/09/2016

O alunos foram participativos,
criativos e demostraram interesse
na atividade.
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19.

músicas;
Estabelecer relações
entre a música e
cultura de um povo ou
determinado grupo;
Compreender que
mesmo em
determinadas regiões a
diversidade cultural é
expressiva e precisa
ser incentivada,
valorizada;
Expressar-se e
interpretar situações
que relacionem a
música, o povo, a
história, uma ou mais
culturas.
Letras/Jaguarão
Conhecer alguns
aspectos históricos e
sociais sobre o
movimento Hip Hop
no Brasil;
Identificar diferentes
sentidos de uma
mesma expressão em
um texto;
Relacionar diferentes
discursos sobre uma
mesma temática;
Perceber relações entre
os aspectos históricos
pesquisados e o texto

fim, foi solicitado que os alunos fizessem em casa uma pesquisa
sobre o Hip Hop no Brasil, para apresentar na próxima aula.

Nathalia e Virgínia

Data: 12/09/2016
Os alunos fizeram as apresentações orais sobre o que descobriram
sobre o Hip Hop no Brasil e as bolsistas anotaram no quadro as
principais características e discutimos sobre. Em seguida, foi feita
uma atividade com a música que trabalhamos na aula passada
“Pensamentos” e foi exibido uns grafites para que os alunos
relacionassem com a música.
Nathalia e Virgínia

Poucos alunos fizeram a pesquisa
que foi solicitada e não
demonstraram muito interesse,
tiveram dificuldades de responder
as questões, mas isso é por falta de
atenção porque não estavam dando
a devida atenção na horas que as
bolsistas explicaram. Na atividade
oral eles conseguem se expressar
mais, porém são poucos os que
falam.
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20.

21.

em análise;
Compreender a
diferença entre
pichação e grafite,
além de compreender a
função social dessa
modalidade de arte e
sua relação com o
movimento Hip Hop;
Relacionar discursos
materializados em
diferentes linguagens
(grafite e música).
Letras/Jaguarão
Refletir sobre as
diferentes relações que
os sujeitos estabelecem
com seu lugar de
origem;
Discutir alguns
estereótipos
construídos
socialmente sobre as
culturas regionais dos
estados do Brasil;
Identificar elementos
dos textos verbais e
imagéticos que
evidenciam
imaginários sobre
determinados sujeitos e
culturas;
Letras/Jaguarão
Conhecer algumas

Data: 03/10/2016
No primeiro momento da aula foi realizada uma dinâmica na qual
os alunos deveriam se posicionar sobre o significado de “ser
gaúcho” para cada um deles. A partir das respostas foi proposta
uma roda de conversa sobre os imaginários de quem vive no Rio
Grande do Sul e de quem é oriundo de outros estados sobre a
relação dos gaúchos com sua cultura e tradições. Em seguida, foi
realizado um exercício de leitura, a partir de uma charge, que
retrata justamente algumas formações imaginarias que circulam
na mídia sobre a relação entre gaúchos e outros brasileiros.
Nathalia e Virgínia

Data: 10/10/2016

Os alunos não tiveram dificuldade
em relatar sua relação com a
cultura do estado, contudo foram
um pouco resistentes em aceitar e
compreender
as
diferentes
posições sobre o assunto. A
atividade de leitura foi realizada
com sucesso, contudo, os alunos
demonstrarm mais dificuldade em
compreender
as
perguntas
realizadas sobe o texto, do que em
analisar a charge. Acreditamos que
isso se dá pela falta de atenção da
turma quando as bolsistas estão
explicando as atividades.

Os alunos, surpreendentemente, já
tinham bastante conhecimento
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informações históricas
sobre a Revolução
Farroupilha e refletir
sobre a importância
desse momento
histórico na construção
da identidade gaúcha;

Essa aula teve um caráter mais expositivo e buscou fazer um
resgate de diferentes discursos, históricos, midiáticos e literários
sobre a revolução farroupilha. Após isso, foi realizado um
exercício de leitura tendo como texto de análise uma música
tradicional do Rio Grande do Sul que trata das memórias de um
homem que lutou na Revolução Farroupilha.
Nathalia e Virgínia

22.

23.

Letras/Jaguarão
Conhecer algumas
estatísticas e
informações
contextuais sobre
questões política,
econômicas e
socioambientais do
estado do Rio Grande
do sul, atualmente;
•Posicionar-se em
relação à ideologia
separatista.
Letras/Jaguarão
Refletir e valorizar
sobre as diferenças
culturais e linguísticas
deixando de lado a
proliferação de preconceitos/intolerâncias.
Perceber aspectos
semânticos diferentes
em diversos textos e

Data: 17/10/2016 - Nesse dia, a aula começou com uma dinâmica
na qual foram apresentadas informações contextuais sobre o
estado do Rio Grande do Sul e os alunos deveriam responder se
acreditavam que a informações era verdadeira ou falsa. Foram
apresentadas e discutidas cerca de 15 informações, incluindo
estatísticas econômicas, sobre a situação atual do estado. Após,
foi entregue uma notícia relatando a tentativa do movimento
sulista “O Sul é meu País” em instaurar um plebiscito sobre a
possibilidade de separar os estados do sul do restante da
federação. Em seguida, foi solicitado que os alunos se
posicionassem em relação a essa proposta separatista, e
escrevessem um texto organizando uma argumentação a cerca da
proposta. Nathalia e Virgínia
Data: 24/10/2016 - Como nem todos os alunos conseguiram
terminar o texto na aula passada, combinamos que eles
terminassem em sala, demos um prazo de 20 minutos, enquanto
isso, os alunos que já haviam terminado para não ficar com o
tempo ocioso, trocaram de texto com outro colega que também
tinha terminado para que um revise o texto do outro. Em seguida,
entregamos o conto “Pechada” do autor Luis Fernando Veríssimo,
fizemos uma leitura coletiva do texto, na qual uma das bolsistas
leu em voz alta e os alunos acompanharam a leitura na folha
recebida. Após a leitura, foi questionado aos alunos se eles

sobre a Revolução Farroupilha,
contudo, conheciam apenas uma
versão mais romantizada e
despolitizada da história. Todos
demonstraram muta surpresa com
algumas informações levadas
sobre esse momento histórico e
passaram a refletir sobre a
infulencia desse episódio histórico
na relação que os gaúchos tem
com sua cultura e tradições.
Os alunos ficaram muito surpresos
com as informações levadas sobre
o estado do Rio Grande do Sul e a
dinâmica
rendeu
uma
boa
discussão. Em relação a escrita do
texto, alguns alunos tiveram
dificuldade
em
organizar
argumentos
coerentes
para
defender seu ponto de vista sobre
o separatismo.

Os
alunos
foram
bem
participativos, gostaram do texto e
falaram de suas experiências com
o assunto. Gostaram muito da
dinâmica com as expressões
idiomaticas, foi uma troca de saber
muito válida porque na sala tem 2
pessoas de outros estados.
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oralidades;
Analisar as variações
da língua em seu uso;
Compreender
as
diferenças decorridas
do uso da linguagem
de acordo com as
regiões.

24.

25.

entenderam o texto, se sabem o que é variação
linguística.Fizemos umas questões para os alunos pensarem e
refletirem acerca da variação da língua e em seguida fizemos uma
dinâmica sobre algumas expressões idiomáticas utilizadas no Rio
Grande do Sul, foram distribuídos dois blocos de papel, um com
as expressões e o outro com o significado, cada aluno pegou uma
expressão e teve que encontrar o seu significado e ler em voz alta
para os colegas.Por fim, foi solicitado que os alunos em casa,
pesquisassem para próxima aula expressões idiomáticas ou
palavras diferentes com o seu significado em diversas regiões.
Nathalia e Virgínia
Data: 31/10/2016 - Os alunos farão as apresentações de suas
pesquisas que foi solicitada na aula anterior. As bolsistas
entregaram os textos produzidos na aula anterior, corrigidos. Em
seguida, explicaram alguns aspectos gramaticas, selecionados a
partir de uma seleção de pontos específicos percebidos como mais
recorrentes nos textos dos alunos e entregaram uma folha para
colarem no caderno, contendo algumas palavras homônimas e
parônimas e suas diferenças. Após todos os pontos gramaticais
serem devidamente esclarecidos, as bolsistas entregaram uma
folha com um texto e umas questões sobre o preconceito
linguístico para que os alunos exercitem a interpretação de texto e
refletissem sobre o assunto. Nathalia e Virgínia
Data: 07/11/2016

Poucos alunos fizeram a pesquisa,
mas os que fizeram foi bem
interessante, porque pudemos
socializar e conhecer o dialeto de
outras regiões. Os alunos tem uma
série de problemas ortográficos e
gramaticais, e eles conseguem
reconhecer
os
equivocos
cometidos nos textos produzidos e
se comprometeram a reescrevêlos, partindo das sugestões
apontadas pelas bolsistas.
Não obtivemos resultados porque
não conseguimos realizar as
Uma das bolsistasfeza correção da interpretação textual solicitada atividades finais, mas a discussão
na aula passada, sobre o preconceito linguístico e deram uma foi bem produtiva e os alunos
atenção especial para algumas questões especificas onde gostaram e participaram.
percebemos a dificuldade dos alunos na hora de responder. Em
seguida, entregamos um conto “Tipo assim” do autor Luís
Fernando Veríssimo e fizemos uma leitura coletiva do texto, e os
Compreender
as alunos acompanharam a leitura na folha recebida. Após a leitura,
diferenças decorridas foi questionado aos alunos se eles entenderam o texto, se
do uso da linguagem conheciam todas a gírias utilizadas no texto e conversamos com
Letras/Jaguarão
Refletir
sobre
o
preconceito
linguístico.
Reconhecer
alguns
equívocos gramaticais
nos textos produzidos
na aula anterior e
corrigi-los;
Diferenciar
palavras
homônimas
de
parônimas.
Letras/Jaguarão
Refletir sobre as gírias
e saber quando utilizar
essas palavras, pois há
situações mais formais
em que esse uso não é
apropriado.
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26.

27.

28.

de acordo com a
internet e o tempo.
Refletir a respeito do
grande número de
gírias
em
nosso
vocabulário.
Perceber que essas
palavras ou expressões
são típicas de cada
grupo social.
Letras/Jaguarão
Conhecer a história do
jornal impresso no
Brasil, bem como,
analisar e comparar
jornais de pequena e
grande circulação no
Estado do Rio Grande
do Sul.
Letras/Jaguarão
Apresentar aos alunos
o
gênero
textual
Editorial. Fazer que os
alunos
reflitam
e
produzam um editorial
levando-s em conta a
realidade local.
Letras/Jaguarão
Conhecer o gênero
discursivo entrevista.
Analisar
entrevistas
orais e impressas
levando em conta

os alunos a respeito das situações em que se é comum e adequado
usar gírias (bares, internet, festa, conversas com amigos, etc) e
aquelas em que esse uso não é apropriado (entrevistas de
emprego, jantares, sala de aula, etc).
Nathalia e Virgínia

13/4/2016 – 19h às 20h e 20 min.
Nesta aula os professores fizeram uma breve explanação sobre a
história do jornal impresso no Brasil, para que assim, os alunos
tomassem conhecimento do percurso histórico do jornal até os
dias atuais. Também foi pedido que os alunos analisassem e
comparassem jornais de grande e pequena circulação. Assim, ao
final da aula, os alunos elaboraram um cartaz com as informações
recebidas em aula.
Bolsistas: Fabiano Rodrigo Zdradek, Katherine Oliveira, Jeniffer
Juncal. Escola Padre Pagliani.
Data: 20/04/2016às 20h e 20 min
Nessa aula os alunos conheceram o gênero textual Editorial. Os
professores levaram jornais e tentaram instigar os alunos que
percebessem como é escrito, qual a sua diferença entre os demais
gêneros textuais encontrados em um jornal.
Bolsistas: Fabiano Rodrigo Zdradek, Katherine Oliveira, Jeniffer
Juncal. Escola Padre Pagliani.
27/ 04/2016- 19h às 20h e 20 min
No primeiro momento da aula os professores apresentaram aos
alunos o gênero discursivo “entrevista” e suas características. No
segundo momento os professores entregaram entrevistas
impressas aos alunos para que assim eles identificassem as
características do gênero. Em seguida, foi projetado o vídeo “De

Os
alunos
participaram
ativamente das atividades. Desta
forma, os alunos tiveram contato
com o suporte que irão elaborar
como produto final.

Participação efetiva dos alumos,
demostrando interesse.

Os alunos, em sua grande maioria,
produziram de forma satisfatória
as perguntas para a entrevista e se
mostraram empolgados com a
visita do lutador de boxe Julio
Gonçalves.
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características
do
gênero em questão.
Formular
perguntas
condizentes com o
assunto escolhido para
uma entrevista .

frente com Gabi- Anderson Silva”, para que os alunos pudessem
perceber como é feita uma entrevista. No último momento da
aula, os alunos foram solicitados a produzirem as perguntas a
serem feitas na entrevista ao lutador de boxe, Júlio Gonçalves.
Bolsistas: Fabiano Rodrigo Zdradek, Katherine Oliveira, Jeniffer
Juncal. Escola Padre Pagliani

29.

Letras/Jaguarão
Realizar
entrevista
com lutador de boxe,
Júlio Gonçalves.

Data: 04/05/2016às 20h e 20 min
Nesta aula ficou estruturada em dois momentos: primeiro houve
uma palestra, na qual toda a escola estava presente, momento
após esse momento os alunos se organizaram para atividade
pratica d entrevista com o boxeador Julio Gonçalves.
Bolsistas: Fabiano Rodrigo Zdradek, Katherine Oliveira, Jeniffer
Juncal. Escola Padre Pagliani

30.

Letras/Jaguarão
Conhecer o gênero
discursivo Notícia,
analisar notícias
impressas, levando em
conta o gênero em
questão. E produzir
uma notícia baseada
em algum
acontecimento recente.
Letras/Jaguarão
Apresentar o gênero
Reportagem
aos
alunos.
Identificar
características
e
discutir temática de
uma reportagem;
Pesquisar informações

Nesta aula, os alunos conheceram o gênero Notícia, através do
esclarecimento dos professores e o contato com algumas
impressas de diferentes jornais, disponibilizadas pelos professores
em diferentes meios. Depois, houve a produção em aula de uma
notícia atual, produzidas individualmente.
Bolsistas: Fabiano Rodrigo Zdradek, Katherine Oliveira, Jeniffer
Juncal. Escola Padre Pagliani

31.

Data: 25/05/2016às 20h e 20 min
Na primeira parte da aula os professores ativaram os
conhecimentos prévios dos alunos. Fizeram uma breve explicação
acerca do gênero reportagem. Após foi entregue uma folha com
exemplo de uma reportagem, assim os alunos foram solicitados a
identificar nas mesmas características do gênero, também foi feita
uma breve discussão acerca do assunto da reportagem.
Para terminar a aula, os alunos foram ao laboratório de
informática da escola, e fizeram uma pesquisa sobre o “Bloco de

Os alumos e demais comunidade
escolar
ficaram
muitos
interessados sobre a vida do
boxeador. No segundo momento
que foi atividade pratica os alumos
desenvolveram muito bem as
perguntas para depois estar
transcrito no jornal.
A elaboração da atividade prática
que era notícia teve o resultado
esperado pelos professores, pois
teve participação dos alunos, com
produção elaborada em aula e
entregue aos professores para
correção.

A avaliação desta aula não foi
considerada satisfatória na medida
em que os alunos não pesquisaram
o tema proposto. Dessa forma, os
professores, a partir de suas
pesquisas, explanaram
a real
situação dos cortes que a
Unipampa vem sofrendo.
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sobre Bloco de Lutas
pela Educação Pública
para
realizar
reportagem
32.

33.

34.

Letras/Jaguarão
Um grupo de alunos
do Bloco de Lutas pela
Educação Pública, da
Universidade Federal
do Pampa irá
conversar e esclarecer
à comunidade escolar
motivos que levaram á
ocupação da
Universidade e
também as
reivindicações que
estão sendo feitas.
Letras/Jaguarão
Apresentar aos alunos
o
gênero
textual
Crônicas.
Fazer que os alunos
reflitam e produzam
uma Crônica levando
em conta sua realidade
escolar.
Letras/Jaguarão
Reescrever os textos
produzidos nas aulas
anteriores.

lutas pela educação pública” nas redes sociais. Desta forma, os
alunos obtiveram informações para realizar atividade prática de
reportagem com os alunos do bloco, na aula seguinte.
Bolsistas: Fabiano Rodrigo Zdradek, Katherine Oliveira, Jeniffer
Juncal. Escola Padre Pagliani
Data:01/06/2016às 20h e 20 min
Neste dia, houve uma explanação da conjuntura financeira da
Universidade, explanada pelos alunos do Bloco de Lutas que está
ocupando a Unipampa, alunos oriundos de diferentes estados da
União. Após, teve uma roda de debate com a participação dos
alunos, professores e integrantes do Bloco.

Satisfatório, na medida que os
alunos participaram entusiasmados
e se reconheceram em diversos
momentos da luta.

Bolsistas: Fabiano Rodrigo Zdradek, Katherine Oliveira, Jeniffer
Juncal. Escola Padre Pagliani

Data: 15/06/2016às 20h e 20 min
Nessa aula os professores levaram Xerox com dois textos, a partir
deles foram trabalhados primeira interpretação e por segundo
reconhecer a estrutura que é utilizada pra a elaboração de tal
gênero textual.

Deu-se da seguinte maneira
elaboração de uma crônica sobre a
estruturação política escolares.
Será avaliado se os alunos usaram
a estrutura passada no quadro para
elaboração.

Bolsistas: Fabiano Rodrigo Zdradek, Katherine Oliveira, Jeniffer
Juncal. Escola Padre Pagliani
Data: 22/06/2016às 20h e 20 min

A avaliação se deu pela
participação dos alunos em
Os professores entregaram aos alunos as folhas, com as devidas tentarem melhorar as suas
correções, das produções das aulas anteriores. Dessa forma os produções textuais.
alunos irão reescrever suas produções para mais adiante ser
publicado no jornal.
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35.

36.

37.

38.

39.

Bolsistas: Fabiano Rodrigo Zdradek, Katherine Oliveira, Jeniffer
Juncal. Escola Padre Pagliani.
05/8 /2016 – 19h às 20h e 20 min.
Letras/Jaguarão
Apresentar aos alunos Nessa aula os alunos conheceram o gênero Conto Os professores
o
gênero
textual levaram uma caixa com objetos, na qual continha objetos que os
Conto.
alunos teriam que usar no conto.
Fazer que os alunos
reflitam e produzam
um conto de terror
levando em conta a
atividade proposta.
Data: 10/08/201619h às 20h e 20 min.
Letras/Jaguarão
Apresentar aos alunos Nessa aula os alunos conheceram o gênero textual Charge. Os
o
gênero
textual professores levaram folhas com charges e tentaram instigar os
Charge. Fazer que os alunos que percebessem como é escrito, qual a sua diferença entre
alunos
reflitam
e os demais gêneros textuais encontrados em um jornal.
produzam uma Charge
levando-s em conta sua
realidade local.
17/ 08/2016- 19h às 20h e 20 min
Letras/Jaguarão
Conhecer o gênero No primeiro momento da aula os professores apresentaram aos
classificados do jornal. alunos os “classificados do jornal” e suas características. Após um
Reconhecer
nos breve dialogo entre professores e alunos produziram um
Jornais
como classificado.
funcionam
os
classificados e suas
funções.
Data: 24/08/2016-19h às 20h e 20 min
Letras/Jaguarão
Apresentar o gênero Nesta aula ficou estruturada em dois momentos: primeiro houve
poesia.
uma breve aula do que é poesia, momento após esse momento os
alunos tiveram que terminar duas poesias diferentes.
Data: 31/08/2016 19h às 20h e 20 min
Letras/Jaguarão
Conhecer os gêneros Nesta aula, os alunos conheceram os gênerosPalavras cruzadas e
Palavras cruzadas e horóscopos. Através do esclarecimento dos professores e o

Os
alunos
participaram
ativamente das atividades. Desta
forma, os alunos tiveram contato
com o suporte que irão elaborar
como produto final e a produção
foi tão safisfatória, que até foi
elaborada pelos alunos uma
segunda
versão
do
conto,
continuando a história inicial.
Participação efetiva dos alumos,
demostrando interesse.

Os alunos, em sua grande maioria,
produziram de forma insatisfatória
este genero. Apenas um pode ser
aproveitado.

Os alumos gostaram da atividade
proposta para aquela aula e se
interessaram pela versão original
também.
A elaboração da atividade prática
teve o resultado esperado pelos
professores, pois teve participação
120

__________________________________Relatório de Atividades do Programa PIBID/UNIPAMPA

horóscopos.

40.

41.

42.

43.

44.

contato com algumas impressas de diferentes jornais,
disponibilizadas pelos professores em diferentes meios. Depois,
houve a produção dos dois gêneros de forma coletiva.
Data: 02/09/2016 – 19 às 20h e 20 min
Letras/Jaguarão
Rescrita
do
Na aula os professores levaram as produções feitas pelos alunos
editorial.
do Editorial, para que eles reescrevessem. Não houve uma
reescrita satisfatória, devido ao fato de ele apenas colocarem
vírgulas nesta produção.
Data: 16/09/2016às 20h e 20 min
Letras/Jaguarão
Apresentar aos alunos Nessa aula os professores levaram vários jornais para os alunos
o gênero Capa de identificarem as características e partes da Capa do Jornal.
Jornal.
Fazer que os alunos
reflitam e sobre a
importância de uma
capa
coerente
a
proposta escolar.
Data: 30/09/2016 – 19 às 20h e 20 min
Letras/Jaguarão
Reescrita
do
Na aula os professores levaram as produções feitas pelos alunos
gênero “Conto”.
do Conto, para que eles reescrevessem. Não houve uma reescrita
satisfatória, devido ao fato de ele apenas arrumarem poucas partes
das produções feitas.
Letras/Jaguarão
01/04/2016
Compreender aspectos 1º Momento: Apresentar a proposta, do projeto “O teatro como
contextuais e
ato na formação de leitores e escritores”, de produção e
discursivos do gênero
encenação do gênero teatro.
teatro;
2º Momento: Contextualizar com os alunos a história e a função
Identificar e apreender social do gênero teatro.
os elementos que
3º Momento: Mostrar as características, a linguagem e os
constituem um texto
elementos estruturais do gênero teatro.
teatral.
Bolsistas: Thuanne Jahnke, Elias Assis, Kimberly Costa. Escola
Hermes Pintos Affonso.
Letras/Jaguarão
08/04/2016
Identificar e apreender os
1º Momento: Fazer a leitura da peça teatral “Pra não dizer que

dos alunos, com produção
elaborada em aula e entregue aos
professores para correção.
A avaliação desta aula não foi
considerada satisfatória na medida
em que os alunos não fizeram o
tema proposto.
Deu-se da seguinte maneira, os
alunos escreveram nas capas dos
jornais suas partes e debatemos as
características e importância da
capa para o jornal.

A avaliação desta aula não foi
considerada satisfatória na medida
em que os alunos não fizeram o
tema proposto.
Os alunos compreenderam as
características e aspectos do
gênero, sendo assim, durante a
apresentação dialogaram e
interagiram para complemento
de suas reflexões.

Os alunos, juntamente com os
professores,
conseguiram
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45.

46.

47.

elementos que constituem
não falei das flores!”, de Rengav.
um texto teatral;
2º Momento: Destacar alguns aspectos discursivos do texto
-Explorar
e
difundir
teatral, e pedir para que os alunos apontem os elementos
temáticas atuais, e questões
estudados na aula anterior.
culturais;
3º Momento: Apresentar as temáticas que serão discutidas na
-Ler e interpretar
próxima aula. Os alunos deverão pesquisar sobre os temas.
textos teatrais;
Bolsistas: Thuanne Jahnke, Elias Assis, Kimberly Costa. Escola
Hermes Pintos Affonso.
- Letras/Jaguarão
15/04/2016
Explorar e difundir
1º Momento: Dividir a turma em três grupos de trabalho, de
temáticas atuais, e questões
acordo com cada temática desenvolvida.
culturais;
2º Momento: Pedir para cada aluno pensar no seu personagem
-Produzir um roteiro (características), tempo, espaço e enredo.
teatral.
3º Momento: Cada grupo deverá escrever sua história
coletivamente, segundo o tema designado.
Bolsistas: Thuanne Jahnke, Elias Assis, Kimberly Costa. Escola
Hermes Pintos Affonso.
Letras/Jaguarão
06/05/2016
-Produzir um roteiro 1º Momento: Iniciar a escrita coletiva do roteiro da peça teatral.
teatral;
2º Momento: Os alunos receberão auxilio nas etapas de
- Explorar e difundir
elaboração do texto teatral.
temáticas atuais, e questões
3º Momento: Deverão entregar as produções para revisão.
culturais.
Bolsistas: ThuanneJahnke, Elias Assis, Kimberly Costa. Escola
Hermes Pintos Affonso.
Letras/Jaguarão
20/05/2016
-Compreender o
1º Momento: Conversar com os alunos sobre a elaboração de um
gênero teatral musical; musical em homenagem a colega Isabelle.
-Identificar e apreender os2º Momento: Apresentar aos alunos o vídeo da música ”Falta que
elementos de um musical;você faz” de Fernando e Tiago.
-Trabalhar a criatividade, 3º Momento: Mostrar os elementos característicos do gênero
a leitura, a oralidade e teatral musical, por meio de slides, conversando com os alunos a
a linguagem corporal;
respeito dos principais elementos do gênero.
4º Momento: Preparar com os alunos a organização do musical:
enredo, título, caracterização, cenário, cenas, coreografia, tempo e

identificar e destacar dentro da
leitura alguns dos elementos do
gênero teatro. Ao longo da leitura
perceberam,
mesmo
que
subtendido, o tema do qual o texto
se tratava, tornando ainda mais
construtivas suas reflexões.
Cada grupo, primeiramente dividiu
os personagens, depois cada aluno
pensou nas características, física e
moral de seus próprios
personagens. Logo após, cada
grupo iniciou uma breve discussão
a cerca do tempo, espaço e enredo
sobre a história a ser criada.
Cada grupo iniciou a elaboração
do roteiro de sua peça teatral, mas
não conseguiram terminar por
conta dos períodos serem
reduzidos.

Os alunos diante da apresentação
do gênero compreenderam e
souberam identificar elementos
que o compõe juntamente com a
criação de cenário, enredo, título,
figurino, etc.
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48.

49.

50.

51.

52.

espaço.
5º Momento: Como tarefa os alunos deverão ensaiar a música em
casa.
Bolsistas: ThuanneJahnke, Elias Assis, Kimberly Costa. Escola
Hermes Pintos Affonso.
Letras/Jaguarão
03/07/2016
-Trabalhar a criatividade, 1º
a Momento: Os alunos irão receber a letra da música impressa, e
leitura, a oralidade e a logo cantarão acompanhados do áudio.
linguagem corporal;
2º Momento: A professora de dança apresentará a coreografia de
-Produzir um musical. alguns momentos da música aos alunos.
3º Momento: Organização do grupo: as partes da música em que
serão designadas aos meninos e as meninas.
4º Momento: Organização coreográfica das meninas.
5º Momento: Organização coreográfica dos meninos.
Bolsistas: Thuanne Jahnke, Elias Assis, Kimberly Costa. Escola
Hermes Pintos Affonso.
Letras/Jaguarão
06/06/2016
-Trabalhar a criatividade, 1º
a Momento: Os alunos irão ensaiar os passos coreográficos e a
leitura, a oralidade e a música para a apresentação.
linguagem corporal;
Bolsistas: ThuanneJahnke, Elias Assis, Kimberly Costa. Escola
-Produzir um musical. Hermes Pintos Affonso.
Letras/Jaguarão
10/06/2016
-Trabalhar a criatividade, 1º
a Momento: Os alunos irão ensaiar os passos coreográficos e a
leitura, a oralidade e a música para a apresentação.
linguagem corporal;
Bolsistas: ThuanneJahnke, Elias Assis, Kimberly Costa. Escola
-Produzir um musical. Hermes Pintos Affonso.
Letras/Jaguarão
17/06/2016
-Trabalhar a criatividade, 1º
a Momento: Organização da interpretação cênica, interação dos
leitura, a oralidade e a personagens com o cenário.
linguagem corporal;
Bolsistas: Thuanne Jahnke, Elias Assis, Kimberly Costa. Escola
-Produzir um musical. Hermes Pintos Affonso.
Letras/Jaguarão
24/06/2016
-Trabalhar a criatividade, 1º
a Momento: Ensaio de todas as partes do musical, interagindo
leitura, a oralidade e a com o cenário.

Os alunos receberam a coreografia
da professora de dança e iniciaram
a coreografia interligando a
linguagem corporal com a
linguagem oral, neste caso o canto.

Os alunos iniciaram os
ensaios tanto da música
quanto da coreografia.

Os alunos continuaram ensaiando
a música e a coreografia do
musical.

Os alunos criaram a interpretação
do musical juntamente com a
coreografia.

Os alunos iniciaram os ensaios
interagindo com o cenário,
trabalharam a interpretação
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linguagem corporal;
-Produzir um musical.
53.

Letras/Jaguarão
-Produzir um musical

54.

Letras/Jaguarão
-Identificar e
apreender os
elementos do gênero
teatral musical com
base no musical já
elaborado e
apresentado.

55.

Letras/Jaguarão
Apresentar as bolsistas;
Conhecer a turma;
Aplicar uma avaliação
com fim de medir o
nível de leitura dos
alunos.

2º Momento: Ensaio no local da apresentação.
corporal e oral.
Bolsistas: ThuanneJahnke, Elias Assis, Kimberly Costa. Escola
Hermes Pintos Affonso.
01/07/2016
1º Momento: Organização do cenário.
2º Momento: Ensaio geral.
3º Momento: Apresentação do musical para a comunidade
escolar.
Bolsistas: ThuanneJahnke, Elias Assis, Kimberly Costa. Escola
Hermes Pintos Affonso.
08/07/2016
1º Momento: Relembrar elementos característicos do gênero
musical, dialogando com os alunos sobre o que foi trabalhado na
apresentação que produziram.
2º Momento: Os alunos deverão escrever um texto que traga uma
reflexão acerca do trabalho desenvolvido, destacando os
elementos do gênero que foram mais relevantes, ao relatar a sua
experiência no projeto, “Oteatro como ato na formação leitora”,
em que construíram o musical.
Bolsistas: Thuanne Jahnke, Elias Assis, Kimberly Costa. Escola
Hermes Pintos Affonso.
Num primeiro momento as bolsistas irão se apresentar para a
turma. Logo em seguida entregarão uma folha impressa contendo
as atividades da avaliação a cada aluno. No terceiro momento
uma das pibidianas lerá em voz alta cada uma das atividades
propostas a fim de que os alunos possam tirar possíveis dúvidas
quanto ao proposto. No quarto momento os estudantes começarão
a realizar as atividades da prova podendo sempre recorrer a uma
ou ambas bolsistas caso alguma dúvida surgir. No quinto
momento se solicitará aos alunos que façam um circulo para
iniciar uma conversa informal a fim de ambos, alunos e bolsistas,
se conhecerem melhor, se sentirem mais a vontade uns com os
outros e ficar cientes dos gostos e preferências dos alunos. No
sexto e ultimo momento da aula, ainda em círculos, será proposto
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56.

57.

um jogo de memoria no qual uma das bolsistas inicia com uma
frase do tipo” na minha casa tinha um gato” o seguinte repetira
dita frase e adicionara ainda um outro animal e assim
sucessivamente. 07/04
Bolsistas: Ana Caren Machado e Daniele Furtado Rodales. Escola
Ceni Soares Dias.
No primeiro momento da aula será feita oralmente a correção da
Letras/Jaguarão
Ampliar a noção de avaliação proposta na aula anterior, fomentando os alunos a
leitura e texto;
explicarem, refletirem e validarem ou não suas respostas. No
Exercitar a leitura segundo momento, as pibidianas irão propor um jogo no qual os
gestual;
alunos deverão sortear o título de um filme e gesticular em frente
Ampliar as
aos colegas com o intuito de que estes “adivinhem” de que filme
possibilidades de
se trata. Após essa dinâmica, as bolsistas irão passar imagens
interpretação;
aleatórias para que os alunos visualizem e escrevam suas
Atribuir sentidos à
interpretações, leituras e sensações. 14/04
leitura de imagens.
Bolsistas: Ana Caren Machado e Daniele Furtado Rodales. Escola
Ceni Soares Dias.
No primeiro momento da aula, as bolsistas comunicarão aos
Letras/Jaguarão
Incentivar a
alunos que será feita a leitura de um conto “Coração delator”, mas
criatividade;
que essa leitura será de uma forma diferente à que estão
Fomentar a criação de acostumados. Explicará que a chamam de leitura protocolada e
hipóteses sobre o texto que até o final da aula entenderão o porquê.Logo em seguida uma
a ser lido;
das pibidianas falará o nome do autor do conto “Edgar Allan Poe”
Identificar os
e questionará se já ouviram falar dele e o que. Após isso se
elementos da narrativa comunicará aos alunos o titulo do conto e será perguntado do que
acham que o conto tratará a partir desse titulo. Posteriormente se
inicia a leitura do conto, leitura que se interrompe quando as
bolsistas acharem pertinente a fim de ir aos poucos solicitando
aos alunos que construíssem suas hipóteses sobre como esse
conto continuará e assim com o avanço da atividade teremos uma
construção e desconstrução das hipóteses antes faladas. Em meio
a isso se irão reconhecendo os elementos do conto (personagem,
narrador, enredo, tempo e espaço). 28/04
Bolsistas: Ana Caren Machado e Daniele Furtado Rodales. Escola
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58.

59.

60.

Ceni Soares Dias.
Primeiramente as bolsistas se apresentaram e comentaram o que é
o PIBID. Logo em seguida
solicitaram aos alunos se
apresentarem e falarem um pouco sobre eles: o que gostam de
fazer, o que costumam assistir na TV, se gostam de ler e o quê.
No ultimo momento da aula se entregou aos alunos uma folha
com o titulo “O que é texto”, nessa folha tinha um poema, um
cartaz de rua, as mascaras do teatro que simbolizam comedia e
tragédia, e um cartaz de sinalização de transito. Foi discutido
sobre se a algum desses textos os alunos os consideravam
realmente texto e a partir dessas respostas se realizou o debate.
19/05
Bolsistas: Ana Caren Machado e Daniele Furtado Rodales. Escola
Marcílio Dias.
No primeiro momento da aula, as bolsistas comunicarão aos
Letras/Jaguarão
Incentivar a
alunos que será feita a leitura de um conto “A armadilha”, mas
criatividade;
que essa leitura será de uma forma diferente à que estão
Fomentar a criação de acostumados. Logo em seguida uma das pibidianas falará o nome
hipóteses sobre o texto do autor do conto ”Murilo Rubião” e questionará se já ouviram
a ser lido.
falar dele e o que. Após isso se comunicará aos alunos o titulo do
conto e será perguntado do que acham que o conto tratará a partir
desse titulo. Posteriormente se inicia a leitura do conto, leitura
que se interrompe quando as bolsistas acharem pertinente a fim de
ir aos poucos solicitando aos alunos que construíssem suas
hipóteses sobre como esse conto continuará e assim com o avanço
da atividade teremos uma construção e desconstrução das
hipóteses antes faladas. 26/05
Bolsistas: Ana Caren Machado e Daniele Furtado Rodales. Escola
Marcílio Dias.
Foi solicitado aos alunos que escrevessem uma nova versão do
Letras/Jaguarão
Escrever uma nova conto lido na aula passada. Podendo trocar informações, adicionar
versão do conto “A detalhes e personagens e criar ou completar o tão criticado final.
armadilha” de Murilo 09/06
Rubião.
Bolsistas: Ana Caren Machado e Daniele Furtado Rodales. Escola
Letras/Jaguarão
Apresentar as
bolsistas;
Conhecer a turma;
Conversar sobre o que
é texto.
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61.

62.

63.

Letras/Jaguarão
Ampliar a noção de
texto e leitura;
Ler e interpretar um
texto audiovisual;
Discutir
questões
relativas às relações
interpessoais e de
convivência na nossa
sociedade;
Relacionar o conteúdo
do vídeo com situações
do nosso contexto.
Letras/Jaguarão
Fomentar o debate
sobre os papeis do
homem e mulher na
sociedade atual;
Relacionar o conteúdo
do vídeo com nosso
contexto atual;
Desmitificar certos
estereótipos atribuídos
ao homem e mulher.
Letras/Jaguarão
Fomentar a criação de
hipóteses sobre o texto
a ser lido;
Propiciar o debate
acerca dos estereótipos
de comportamento do
homem e da mulher

Marcílio Dias.
No primeiro momento da aula, as bolsistas apresentarão o vídeo
“Convivência”, de 03:23. Após finalizado o vídeo, será proposta
um discussão sobre a temática “Relações interpessoais e
convivência”, a fim de tomar ciência do entendimento e
interpretação dos alunos sobre o vídeo apresentado. Como forma
de mediação serão utilizados e ressaltados os elementos do texto
audiovisual (imagem, sonoplastia, etc). Por fim será entregue uma
atividade escrita que consiste em três questões dissertativas que
partem de identificação de elementos do texto à relação do texto
com as experiências pessoais de cada aluno. 26/06
Bolsistas: Ana Caren Machado e Daniele Furtado Rodales. Escola
Marcílio Dias.
No primeiro momento da aula as bolsistas passarão um vídeo
sobre estereótipos entre homens e mulheres no dia a dia.
Finalizado o vídeo se solicitará aos alunos que façam um circulo
com objetivo de discutir sobre vídeo. Iniciar-se-á a discussão
perguntando aos alunos se concordam com o anteriormente visto
e se conhecem homens e mulheres que desenvolvam tarefas o
atuem de forma distinta à que se mostra no vídeo. Questionar-se-á
os alunos sobre a função da sociedade na criação desses
estereótipos. No segundo e ultimo momento da aula, será
solicitado aos alunos que escrevam e se posicionem sobre o que é
ser homem e mulher na sociedade atual. 23/06
Ana Caren Machado, Daniele Rodales. Escola Marcilio Dias.
21/07 Primeiramente a professora proporá a leitura protocolada
do conto “Ousadia” de Fernando Sabino. Após, partindo das
hipóteses criadas pelos alunos durante a leitura, será fomentada a
discussão sobre os estereótipos de comportamento e atitudes do
homem e mulher na sociedade atual.
Ana Caren Machado, Daniele Rodales. Escola Marcilio Dias.
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64.

criados pela sociedade.
Letras/Jaguarão
Identificar os
elementos da narrativa;
Fomentar o debate a
partir da situação
exposta no conto.

65.

Letras/Jaguarão
Criar uma pequena
narrativa a partir de
elementos já
estabelecidos.

66.

Letras/Jaguarão
Expor dos contos
criados a partir da
atividade proposta na
aula passada;
Identificar os
elementos da narrativa
em cada um deles;
Fomentar o debate
sobre a noção de
brasilidade.
Letras/Jaguarão
Discutir sobre a

67.

Primeiramente uma das bolsistas lerá em voz alta o conto
“Felicidade clandestina” de Clarice Lispector. Logo após
questionará os alunos sobre os elementos da narrativa, pedindo
para identifica-los no conto. No ultimo momento da aula se
debaterá com os alunos a existência de situações como a do conto
na nossa sociedade. 28/07
Ana Caren Machado, Daniele Rodales. Escola Marcilio Dias.
No primeiro momento da aula as bolsistas farão um esquema
sobre elementos da narrativa, no quadro. Em seguida perguntarão
aos alunos se eles têm alguma duvida sobre. No segundo
momento comunicarão que realizarão uma atividade. As bolsistas
pegam pequenos papeis que contêm nomes de personagens ou
profissões, tempos e espaços. Os alunos pegarão um de cada
aleatoriamente.
No ultimo momento da aula as pibidianas explicarão que devem
escrever uma narrativa curta a partir desses elementos recebidos
tendo total liberdade para criar o enredo e utilizar o narrador que
desejarem e podendo acrescentar espações e mais personagens.
02/08
Ana Caren Machado, Daniele Rodales. Escola Marcilio Dias.
No primeiro momento da aula, os alunos lerão as suas produções
começadas na aula passada e terminadas em casa. As bolsistas
que também fariam lerão as suas. No segundo momento as
pibidianas passarão alguns vídeos com fragmentos da cerimonia
de abertura das olimpíadas do Rio 2016. A partir destes será
debatida a noção de brasilidade expressa nos fragmentos. 09/08
Ana Caren Machado, Daniele Rodales. Escola Marcilio Dias.

Primeiramente as professoras questionarão noções de brasilidade
dos alunos. Partindo das respostas, será solicitado aos alunos que
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imagem do brasileiro
dentro e fora do país;
Escrita de redação
como o tema “O que é
ser brasileiro”
68.

69.

70.

realizem uma atividade escrita na qual expressem suas opiniões e
reflexões sobre “O que é ser brasileiro?”.
Neste dia as bolsistas terão somente um período disponível para
trabalhar com os alunos pelo que somente uma atividade foi feita.
16/08
Ana Caren Machado, Daniele Rodales. Escola Marcilio Dias.
No primeiro momento da aula, as pibidianas solicitarão aos
Letras/Jaguarão
Descontruir certos
alunos que façam 4 grupo, em seguida entregarão a cada grupo
estereótipos atribuídos um envelope contendo imagens e palavras que tenham a ver com
às regiões do Brasil;
a cultura relacionada a cada região ou estado do Brasil. Após cada
Fomentar o debate
grupo deverá apresentar suas imagens e palavras identificando o
sobre a existência de
lugar de “origem” e o que os levou a chegar a essa conclusão.
uma identidade
Finalmente tendo em conta os resultados dessa atividade e as
nacional homogênea e
discussões feitas em aulas anteriores se proporá um debate sobre a
comum a todos.
possibilidade, ou não, de identificação da cultura brasileira a
partir dos estereótipos criados. 23/08
Ana Caren Machado, Daniele Rodales. Escola Marcilio Dias.
Primeiramente as bolsistas ouvirão juntamente com os alunos a
Letras/Jaguarão
Analisar a letra da
musica “Que país é esse” de Legião Urbana. Em seguida,
música “Que pais é
entregarão a cada aluno a letra da musica, solicitando que façam
esse” relacionando-a
uma leitura silenciosa para uma posterior discussão da mesma.
com o contexto atual
Após a discussão, os alunos deverão realizar, através de questões
do pais bem como com norteadoras, uma atividade escrita, na qual se solicitará seus
o contexto em que foi
posicionamentos a respeito da musica com relação ao contexto
produzida.
politico-cultural atual do Brasil. 30/08
Ana Caren Machado, Daniele Rodales. Escola Marcilio Dias.
No primeiro momento da aula, as bolsistas solicitarão aos alunos
Letras/Jaguarão
Propiciar o debate
que se dirijam até o laboratório de informática para pesquisar
sobre a imagem
sobre a imagem que se tem no exterior da mulher brasileira. Em
nacional e
três grupos os alunos devem procurar “mulher brasileira” em três
internacional da
idiomas: inglês, espanhol e italiano. Com objetivo de tomar
mulher brasileira;
conhecimento da imagem que cada comunidade linguística tem da
Analisar e discutir a
“mulher brasileira”.
visão da mulher
No segundo momento, serão projetadas propagandas brasileiras
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71.

72.

73.

74.

brasileira a partir das
propagandas de
cerveja.
Letras/Jaguarão
Fomentar o debate
sobre o que significa
ser gaúcho, e quem é o
gaúcho;
Propor atividade
escrita na qual os
alunos se posicionem a
favor ou conta o
movimentos
separatista e defendam
o seu posicionamento.
Letras/Jaguarão
Propiciar o debate
sobre o que é musica
gaúcha;
Discutir o porquê a
musica nativista não se
expande a outras
regiões do Brasil.
Discutir atitudes
etnocentristas aparente
comuns entre os riograndenses.
Letras/Jaguarão
Propor a leitura fílmica

Letras/Jaguarão
Ler e comparar o livro
infantil “Papai!”

de cerveja com a finalidade de analisar a imagem de mulher que
as mesmas trazem. 06/09
Ana Caren Machado, Daniele Rodales. Escola Marcilio Dias.
Primeiramente, as bolsistas irão perguntar aos alunos se os
mesmos já ouviram falar sobre o movimento separatista no Rio
Grande do Sul, explicando em seguida do que se trata. Após, as
pibidianas entregarão uma noticia recente sobre o movimento
solicitando a leitura coletiva da mesma para posterior discussão.
No segundo momento, as professores solicitarão a realização e
uma atividade escrita na qual os alunos deverão se posicionar
contra ou a favor da divisão entre a região sul do país das demais.
27/09
Ana Caren Machado, Daniele Rodales. Escola Marcilio Dias.

04/10 - Em um primeiro momento, as professoras juntamente com
os alunos assistirão parte do dvd do “Guri de Uruguaiana”, na
qual o ator faz algumas parodias de musicas nacionalmente
reconhecidas usando a letra da canção “Canto alegretense”.
Posteriormente, será discutido com os alunos o lugar da musica
nativista gaúcha no país, a fim de questionar seus próprios
“gostos” musicais como também questionar o que é musica
gaúcha. Finalmente, as bolsistas levarão duas letras musicais do
compositor e cantor gaúcho Vitor Ramil, sem menciona-lo, para
que os alunos digam qual ou quais se tratam de musicas gaúchas,
justificando suas respostas.
Ana Caren Machado, Daniele Rodales. Escola Marcilio Dias.
18/10 - As bolsistas irão propor aos alunos a leitura fílmica de
“Hotel Transilvânia”, que deverá ser feita partindo de algumas
questões norteadoras a serem identificada no filme.
Ana Caren Machado, Daniele Rodales. Escola Marcilio Dias.
Partindo da leitura fílmica feita na aula anterior e das respostas
dos alunos, das questões norteadoras sobre o filme, as bolsistas
irão propor a discussão de questões como “O que é ser humano
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75.

Letras/Jaguarão
Aferir nível de leitura
dos alunos

76.

Letras/Jaguarão
Desenvolver o conceito
de democracia

77.

Letras/Jaguarão
Fortalecimento
do
conceito de democracia

78.

Letras/Jaguarão
Construção da ideia de
democracia e iniciação

para os monstros?” Finalmente, será feita a leitura do livro
infantil “Papai!” e as bolsistas solicitarão aos alunos o dialogo, ou
não, entre os dois textos. (livro e filme)
25/10
Ana Caren Machado, Daniele Rodales. Escola Marcilio Dias.
(Abril/2016) Nesta aula houve aplicação de prova de nivelamento
de leituras elaborada pelas bolsistas ID, nos mesmos moldes da
Prova Brasil, contemplando vários de seus descritores.
Bolsistas Dayane Reis, Jéssica Biltches, Lenice Antunes. Escola
Hermes Pintos Affonso.
(Maio/2016) Num primeiro momento, na biblioteca da escola,
realizamos um diálogo com a turma, dispondo-os em círculo,
sobre o que eles entendiam ser uma democracia. Foi construído
um mapa mental, onde cada um dos alunos registrava o que
entende a partir de uma palavra que remeta ao conceito. Passamos
à leitura do texto da Constituição em Miúdos, o qual explicamos a
importância da Constituição Federal para consolidação da ideia de
democracia no Brasil. Após, pedimos aos alunos que fizessem a
pesquisa em dicionários do conceito de democracia, além de
outros termos presentes no texto entregue.
Bolsistas Dayane Reis, Jéssica Biltches, Lenice Antunes. Escola
Hermes Pintos Affonso.
(Maio/2016) Houve a visita na escola de alunos dos cursos de
História e Pedagogia da Universidade Federal do Pampa,
integrantes do Bloco de Lutas pela Educação Pública onde, em
roda de conversa, discutiram-se a democracia representativa e
elecandos alguns exemplos de democracia vivenciados pelos
alunos no cotidiano escolar. Também conversaram sobre a atual
conjuntura da educação pública no país.
Bolsistas Dayane Reis, Jéssica Biltches, Lenice Antunes. Escola
Hermes Pintos Affonso.
(Junho/2016) Na biblioteca da escola, fizemos uma leitura oral da
obra “Assim vai o mundo” em que a personagem Mafalda trata
sobre as principais questões da política no país na perspectiva
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da
ideia
representação

79.

80.

81.

de filosófica. Após, pedimos que fizessem um breve relato sobre a
fala dos estudantes que estão ocupando o campus da Unipampa.
Retomamos a conceito de democracia, explicando a diferença
entre as democracias direta e indireta, pedindo que os alunos se
posicionem sobre qual entendem ser a mais adequada. Logo,
pedimos que, numa folha, eles anotassem problemas aos quais o
país enfrenta e que nenhum governo conseguiu resolver de um
lado e as características que um bom representante deve ter do
outro lado. Os alunos tiveram que relacionar as duas anotações
tendo que refletir se o que eles entendiam como bom
representante seria capaz de resolver todos os problemas que eles
destacaram.
Bolsistas Dayane Reis, Jéssica Biltches, Lenice Antunes. Escola
Hermes Pintos Affonso.
(Junho/2016) Inicialmente, os alunos debateram os textos escritos
Letras/Jaguarão
Trabalhar o sentido da construídos com base no confronto Problemas enfrentados no país
existência de regras x Características do representante ideal, respondendo a questão:
para a boa convivência Aquilo que você entende como um representante ideal resolveria
social.
todos os problemas que você apontou?
Considerando que os alunos já vinham a algumas aulas
levantando questionamentos sobre as regras da escola constantes
no Projeto Político Pedagógico, também afixadas na parede de
cada sala de aula, os alunos realizaram a leitura da história em
quadrinhos “Um mundo sem regras”, produzida pelo portal
Plenarinho – O jeito criança de ser cidadão.
Bolsistas Dayane Reis, Jéssica Biltches, Lenice Antunes. Escola
Hermes Pintos Affonso.
(Junho/2016) Os alunos estão assistindo ao filme “Mafalda”.
Letras/Jaguarão
Trabalhar o sentido de Bolsistas Dayane Reis, Jéssica Biltches, Lenice Antunes. Escola
alteridade
Hermes Pintos Affonso.
considerando o atual
momento político do
país.
Período: Agosto/2016
Letras/Jaguarão
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Direitos Políticos –
Quem vota e é votado?
Introduzir o projeto
Eleitor
Mirim
–
Eleição Simulada na
Escola, apresentando
aos alunos os direitos
políticos presentes na
Constituição Federal
de 1988.

Os alunos foram levados para a biblioteca da escola, realizando a
leitura da história em quadrinhos “Eleição”, desenvolvida pela
Controladoria Geral da União. Iniciamos uma dinâmica no
mesmo espaço, onde os alunos simularam suas inscrições como
eleitores na cidade. Aos apresentarem suas inscrições foram
informados do deferimento ou não o alistamento eleitoral,
conforme as normas do art. 14 da Constituição Federal de 1988.
Após, a turma fará a leitura do texto, “Quem vota e é votado?”,
extraído do livro “A Constituição em Miúdos”.
Escola Hermes Pintos Affonso. Bolsistas Lenice Antunes;
Mariana Kleinhans.
Período: Agosto e Setembro/2016
Trabalho de pesquisa desenvolvido conjuntamente com a
disciplina de História, onde os alunos desenvolveram as
seguintes temáticas: a cidadania e os hebreus, a cidadania na
Grécia antiga, a cidadania na Roma antiga, a cidadania na Idade
média
Escola Hermes Pintos Affonso. Bo0lsistas Lenice Antunes;
Mariana Kleinhans.
Período: Setembro a Outubro/2016
Os alunos continuaram a leitura do art. 14 da CF, desta vez
aprendendo sobre quem pode ser eleito, ou seja, votado numa
eleição, retomando a leitura do capítulo “Quem vota e é votado?”,
da Constituição em Miúdos. Logo, foram divididos em dois
grandes grupos para constituição de seus “partidos políticos”,
sendo solicitado a criação de nome, escolha de número, símbolo
ou identidade visual, eleição dos dirigentes, coleta de assinatura
necessárias à constituição, escolha de candidatos a prefeito, vice e
vereadores e construção da ata de convenção partidária.

82.

Letras/Jaguarão
Apreender a evolução
dos
conceitos
de
Democracia
e
Cidadania na história
de povos

83.

Letras/Jaguarão
Quem
pode
ser
votado?
Construção
dos Partidos Políticos.
Proporcionar
aos
alunos (ainda que de
forma simulada) a
vivência prática de
serem
atores
do
processo eleitoral a fim
de entenderem porque
como eleitores serão Escola Hermes Pintos Affonso. Bo0lsistas Lenice Antunes;
importantes para a Mariana Kleinhans.
consolidação do ideal
de democracia.
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84.

Letras/Jaguarão
Caricatura
política.
Trabalhar a leitura
sobre os candidatos a
cargos
políticos
através da ironia.

85.

Letras/Jaguarão
Trabalhar a escrita de
documentos
de
redação
oficial
próprios da formação
de partidos políticos e
da
convenção
partidária.
Letras/Jaguarão Selecionar temáticas
para o trabalho com
E-Book

86.

87.

Letras/Jaguarão
Compreender
aspectos e contextuais e

Período: Outubro e Novembro/2016
Na atividade, utilizamos vídeos disponibilizados no youtube,
onde o humorista Marcelo Adnet traz os principais
comportamentos praticados por candidatos a cargos políticos
durante a campanha eleitoral. Após a exibição dos vídeos,
iniciamos uma roda de conversa com os alunos para que eles
explanassem situações ou comportamentos os quais eles já
perceberem em candidatos que concorreram à eleição municipal
em Jaguarão. Considerando que um dos assuntos levantados pelos
alunos foi a corrupção atrelada ao Partidos dos Trabalhadores,
também exibimos o vídeo de participação do historiador Leandro
Karnal no programa Roda Viva, da TV Cultura, onde ele trata
sobre o assunto.
Escola Hermes Pintos Affonso. Bo0lsistas Lenice Antunes;
Mariana Kleinhans.
Período: Novembro/2016
Nessa aula, os alunos se reuniram nos grupos que constituíam os
partidos políticos já formados (PJA e PCE) para construção da ata
de convenção partidária que fundava seus partidos. As bolsistas
fizeram uma explanação sobre o elementos que integram o
gênero, a linguagem utilizada e o tempo verbal.
Escola Hermes Pintos Affonso. Bolsistas Lenice Antunes;
Mariana Kleinhans.
08/07/2016
1º Momento: Conversar com os alunos sobre a proposta de
elaboração de um livro virtual.
2º Momento: Perguntar para os alunos quais gêneros textuais
gostariam de escrever. Propor um trabalho com os gêneros
literários.
3º Momento: Questionar os alunos sobre quais assuntos lhes
chamam mais atenção. Pedirsugestões detemáticas.
15/07/2016
1º Momento: Apresentar o que é um E-book para os alunos,
discursivo
bem comodos
suas características.
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gêneros poema e
conto.
Identificar e aprender
os elementos que
constituem um poema
e conto.

88.

Letras/Jaguarão
- Compreender os
elementos que
constituem o poema.

89.

Letras/Jaguarão
- Dialogar com as
diversas temáticas
relacionadas com a
adolescência e
seustabus.

90.

Letras/Jaguarão
-Trabalhar a
criatividade e
identificar e
compreender o gênero
poema.

91.

Letras/Jaguarão

2º Momento: Em seguida, fazer uma breve apresentação do
gênero poema, destacando alguns de seus principais elementos,
com base na leitura dos poemas “Autopsicografia” de
Fernando Pessoa, “Experimentando as manhãs dos galos” de
Manoel de Barros, além dos poemas visuais.
3º Momento: Logo, apresentar o gênero Conto, ao realizar a
leitura do conto “Bruxas não existem” de Moacir Scliar.
Posteriormente, destacarosaspectosmaisrelevantes do gênero
05/08/2016
1º Momento: Dialogar com os alunos acerca da história e
função social do gênero Poema.
2º Momento: Os alunos irão fazer a leitura conjunta do poema
“Amor é fogo que arde sem se ver”, de Luis de Camões.
3º Momento: A partir da leitura e compreensão do poema, os
alunos deverão destacar o que caracteriza o gênero.
4º Momento: Os alunos escutarão a música “Monte Castelo”,
de Legião Urbana, e relacionarão com o poema de Camões.
12/08/2016
1º Momento: Conversar com os alunos sobre a fase da
adolescência. Pedir que elenquem alguns aspectos que marcam
a passagem da fase criança para adolescente.
2º Momento: Assistir ao documentário “Me conta lá no quarto”,
apresentado no Fantástico.
3º Momento: Após o documentário, fazer umaroda de conversa,
para que os alunos possam discutir, comentar, opinar sobre a
temáticatrabalhada.
19/08/2016
1º Momento: Baseados na temática “Adolescência e seus tabus”
e nos elementos característicos do gênero, cada aluno deverá
produzir um poema.
2º Momento: No momento da escrita, os alunos receberão
orientação, caso tenham dúvidas sobre a estrutura e
características do gênero
26/08/2016
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92.

- Trabalhar a
criatividade e
compreensão do
poema visual.
Letras/Jaguarão
- Trabalhar a escrita e
a produção textual.

93.

Letras/Jaguarão
- Compreender
aspectos contextuais e
discursivos do Gênero
Conto e a oralidade.

94.

Letras/Jaguarão
- Trabalhar a
criatividade e
identificar e
compreender o gênero
conto.
Letras/Jaguarão
Trabalhar
aspectos
linguísticos dentro da
produçãotextual.
Letras/Jaguarão
Aprimorar as técnicas
de
digitação
e
formatação de textos.

95.

96.

1º Momento: Os alunos deverão produzir um poema visual, que
retrate o seu entendimento pessoal sobre o tema trabalhado.
2º Momento: Ao produzirem os poemas, os alunos estarão
sendo orientados, constantemente.
02/09/2016
1º Momento: Os alunos receberão suas produções com
bilhetinho apontando alguns elementos que deveriam melhorar.
Logo, deverão fazer a reescrita de suas produções textuais,
conforme orientações.
16/09/2016
1º Momento: Conversar com os alunos sobre a história e função
social do gênero Conto.
2º Momento: Fazer a leitura oral do conto “O Primeiro Beijo”,
de Clarice Lispector para os alunos. Os alunos acompanharão
através de leitura silenciosa.
3º Momento: Em seguida, os alunos deverão elencar as
características que perceberam no gênero.
4º Momento: Os alunos copiarão do quadro questões de
compreensão do conto. Emduplasdeverão responder e
depoissocializar, oralmente
23/09/16
1º Momento: Os alunos deverão produzir um conto, voltado
para a temática “Adolescência e seus tabus”, apresentado os
elementos estruturais do gêneroestudados.
2º Momento: Na situação de produção de texto os alunos
receberão orientação
30/09/16
1º Momento: Ao receber a produção com o bilhetinho, o aluno
deverá reescrever seu conto, levando em consideração os
aspectos destacados, para que assim possa melhorar o texto.
14/10/16
1º Momento: Os alunos farão a digitação de suas produções
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97.

98.

99.

100.

Letras/Jaguarão
Aprimorar as técnicas
de
digitação
e
formatação de textos.
Letras/Jaguarão
Conhecer a
plataforma de livros
virtuais.

Letras/Jaguarão
Interagir
com
os
alunos e conhecer
aptidões, gostos e
hábitos dos mesmos,
para ra auxiliar na
proposta de trabalho o
a ser desenvolvida.
Letras/Jaguarão
Compreenderos
elementos e recursos
que compõem o gênero
música, sua formação
histórica e sua função
sociocultural.

28/10/16
1º Momento: Os alunos farão a digitação de suas produções

04/11/16
1º Momento: Os alunos criarão uma conta na Plataforma Livros
digitais, logo cada um criará o seu próprio livro, utilizando as
ferramenta disponíveis na plataforma.
2º Momento: Explicar para os alunos que esta atividade é para
que conheçam e aprendam a fazer seu e-book de maneira
simples, rápida e fácil. No entanto, para a formatação geral do
E-book com as produções de toda a turma, usaremos o
programa indesigner, que possui ferramentas mais sofisticadas.
Início 10/08/2016 - Período 50 min
Foi lido o questionário junto aos alunos e proposto que
individualmente, respondessem as questões da pesquisa avaliativa
de planejamento.

Início 17/08/2016 - Período 50 min
Foi retomada a aula anterior, abordando as questões da prova em
que houve dificuldades pela maioria da turma. Após esta
retomada foi discutido os motivos que levaram a unanimidade de
alguns gostos musicais em que os alunos se posicionaram
criticamente. Em seguida foi passado um vídeo que em síntese
retrata a origem da música. Após a exibição foi exercitada a
compreensão do vídeo e expostos os conhecimentos prévios dos
alunos. Dando continuidade foram apresentados em slides alguns
aspectos que compõem os recursos do gênero música (ritmo,
melodia, harmonia, timbre). Após isso foi introduzida à história
da música brasileira apresentada em slides
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101.

Letras/Jaguarão
Estimular e
desenvolver a
percepção dos
sentidos, a leitura e a
escrita através da
elaboração de
narrativas e desenhos.

102.

Letras/Jaguarão
Compreender a
formação histórica e a
função sociocultural
que compõe o estilo
musical Rap e HipHop e a relevância de
aprendê-los.

103.

Letras/Jaguarão

Em seguida, foi apresentado um vídeo acerca da música popular
brasileira.
Início 24/08/2016 e Término 09/09/2016 - Período 50 min
Foi feita a atividade de trabalho com os sentidos, em que foram
vendados os olhos dos alunos. Após,foramcolocadas as músicas:
5asinfonia de Bethoven, EineKleineNachtmusik de Mozart,
Toccata and Fugue in D minor de Bach, William Tell Overture de
Rossini, Pachelbel’s Canon in D—Soothing music, Carl OrffCarminaBurana- O Fortuna, Handel Messiah- Hallelujah Chorus,
Mendelssohn A Midsummer Night’s Dream- Wedding March,
Bethoven- Moonlight Sonata, Tchaikovsky: Dance of the sugarplum fairy, Chopin- Funeral March, Morning- Edvard Grieg,
Bach: Cantata, BWV 147, Jesu, Joy of Man’s desiring. Ao som
da trilha sonora que escolhemos estimulamos o paladar através de
alguns alimentos, café, açúcar, sal. Desta forma através dos
alimentos também foi estimulado o olfato. O tato foi estimulado
através do contato físico com os colegas. Dando continuidade
foram escolhidas algumas sinfonias para o desenvolvimento da
criação de cebnas narrativas imaginadas decorrentes da leitura
das músicas.
Início 14/09/2016 e Término 21/09/2016 - Período 50 min
Foipassado um vídeo, que em síntese retrata a origem do estilo
musical Rap/Hip-Hop. Depois da exibição foi exercitada a
compreensão do vídeo e foram expostos os conhecimentos
prévios dos alunos sobre esse estilo musical. Após isso foi feito
uma leitura e análise interpretativa da musica “nego dramaRacionais mc´s” e discutidoconjuntamente possíveis hipóteses
abordadas na letra. Retomamos conceitos apresentados em aulas
anteriores sobre alguns aspectos que compõem os recurs
os do gênero música (ritmo, melodia, harmonia, timbre). Em
seguida, foi proposto aos alunos que eles escrevessem um Rap,
abordando conceitos previamente discutidos sobre os temas
abordados.
Início 28/09/2016 e Término 05/10/2016 - Período 50 min
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104.

105.

Compreender através Foipassado um vídeo, que em síntese retrata a história do funk.
da formação histórica Depois da exibição foi exercitada a interpretação e os
do gênero musical conhecimentos prévios. Após isso foi feita a leitura do texto:
funk de que forma se Funk e Feminismo. A partir do texto foram discutidos os
relaciona
com
a conceitos do feminismo, quando surgiu com e com qual intuito.
temática
proposta, Em seguida foi feita a leitura em voz alta das letras das músicas e
liberdade
sexual uma reflexão acerca das relações entre o funk, feminismo e o
feminina.
machismo presente na sociedade. Dando continuidade, foi feita
uma busca da identidade dos cantores dessas letras, suas
biografias e seus contextos socioculturais. E logo em seguida, a
interpretação e o posicionamento crítico foram feitos através da
escrita. A partir disso foi feita uma observação das letras das
músicas, o que apareceu nelas, se há repetições de palavras, rimas
e a qual classe de palavras pertence.
Início 19/10/2016 - Período 50 min
Letras/Jaguarão
Analisar e discutir as Primeiramente foi feito um mapa conceitual no quadro com o
letras das músicas e o nome das músicas. Os alunos foram ao quadro escrever
reconhecimento
dos elementos identificados nas letras da música que ouviram. Após
elementos
da isso, refletiram acerca dos elementos apontados. A partir disso foi
identidade do gaúcho e discutida a temática do campo e identidade, se os alunos se
do sertanejo.
identificam com essas letras e com a cultura a qual pertence se
costumam ouvir e dançar algum tipo de música regional. Foi feita
a leitura em voz alta das letras das músicas com atenção para as
marcas linguísticas. Feito isso, identificaram alguns costumes
indígenas, presente na nossa cultura, como o hábito de tomar
chimarrão. Foi debatida a ideia da relação de inferioridade que
existe entre interiores e capitais em que os interiores dos estados
são vistos como lugares atrasados e por que acham que isso
acontece.
Início 26/10/2016 - Período 50 min
Letras/Jaguarão
Despertar o interesse e Foi feita uma introdução de como funciona o sistema vocal e suas
possíveis descobertas aplicações em diferentes tipos de impostação de voz através de
na área do canto e uma slides. Em seguida, assistiram a apresentação dos slides e
breve
compreensão participaram de uma dinâmica de relaxamento e interação em
139

__________________________________Relatório de Atividades do Programa PIBID/UNIPAMPA

sobre a formação do
aparelho vocálico e a
suas funcionalidades.

106.

Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a
serem ministradas.

107.

Letras/Jaguarão
Apresentar as bolsistas
e aplicar a ficha de
diagnóstico.

108.

109.

Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a
serem ministradas.

Letras/Jaguarão
Realizar
atividades
explorando a habilidade

grupo. Após isso, foi feito um exercício de aquecimento de voz e
respiração com o uso do diafragma. Após o aquecimento, foi feita
a aplicação de diferentes tipos de impostação de voz usando a
escala de dó. Fizemos uma tentativa de identificação dos tipos de
vozes dos alunos para formação de um breve coral. Após
exercitar as vozes especificas, encerramos cantando uma musica
com os alunos.
Foram realizadas duas reuniões, a fim de planejar as oficinas que
iremos desenvolver no primeiro semestre de 2016, com a turma do
1º ano A, da EMEF Marcílio Dias. A reunião foi realizada com a
supervisora Profa. Luciana Oliveira Ávila, com o objetivo de
apresentarmos as propostas de atividades. A professora também
nos orientou quanto às características da turma que será ofertada
as oficinas de língua espanhola.
(Jaguarão, 16 de março de 2016. E.M.E.F. Marcílio DiasLuciana, Clarice, Cristiane e Monica).
Primeiramente, as bolsistas se apresentaram aos alunos e
aplicaram uma ficha de diagnóstico, a fim de conhecê-los melhor
e identificar possíveis parentescos e contatos com falantes da
língua espanhola. Após, realizamos atividades de recepção, como
a música “Saludos”, uma contação de história em espanhol e um
cartão de boas vindas para que os alunos colorissem.
(Jaguarão, 23 de março de 2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana,
Clarice, Cristiane e Monica).
Foi realizada uma reunião entre as bolsistas, a fim de planejar as
oficinas que serão ofertadas na semana posterior, bem como um
diálogo e uma reflexão a respeito do que poderíamos desenvolver
com as crianças de acordo com as características que conhecemos
na primeira classe.
(Jaguarão, 28 de março de 2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana,
Clarice, Cristiane e Monica).
Os alunos assistiram um vídeo de uma canção chamada “Pascua”
com noções entre longe e perto em espanhol. Realizamos uma
atividade física e oral, a fim de reproduzir o que era cantado e
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110.

111.

112.

113.

oral com a temática da feito no vídeo. Após, confeccionamos um coelho com algodão.
Páscoa.
(Jaguarão, 30 de março de 2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana,
Clarice, Cristiane e Monica).
Foi realizada uma reunião de planejamento para as oficinas que
Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a serão ofertadas na semana posterior, bem como, uma discussão
serem ministradas.
acerca da atividade desenvolvida da última classe.
(Jaguarão, 04 de abril de 2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana,
Clarice, Cristiane e Monica).
Foi realizado um repasso das classes anteriores e aplicada uma
Letras/Jaguarão
Reconhecer o contexto nova temática, a fim de reconhecer o contexto das crianças. As
dos alunos, iniciar o atividades, que tinham como foco explorar a habilidade oral das
léxico sobre as partes crianças, trouxeram os membros da família, características físicas
do corpo (1ª parte) e e pessoais, origem e idade. Os alunos assistiram vídeos que
explorar a habilidade mostravam sobre os membros da família e depois fizeram
oral das crianças.
desenhos dos mesmos. Apresentamos slides com as expressões
faciais e os alunos desenharam as expressões em rostos em
branco, também coloriram um desenho com as partes do corpo,
que ao recortar, virava um quebra cabeça. Construímos um painel
fixando os trabalhos realizados pelos alunos.
(Jaguarão, 06 de abril de 2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana,
Clarice, Cristiane e Monica).
Foi realizada uma reunião, a fim de planejar as oficinas que serão
Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a ofertadas na semana posterior, bem como, uma discussão acerca
serem ministradas.
da atividade desenvolvida da última classe.
(Jaguarão, 11 de abril de 2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana,
Clarice, Cristiane e Monica).
Os alunos assistiram ao vídeo “Juan pequeño baila” e, em seguida,
Letras/Jaguarão
Apresentar o léxico as bolsistas mostraram o desenho de um boneco e nomeando as
sobre as partes do partes do corpo em língua espanhola. Após, foi realizado um
corpo (2ª parte).
bingo com as partes do corpo e os alunos confeccionaram um
quebra cabeça com um boneco, identificando e reproduzindo o
léxico aprendido nos desenhos pintados em cada peça do quebra
cabeça. (Jaguarão, 13 de abril de 2016. E.M.E.F. Marcílio DiasLuciana, Clarice, Cristiane e Monica).
141

__________________________________Relatório de Atividades do Programa PIBID/UNIPAMPA

114.

115.

116.

117.

118.

119.

Foi realizada uma reunião, a fim de planejar as oficinas que serão
Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a ofertadas na semana posterior, bem como, uma discussão acerca
serem ministradas.
da atividade desenvolvida da última classe.
(Jaguarão, 18 de abril de 2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana,
Clarice, Cristiane e Monica).
Na oficina do dia 24 de abril, os alunos confeccionaram um cartaz
Letras/Jaguarão
Elaborar um cartaz de comemorativo na escola Marcílio Dias e, após, também se
felicitações para o apresentaram no pátio da escola com a canção “Que loscumplas
aniversário da escola feliz”. (Jaguarão, 20de abril de 2016. E.M.E.F. Marcílio DiasE.M.E.F Marcílio Dias. Luciana, Clarice, Cristiane e Monica).
Foi realizada uma reunião, a fim de planejar as oficinas que serão
Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a ofertadas na semana posterior, bem como, uma discussão acerca
serem ministradas.
da atividade desenvolvida da última classe.
(Jaguarão, 25 de abril de 2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana,
Clarice, Cristiane e Monica).
As bolsistas apresentaram as características básicas de uma casa,
Letras/Jaguarão
Apresentar o léxico reproduzindo o léxico de cada cômodo e móveis com desenhos
sobre as características animados e sons produzidos pelo movimento de móveis, na qual
de uma casa.
os alunos deveriam falar que mobília se travava e, com a ajuda das
bolsistas, falavam a mesma palavra em língua espanhola. As
crianças também ouviram uma história contada sobre “La casa” e
depois fizeram desenhos, colorindo móveis da casa e colocando
nos devidos cômodos. Levamos também uma casa de madeira, a
fim de que os alunos colocassem os móveis em seus respectivos
lugares e, assim, cada vez que selecionava uma mobília, deveria,
com a ajuda das bolsistas, mencionar o nome delas em espanhol.
(Jaguarão, 27 de abril de 2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana,
Clarice, Cristiane e Monica).
Foi realizada uma reunião, a fim de planejar as oficinas que serão
Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a ofertadas na semana posterior, bem como, uma discussão acerca
serem ministradas.
da atividade desenvolvida da última classe.
(Jaguarão, 02 de maio de 2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana,
Jairo, Cristiane e Monica).
As bolsistas propuseram a confecção de um cartão de
Letras/Jaguarão
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120.

121.

122.

123.

124.

Elaborar um cartão comemoração do “Dia das Mães” e ensinaram uma música para
para o “Diadas Mães”. apresentarem às suas mães.
(Jaguarão, 04 de maio de 2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana,
Jairo, Cristiane e Monica).
Foi realizada uma reunião, a fim de planejar as oficinas que serão
Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a ofertadas na semana posterior, bem como, uma discussão acerca
serem ministradas.
da atividade desenvolvida da última classe.
(Jaguarão, 09 de maio de 2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana,
Jairo, Cristiane e Monica).
Passamos o vídeo “Juguemos enelbosque”e contamos a história da
Letras/Jaguarão
Apresentar o léxico “Caperucita Roja” através de representação com fantoches
sobre as vestimentas (1ª mencionando as vestimentas que apareciam no vídeo. Após, um
parte) e praticar a aluno por vez, teve a oportunidade de representar o papel do lobo
habilidade oral através vestindo cada uma das suas roupas, enquanto os outros cantavam a
das
atividades música do lobo. Após, cada aluno teve a oportunidade de
propostas e de um representar um personagem, através dos fantoches, e reproduzir a
teatro com fantoches história contada pelas bolsistas com os bonecos.
feito pelos alunos e (Jaguarão, 11 de maio de 2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana,
bolsistas.
Jairo, Cristiane e Monica).
Foi realizada uma reunião, a fim de planejar as oficinas que serão
Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a ofertadas na semana posterior, bem como, uma discussão acerca
serem ministradas.
da atividade desenvolvida da última classe.
(Jaguarão, 16 de maio de 2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana,
Jairo, Cristiane e Monica).
Os alunos se dividiram em grupos e confeccionaram cartazes com
Letras/Jaguarão
Concluir a temática recortes de vestimentas em revistas e jornais, dividiramas roupas
sobre as vestimentas (2ª de inverno, de verão e de meia estação. Após, cada grupo elaborou
parte) e praticar a uma apresentação dos cartazes, mencionando, com a ajuda das
habilidade oral através bolsistas, os nomes de cada vestimenta em língua espanhola.
das
atividades Também vestiram bonecas de papel, com diversas roupas,
propostas.
identificando o nome de cada uma em espanhol.
(Jaguarão, 18 de maio de 2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana,
Jairo, Cristiane e Monica).
Foi realizada uma reunião, a fim de planejar as oficinas ofertadas
Letras/Jaguarão
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125.

126.

127.

128.

129.

Planejar as oficinas a nas semanas posteriores, nos dias 26/05 e 01/06 bem como, uma
serem ministradas.
discussão acerca da atividade desenvolvida da última classe.
(Jaguarão, 23 de maio de 2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana,
Jairo, Cristiane e Monica).
Mostramos para os alunos algumas fotos e vídeos sobre
Letras/Jaguarão
Apresentar o léxico profissões, em seguida, conversamos com eles sobre as profissões
sobre as características dos pais, avós, tios, vizinhos. Distribuímos desenhos para colorir
de profissões.
referente às profissões e, depois, cada aluno compartilhou, em
espanhol, os nomes das profissões que aprenderam e quais
gostariam de seguir.
(Jaguarão, 26 de maio de 2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana,
Jairo, Cristiane e Monica).
Realizamos atividades com vídeo sobre as estações do ano e a
Letras/Jaguarão
Apresentar o léxico das confecção de cartazes com as quatro estações. Os cartazes foram
estações do ano.
confeccionados com os desenhos de cada aluno sobre as estações,
ou seja, árvores, folhas, chuva, arco-íris, ventos, folhas, sol.
(Jaguarão, 01 de junho de 2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana,
Jairo, Cristiane e Monica).
Foi realizada uma reunião, a fim de planejar as oficinas que serão
Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a ofertadas nas semanas posteriores, nos dias 08/06 e 15/06, bem
serem ministradas.
como, uma discussão acerca da atividade desenvolvida da última
classe.
(Jaguarão, 06 de junho de 2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana,
Jairo, Cristiane e Monica).
Propomos uma atividade com vídeos sobre a alimentação saudável
Letras/Jaguarão
Iniciar a temática sobre e não saudável, identificação das refeições em espanhol
a alimentação saludável (desayuno, almuerzo, merienda y cena), usando uma panela de
e não saudável (1ª brinquedo contendo gravuras de comidas.
parte); conhecer o (Jaguarão, 08 de junho de 2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana,
léxico das refeições em Jairo, Cristiane e Monica).
espanhol.
Usando folhetos de supermercados, os alunos selecionam os
Letras/Jaguarão
Trabalhar com o léxico alimentos que eles consideram saudáveis e não saudáveis; separam
dos alimentos (2ª parte) por grupos de alimentos. Logo, confeccionam dois cartazes para
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130.

131.

132.

e confeccionar um
cartaz separando os
alimentos saudáveis, os
não saudáveis, praticando a habilidade oral.
Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a
serem ministradas.

Letras/Jaguarão
Iniciar o léxico das
frutas,
praticar
a
habilidade
oral
e
degustar
as
frutas
levadas pelas bolsistas.
Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a
serem ministradas.

133.

Letras/Jaguarão
Trabalhar com o léxico
das cores e praticar a
habilidade oral.

134.

Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a
serem ministradas.

fixar no quadro de atividades da sala de aula: um com alimentos
saudáveis e outro com alimentos não saudáveis.
(Jaguarão, 15 de junho de 2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana,
Jairo, Cristiane e Monica).
Foi realizada uma reunião, a fim de planejar as oficinas que serão
ofertadas na semana posterior, bem como, uma discussão acerca
da atividade desenvolvida da última classe.
(Jaguarão, 20 de junho de 2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana,
Jairo, Cristiane e Monica).
Apresentamos o vídeo “Barney elCamión”. Simulação de uma
fruteira (com frutas artificias) para a identificação de seus nomes
em língua espanhola. Levamos frutas naturais para
reconhecimento e degustação.
(Jaguarão, 22 de junho de 2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana,
Jairo, Cristiane e Monica).
Foi realizada uma reunião, a fim de planejar as oficinas que foram
ofertadas na semana posterior, bem como, uma discussão acerca
da atividade desenvolvida da última classe.
(Jaguarão, 27 de junho de 2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana,
Jairo, Cristiane e Monica).
Ensinamos a canção “Los colores” para os alunos e após cantarem
junto com as bolsistas, entregamos uma folha grande com o
desenho de um arco-íris e diversos frascos de tintas guache para
que colorissem seu próprio arco-íris com as cores que cantaram na
canção. Após, cada aluno colocou seu desenho à mostra no quadro
de tarefas para secar e mencionaram o nome de cada cor em
espanhol.
(Jaguarão, 29 de junho de 2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana,
Jairo, Cristiane e Monica).
Foi realizada uma reunião, a fim de planejar as oficinas que serão
ofertadas na semana posterior, bem como, uma discussão acerca
da atividade desenvolvida da última classe.
(Jaguarão, 04 de julho de 2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Cristiane,
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135.

Letras/Jaguarão
Iniciar o léxico dos dias
das semana e praticar a
habilidade oral.

136.

Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a
serem ministradas.

137.

Letras/Jaguarão
Iniciar o léxico dos
animais (1ª parte).

138.

Letras/Jaguarão
Participar na Oficina:
Compostagem, Adubo
e Tratamento de
Minhocário.
Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a
serem ministradas.

139.

140.

Letras/Jaguarão
Retomar
o
léxico
adquirido e aprendido

Jairo, Monica e Luciana).
Apresentamos diversas canções e vídeos sobre “Días de la
semana”. Brincamos com o jogo de boliche, marcado com os
números dos dias da semana e também com o jogo de
“Amarelinha” identificando a ordem dos dias da semana.
(Jaguarão, 06 de julho de 2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Cristiane,
Jairo, Monica e Luciana).
Foi realizada uma reunião, a fim de planejar as oficinas que serão
ofertadas na semana posterior, bem como, uma discussão acerca
da atividade desenvolvida da última classe.
(Jaguarão, 11 de julho de 2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Cristiane,
Jairo, Monica e Luciana).
Os alunos aprenderam a música “Los animales”, através de um
vídeo e, após, interagiram com as bolsistas através de um
brinquedo (Arca de Noé), com o objetivo de iniciar o léxico dos
animais. Houve contação da história “La aventura de losanimales
de la selva” contada, usando fantoches de animais.
(Jaguarão, 13 de julho de 2016. E.M.E.F. Marcílio DiasCristiane, Jairo, Monica e Luciana).
Os bolsistas do PIBID Língua Espanhola participaram da Oficina
oferecida pelo Projeto de Extensão “Educación ambiental: desde
elhuerto a la mesa”, que foi ministrada pela Senhora Catarina
Ângela R. de Garcia Nunes.
(Jaguarão, 26 de julho de 2016).
Foi realizada uma reunião, a fim de planejar as oficinas que
iremos desenvolver no segundo semestre de 2016, com a turma do
1º ano A, da EMEF Marcilio Dias. A reunião foi realizada com a
supervisora Profa. Luciana Oliveira Ávila, com o objetivo de
apresentarmos as propostas de atividades.
(Jaguarão, 01 de agosto de 2016. E.M.E.F. Marcílio DiasLuciana, Jairo, Cristiane e Monica).
Dia de cinema: os alunos assistiram desenhos animados em língua
espanhola com pipocas e doces para acompanhar.
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141.

durante o semestre
através de um filme de
desenho animado.
Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a
serem ministradas.

142.

Letras/Jaguarão
Trabalhar com o léxico
dos animais (2ª parte):
animais da granja.

143.

Letras/Jaguarão
Apresentar o léxico dos
meios de transporte.

144.

Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a
serem ministradas.

145.

Letras/Jaguarão
Trabalhar com o léxico
dos números.

146.

Letras/Jaguarão
Apresentar o léxico dos
materiais escolares.

(Jaguarão, 03 de agosto de 2016. E.M.E.F. Marcílio DiasCristiane, Jairo, Monica e Luciana).
Foi realizada uma reunião, a fim de planejar as oficinas que serão
ofertadas nas semanas posteriores, nos dias 10 e 17 de agosto.
(Jaguarão, 08 de agosto de 2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Clarice,
Monica, Bruna e Luciana).
As bolsistas apresentaram três vídeos sobre os animais da granja,
logo distribuíram jogos de dominó dos animais e finalizaram as
atividades, entregando desenhos de animais da granja para os
alunos colorirem. (Jaguarão, 10 de agosto de 2016. E.M.E.F.
Marcílio Dias- Clarice, Monica, Bruna e Luciana).
As bolsistas apresentaram a música “El barquito” e um vídeo do
“Barney elCamión” que apresenta os meios de transporte, em
espanhol. Logo, mostraram imagens de vários meios de
transportes; ensinaram dobraduras de papel, confeccionando um
avião e um barco, e entregaram aos alunos desenhos sobre o tema,
para colorir. (Jaguarão, 17 de agosto de 2016. E.M.E.F. Marcílio
Dias- Clarice, Monica, Bruna e Luciana).
Foi realizada uma reunião, a fim de planejar as oficinas que serão
ofertadas nas semanas posteriores, nos dias 24 e 31 de agosto.
(Jaguarão, 22 de agosto de 2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Clarice,
Monica, Bruna e Luciana).
As bolsistas apresentaram canções e vídeos em espanhol, sobre os
números. Propuseram o jogo da “Amarelinha” e entregaram
desenhos para identificar os números, em espanhol, e colorir.
(Jaguarão, 24 de agosto de 2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Clarice,
Monica, Bruna e Luciana).
As bolsistas trabalharam o léxico sobre os materiais escolares em
espanhol, apresentando diversos materiais escolares dentro de uma
caixa, na qual os alunos deviam tirar um objeto e identifica-lo;
também foram apresentados o jogo da memória e o jogo de
boliche, contendo os materiais escolares. Para finalizar as bolsistas
entregaram diversos desenhos dos materiais escolares, para
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147.

148.

149.

150.

151.

152.

colorir. (Jaguarão, 31 de agosto de 2016. E.M.E.F. Marcílio DiasClarice, Monica, Bruna e Luciana).
Foi realizada uma reunião, a fim de planejar as oficinas que serão
Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a ofertadas na semana posterior.
serem ministradas.
(Jaguarão, 05 de setembro de 2016. E.M.E.F. Marcílio DiasClarice, Monica, Bruna e Luciana).
As bolsistas propuseram uma atividade com vídeos, músicas e
Letras/Jaguarão
Presentar o léxico
desenhos para colorir. (Jaguarão, 14 de setembro de 2016.
sobre “As tecnologias” E.M.E.F. Marcílio Dias- Clarice, Monica, Bruna e Luciana).
Foi realizada uma reunião, a fim de planejar as oficinas que serão
Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a ofertadas na semana posterior.
serem ministradas.
(Jaguarão, 19 de setembro de 2016. E.M.E.F. Marcílio DiasClarice, Monica, Bruna e Luciana).
SEMANA DOS ALIMENTOS (DE 21/09 a 30/09) – 1ª AULA.
Letras/Jaguarão
Trabalhar o tema sobre Propomos uma atividade com vídeos sobre a alimentação saudável
a alimentação
e não saudável. Usando folhetos de supermercados, os alunos
saudável e não
selecionaram os alimentos que consideraram saudáveis e os não
saudável; onfeccionar saudáveis; separarampor grupos de alimentos e logo,
um cartaz, separando
confeccionaram dois cartazes para colocar no quadro de atividades
os alimentos saudáveis em espanhol, da sala de aula.
e não saudáveis e
(Jaguarão, 21 de setembro de 2016. E.M.E.F. Marcílio Diaspraticar a habilidade
Clarice, Monica, Bruna e Luciana).
oral.
Foi realizada uma reunião, a fim de planejar as oficinas que serão
Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a ofertadas na semana posterior.
serem ministradas.
(Jaguarão, 26 de setembro de 2016. E.M.E.F. Marcílio DiasClarice, Monica, Bruna e Luciana).
SEMANA DOS ALIMENTOS – 2ª AULA.
Letras/Jaguarão
Explorar o tema
Trabalhamos o tema, a través de vídeos sobre as quatro comidas
apresentando as quatro diárias; praticamos a oralidade usando o jogo da panela, na qual
comidas diárias, em
os alunos retiram figuras que representamdiversas comidas e
espanhol:
identificam os nomes de cada uma delas. Para finalizar, os alunos
“desayuno,almuerzo,
coloriram desenhos referentes à sua comida preferida.
merienda y cena”.
(Jaguarão, 28 de setembro de 2016. E.M.E.F. Marcílio Dias148
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153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a
serem ministradas.
Letras/Jaguarão
Explorar o tema sobre
o DIA DA CRIANÇA
(DÍA DEL NIÑO).

Letras/Jaguarão
Apresentar trabalhos
no 9º FLA (Noveno
Foro de Lenguas) na
cidade de MontevidéuUruguai.
Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a
serem ministradas.

Clarice, Monica, Bruna e Luciana).
Foi realizada uma reunião, a fim de planejar as oficinas que serão
ofertadas na semana posterior. (Jaguarão, 03 de outubro de 2016.
E.M.E.F. Marcílio Dias- Clarice, Monica, Bruna e Luciana).
SEMANA DA CRIANÇA (Proposta pela escola M. Dias)
As bolsistas propuseram atividades com desenhos animados e
músicas em espanhol, sobre “El díadelniño”; logo, uma
comemoração com bolo e bebidas, para festejar a data.
(Jaguarão, 05 de outubro de 2016. E.M.E.F. Marcílio DiasClarice, Monica, Bruna e Luciana).
Neste evento os bolsistas do “Programa Institucional de Iniciação
à Docência” (PIBID) tiveram a oportunidade de compartilhar suas
experiências docentes, através da apresentação de seus trabalhos.
Montevidéu, 7 e 8 de outubro de 2016.

Foi realizada uma reunião, a fim de planejar as oficinas que serão
ofertadas na semana posterior.
(Jaguarão, 10 de outubro de 2016. E.M.E.F. Marcílio DiasClarice, Monica, Bruna e Luciana).
As bolsistas trabalharam o tema proposto, apresentando vídeos,
Letras/Jaguarão
Realizar atividades,
músicas y desenhos para colorir.
explorando o tema
(Jaguarão, 19 de outubro de 2016. E.M.E.F. Marcílio Dias“Las etnias”.
Clarice, Monica, Bruna e Luciana).
Foi realizada uma reunião, a fim de planejar as oficinas que serão
Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a ofertadas na semana posterior. (Jaguarão, 24 de outubro de 2016.
serem ministradas.
E.M.E.F. Marcílio Dias- Clarice, Monica, Bruna e Luciana).
As bolsistas apresentaram dois vídeos sobre o tema, pedindo para
Letras/Jaguarão
Realizar atividades
os alunos que mencionassem o seu esporte preferido. Logo,
explorando o tema
coloriram desenhos sobre os diversos esportes.
“Los deportes”.
(Jaguarão, 26 de outubro de 2016. E.M.E.F. Marcílio DiasClarice, Monica, Bruna e Luciana).
As bolsistas apresentaram a oficina: “La producción de materiales
Letras/Jaguarão
Ministrar uma oficina
didácticos para la enseñanza de la lengua española a niños”.
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na V Semana
Acadêmica de Letras.
161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

(Jaguarão, 26 de outubro de 2016. Unipampa-Campus.
Laboratório do PIBID LíguaEspanhola- Cristiane, Mônica, Tiago,
Ivonir).
Foi realizada uma reunião, a fim de planejar as oficinas que serão
Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a ofertadas na semana posterior.
serem ministradas.
(Jaguarão, 31 de outubro de 2016. E.M.E.F. Marcílio DiasClarice, Monica, Bruna e Luciana).
As bolsistas apresentaram um vídeo infantil, sobre “Los utensilios
Letras/Jaguarão
Apresentar o léxico
de cocina”. Logo, brincaram de cozinheiros, montando uma
sobre “Los utensilios
cozinha na sala de aula, para que os alunos identificassem os
de cocina”.
materiais que se usam numa cozinha. No final da aula, foram
entregues desenhos referentes ao tema, para colorir.
(Jaguarão, 09 de novembro de 2016. E.M.E.F. Marcílio DiasClarice, Monica, Bruna e Luciana).
Foi realizada uma reunião, a fim de planejar as oficinas que serão
Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a ofertadas na semana posterior. (Jaguarão, 13 de novembro de
serem ministradas.
2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Clarice, Monica, Bruna e Luciana).
As bolsistas, junto com a supervisora, realizaram um passeio em
Letras/Jaguarão
Realizar um passeio,
ônibus, mostrando aos alunos as praças, o comércio, os bairros, os
que dará início aos
edifícios históricos e os monumentos da cidade.
festejos do aniversário (Jaguarão, 16 de novembro de 2016. E.M.E.F. Marcílio Diasda cidade de Jaguarão
Clarice, Monica, Bruna e Luciana).
(23/11).
Foi realizada uma reunião, a fim de planejar as oficinas que serão
Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a ofertadas na semana posterior. (Jaguarão, 21 de novembro de
serem ministradas.
2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Clarice, Monica, Bruna e Luciana).
Neste evento,as bolsistas do “Programa Institucional de Iniciação
Letras/Jaguarão
Apresentar trabalhos
à Docência” (PIBID) tiveram a oportunidade de apresentar seus
no 8º SIEPE (Salão
trabalhos.
Internacional de
Uruguaiana, 22 a 24 de novembro de 2016.
Ensino, Pesquisa e
Extensão).
As bolsistas trabalharam este tema, aproveitando o passeio
Letras/Jaguarão
Trabalhar o tema “Mi
realizado no dia 16/11. Também apresentaram vídeos, canções e
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ciudad, mi barrio”

168.

169.

170.

171.

172.

Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a
serem ministradas.
Letras/Jaguarão
Conhecer o léxico
sobre os peixes e
diferentes animais
marinhos.
Confeccionar um
mural com os animais
marinhos.

Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a
serem ministradas.
Letras/Jaguarão
Realizar revisão de
conteúdos.

Letras/Jaguarão
Realizar uma
confraternização de
fim de ano.
1 Letras/Jaguarão
7 Relembrar o que foi
3 trabalhado no ano de

imagens da cidade. Falaramsobre o aniversário da cidade no dia
23/11. (Jaguarão, 30 de novembro de 2016. E.M.E.F. Marcílio
Dias- Clarice, Monica, Bruna e Luciana).
Foi realizada uma reunião, a fim de planejar as oficinas que serão
ofertadas na semana posterior. (Jaguarão, 05 de dezembro de
2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Clarice, Monica, Bruna e Luciana).
As bolsistas começaram a aula expondo diversos desenhos
coloridos dos animais do fundo do mar. Os alunos sentaram-se
em círculo para ouvir uma história: “Enelfondodel mar”. Logo,
um aluno de cada vez, escolheu um desenho dos animais
marinhos, para realizar o mural. Também foi realizada uma
pescaria: levamos um recipiente com agua e animais marinos
confeccionados em E.V.A., assim, ao realizar a pesca deveriam
identificar o nome de cada animal marinho. Como atividade
final,confeccionaram seus próprios peixes em
E.V.A. os
introduziram em um plástico com água, e o levaram para sua
casa. (Jaguarão, 07 de dezembro de 2016. E.M.E.F. Marcílio
Dias- Clarice, Monica, Bruna e Luciana).
Foi realizada uma reunião, a fim de planejar as oficinas que serão
ofertadas na semana posterior. (Jaguarão, 12 de dezembro de
2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Clarice, Monica, Bruna e Luciana).
As bolsistas propuseram uma revisão de conteúdos, perguntando
aos alunos qual eram os temas preferidos, tratados em sala de
aula. Uma vez escolhidos colocaram os vídeos e as músicas
escolhidas, e logo praticaram a oralidades dos temas escolhidos.
(Jaguarão, 14 de dezembro de 2016. E.M.E.F. Marcílio DiasClarice, Monica, Bruna e Luciana).
Durante a confraternização apresentamos vídeos de músicas
infantis em espanhol.
(Jaguarão, 21 de dezembro de 2016. E.M.E.F. Marcílio DiasClarice, Monica, Bruna e Luciana).
Na primeira aula, as bolsistas se reuniram na escola E. M. E. F.
Fernando Ribas, para então dar início nas oficinas ofertadas pelo
PIBID ao 7º ano do ensino fundamental. As bolsistas foram
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. 2015.

174. Letras/Jaguarão
Produzir o projeto de
trabalho para o ano
2016.
175. Letras/Jaguarão
Expor a temática a ser
trabalhada.

176. Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas de
língua espanhola.
177. Letras/Jaguarão
Desenvolver a
oralidade.
178. Letras/Jaguarão
Apresentar as
semelhanças e as
diferenças culturais.

179. Letras/Jaguarão
Preparar as oficinas de
língua espanhola.
180. Letras/Jaguarão
Continuar o trabalho de
pesquisa.

apresentadas aos alunos pela supervisora, logo após conversamos
com eles e recordamos o que havíamos trabalho no ano letivo de
2015. No dia 25/02/16. (Jaguarão, 25 de fevereiro de 2016.
E.M.E.F Dr. Fernando Correa Ribas. Eny, Ester e Lizaine).
No dia 26/02/16 a supervisora juntamente com as bolsistas se
reuniram para elaborar o projeto de trabalho do ano 2016.
(Jaguarão, 26 de fevereiro de 2016. E.M.E.F Dr. Fernando Correa
Ribas. Eny, Ester e Lizaine)
No dia 03 de março as bolsistas apresentaram aos alunos o plano
de trabalho para o ano de 2016. A atividade que foi proposta tendo
como tema “Lengua y cultura” mais especificamente a cultura
uruguaia. (Jaguarão, 03 de março de 2016. E.M.E.F Dr. Fernando
Correa Ribas. Eny, Ester e Lizaine)
09/03/16. As bolsistas se reuniram juntamente com a supervisora
para planejar as oficinas. (Jaguarão, 09 de março de 2016.
E.M.E.F Dr. Fernando Correa Ribas. Eny, Ester e Lizaine)
Na oficina seguinte, no dia 10 de março, foi trabalhado um
diálogo com o tema “Agencia de viaje”.
(Jaguarão, 10 de março de 2016. E.M.E.F. Dr. Fernando Correa
Ribas. Eny, Ester e Lizaine)
Na semana seguinte, no dia 17 de março, as bolsistas
apresentaram para os alunos um proposta de pesquisa, na qual foi
trabalhada a cultura dos dois paises, Brasil e Uruguai, os hábitos
que aproximam as duas culturas e que também as distanciam.
(Jaguarão, 17 de março de 2016. E.M.E.F Dr. Fernando Correa
Ribas. Eny, Ester e Lizaine)
Dia 23 de março as bolsistas com a supervisora se reuniram para
preparar as oficinas de língua espanhola.
(Jaguarão, 23 de março de 2016. E.M.E.F Dr. Fernando Correa
Ribas. Eny, Ester e Lizaine)
No dia 31/03 as bolsistas deram continuidade nos trabalhos de
pesquisa, no qual foi trabalhado “Diferencias entre semana de
pascua y semana del turismo”. (Jaguarão, 31 de março de 2016.
E.M.E.F Dr. Fernando Correa Ribas. Eny, Ester e Lizaine)
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No encontro seguinte, no dia 07/04, as bolsistas levaram os
181. Letras/Jaguarão
Apresentar o mapa alunos para a sala de recursos, onde foram apresentados o mapa e
geografico do Uruguai. a geografia do país, Uruguai através da projeção do mapa e de um
vídeo. (Jaguarão, 07 de abril 2016. E.M.E.F Dr. Fernando Correa
Ribas. Eny, Ester e Lizaine)
No dia 14 de abril, trabalhamos um texto “Cultura y tradiciones”
182. Letras/Jaguarão
Ler e interpretar.
com principal objetivo de leitura e interpretação, sendo que no
conjunto também foi trabalhado a oralidade.
(Jaguarão, 14 de abril de 2016. E.M.E.F Dr. Fernando Correa
Ribas. Eny, Ester e Lizaine)
No dia 28/04, começamos a leitura de um poema relacionado ao
183. Letras/Jaguarão
Incentivar a leitura de dia das mães, do autor “Mario Benedetti” uruguaio, sendo que
poemas da cultura também foi trabalhado a biografia do autor através de vídeo.
uruguaia.
(Jaguarão, 28 de abril de 2016. E.M.E.F Dr. Fernando Correa
Ribas. Eny, Ester e Lizaine)
13/04. As bolsistas e a supervisora se reuniram para planejar as
184. Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas de oficinas de língua espanhola. (Jaguarão, 13 de abril de 2016.
língua espanhola.
E.M.E.F Dr. Fernando Correa Ribas. Eny, Ester e Lizaine)
Nessa oficina do dia 05/05 as bolsistas levaram uma canção de
185. Letras/Jaguarão
Trabalhar a
“Mercedes Sosa” com o tema “Todo Cambia” tendo como
compreensão auditiva, objetivo trabalhar a compreensão auditiva, visual.
visual e a leitura.
(Jaguarão, 05 de maio de 2016. E.M.E.F Dr. Fernando Correa
Ribas. Eny, Ester e Lizaine).
No dia 12/05, demos início ao um trabalho com teatro “La casa de
186. Letras/Jaguarão
Ilustrar a leitura.
Chavo”. Em primeiro momento apresentamos aos alunos e logo
após foi feita a leitura em grupo, nesse momento realizamos a
distribuição dos papeis para cada personagem.
(Jaguarão, 12 de maio de 2016. E.M.E.F Dr. Fernando Correa
Ribas. Eny, Ester e Lizaine)
No dia 18 de maio novamente as bolsistas e a supervisora
187. Letras/Jaguarão
Preparar as oficinas de reuniram-se para preparar as oficinas.
língua espanhola
(Jaguarão, 18 de maio de 2016. E.M.E.F Dr. Fernando Correa
Ribas. Eny, Ester e Lizaine)
Oficina do dia 19/05. Nessa ocasião as bolsistas deram
188. Letras/Jaguarão
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Ler e interpretar.

189. Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas de
língua espanhola
190. Letras/Jaguarão
Promover o
comhecimento de
práticas comerciais da
cultura uruguaia.
191. Letras/Jaguarão
Incentivar a interação,
através do lúdico, entre
alunos e professores.
192. Letras/Jaguarão
Instigar a curiosidade
dos alunos.
193. Letras/Jaguarão
Apresentar canção e
poema, em amostra
cultural realizada na
escola.
194. Letras/Jaguarão
Ler e interpretar a partir
de um conto, trabalhar
com as cores.
195. Letras/Jaguarão
Pesquisar e conhecer
através de vídeos os

continuidade na tarefa da oficina anterior, foi realizado o ensaio da
peça de teatro. (Jaguarão, 19 de maio de 2016. E.M.E.F Dr.
Fernando Correa Ribas. Eny, Ester e Lizaine)
Dia 01 de junho, reunião com as bolsistas e a supervisora para
preparar as oficinas. (Jaguarão, 01 de junho de 2016. E.M.E.F Dr.
Fernando Correa Ribas. Eny, Ester e Lizaine)
Dia 02/06. Nesse dia retomamos a temática “Lengua y Cultura”
relacionada ao país vizinho, Uruguai, trabalhamos a capital
Montevideo, especificamente a parte comercial localizada em
alguns bairros e algumas feiras que são realizadas na cidade.
(Jaguarão, 05 de maio de 2016. E.M.E.F Dr. Fernando Correa
Ribas. Eny, Ester, Lizaine e Ivonir)
Oficina do dia 09/06. A partir de uma peça de teatro “El Chavo”
trabalhamos de forma lúdica a língua espanhola.
(Jaguarão, 09 de junho de 2016. E.M.E.F Dr. Fernando Correa
Ribas. Eny, Ester, Lizaine e Ivoni)
No dia 16/06 foi apresentado aos alunos um “billete” de viagem,
sendo que os alunos realizaram a leitura oral e a compreensão
lexical. (Jaguarão, 16 de junho de 2016. E.M.E.F Dr. Fernando
Correa Ribas. Eny, Ester, Lizaine e Ivonir)
Dia 23/06, apresentações interculturais. Trabalhos realizados na
escola com a participação dos alunos, através da leitura de um
poema e com uma canção “ Todo Cambia”, atividades que já
haviam sido trabalhadas em outras oficinas anteriores.
(Jaguarão, 23 de junho de 2016. E.M.E.F Dr. Fernando Correa
Ribas. Eny, Ester, Lizaine e Ivonir)
Oficina realizada no dia 30/06. Nesta oficina trabalhamos um
conto “El mundo de los colores”, sendo que através do conto
foram apresentadas diversas cores e também trabalhamos neste
dia a oralidade. (Jaguarão, 30 de junho de 2016. E.M.E.F Dr.
Fernando Correa Ribas. Eny, Ester, Lizaine e Ivonir)
Dia 07/07 as atividades foram realizadas no laboratório de
informática da escola. Os alunos visualizaram fotos dos principais
pontos turísticos da capital do Uruguai, Montevideo.
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pontos turísticos do
Uruguai.
196. Letras/Jaguarão
Preparar
atividades
para as oficinas de
espanhol.
197. Letras/Jaguarão
Oportunizar aos alunos
através de vídeos o
conhecimento
da
arquitetura de culturas
diferentes da sua.
198. Letras/Jaguarão
Disponibilizar
informações a partir de
umapesquisa online.
199.

200.

201.

202.

(Jaguarão, 07 de julho de 2016. E.M.E.F Dr. Fernando Correa
Ribas. Eny, Ester, Lizaine e Ivonir)
Reunião das bolsistas e supervisora no dia 13 de julho, preparação
das atividades para as oficinas de espanhol.
(Jaguarão, 13 de julho de 2016. E.M.E.F Dr. Fernando Correa
Ribas. Eny, Ester, Lizaine e Ivonir)
No dia 14/07 novamente os alunos retornaram a sala de vídeo
para dar continuação as pesquisas realizadas na oficina anterior.
Nesse dia cada aluno escolheu um ponto turístico para pesquisar,
sendo que através da pesquisa online trabalhamos a leitura e o
léxico. (Jaguarão, 14 de julho de 2016. E.M.E.F Dr. Fernando
Correa Ribas. Eny, Ester, Lizaine e Ivonir)
No encontro do dia 21/07 os alunos foram levados para a sala de
vídeo, onde eles visualizaram o mapa geográfico do Uruguai e
obtiveram o conhecimento da localização de cada departamento.
(Jaguarão, 21 de julho de 2016. E.M.E.F Dr. Fernando Correa
Ribas. Eny, Ester, Lizaine e Ivonir).
Nessa oficina trabalhamos o clima “El Invierno” do Uruguai e
Letras/Jaguarão
Mostrar as
também o clima “Inverno” do Rio Grande do Sul, Brasil.
semelhanças climáticas (Jaguarão, 08 de agosto de 2016. E.M.E.F Dr. Fernando Correa
do Uruguai e do Rio
Ribas. Eny, Ester, Ivonir)
Grande do Sul, Brasil.
As bolsistas e a supervisora se reuniram para planejar as oficinas.
Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas de (Jaguarão, 10 de agosto de 2016. E.M.E.F Dr. Fernando Correa
espanhol.
Ribas. Eny, Ester, Ivonir)
Oficina do dia 11/08. Nessa ocasião, apartir da temática já vista
Letras/Jaguarão
Confeccionar o mapa em oficinas anteriores, a bolsista e os alunos juntos
Geográfico do Uruguai confeccionaram o mapa geográfico do Uruguai e colocaram o
e seus respectivos nome em cada determinado departamento.
departamentos.
(Jaguarão, 11 de agosto de 2016. E.M.E.F Dr. Fernando Correa
Ribas. Eny, Ester, Ivonir)
No dia 18/08 trabalhamos a leitura e a recitação de um poema por
Letras/Jaguarão
Recitar poema
título “Blanco como la nieve”, com a finalidade de rever as cores
referente às cores na
na língua espanhola. (Jaguarão, 18 de agosto de 2016. E.M.E.F
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203.

204.

205.

206.

língua espanhola e
seus significados.
Letras/Jaguarão
Trabalhar a partir de
um
vídeo
a
competência auditiva e
visual dos alunos.
Letras/Jaguarão
Comentar sobre as
informações
apresentadas a partir
de um vídeo sobre a
cultura uruguaia.
Letras/Jaguarão
Adquirir conhecimento
lexical para facilitar a
compreensão da língua
espanhola.
Letras/Jaguarão
Preparar as oficinas de
espanhol.

Dr. Fernando Correa Ribas. Eny, Ester, Ivonir)
Oficina do dia 25/08. Nessa ocasião os alunos foram levados para
a sala de recursos visuais para assistirem um vídeo sobre a cultura
Uruguaia “Uruguay um pequeño grande país”.
(Jaguarão, 25 de agosto de 2016. E.M.E.F Dr. Fernando Correa
Ribas. Eny, Ester, Ivonir)
Dia 01/09, continuação da aula anterior, trabalhando através do
vídeo a compreenção auditiva, visual e a oralidade.
(Jaguarão, 01 de setembro de 2016. E.M.E.F Dr. Fernando Correa
Ribas. Eny, Ester, Ivonir)

No dia 08/09 foi trabalhado o léxico em espanhol com a ajuda de
um dicionário da língua espanhola.
(Jaguarão, 08 de setembro de 2016. E.M.E.F Dr. Fernando Correa
Ribas. Eny, Ester).
As bolsistas juntamente com a supervisora se reuniram para
preparar as oficinas de língua espanhola.
(Jaguarão, 14 de setembro de 2016. E.M.E.F Dr. Fernando Correa
Ribas. Eny, Ester).
Oficina do dia 15/09. Nessa ocasião trabalhamos a escrita, leitura
e interpretação a partir de um diálogo “Sebastián y Mónica se
conocem em uma fiesta y conversan sobre sus familias”.
(Jaguarão, 15 de setembro de 2016. E.M.E.F Dr. Fernando Correa
Ribas. Eny, Ester).

207. Letras/Jaguarão
Dialogar através de
uma conversa entre os
alunos
com
representação
de
personagens.
Dia 22/09 trabalhamos a leitura oral e a interação dos alunos
208. Letras/Jaguarão
Promover a interação através de um diálogo “Juan y María comem em um restaurante”,
através do diálogo.
assim os alunos puderam se comunicar e interagir em sala de aula,
simulando o atendimento em um restaurante.
(Jaguarão, 22 de setembro de 2016. E.M.E.F. Dr. Fernando
Correa Ribas. Eny, Ester).
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No dia 29/09 os alunos foram levados para sala de informática
a para fazer uma pesquisa sobre a culinária uruguaia, na qual eles
escolheram um cardápio individualmente para trabalhar a escrita e
a oralidade. (Jaguarão, 29 de setembro de 2016. E.M.E.F Dr.
Fernando Correa Ribas. Eny, Ester).
Dia 05 de outubro. A bolsista e a supervisora reuniram-se para
210. Letras/Jaguarão
Reunir para preparar as preparar as oficinas e planejar atividades.
oficinas.
(Jaguarão, 05 de outubro de 2016. E.M.E.F Dr. Fernando Correa
Ribas. Eny, Ester).
209. Letras/Jaguarão
Pesquisar sobre
culinária uruguaia.

Encontro do dia 06/10, continuação da temática culinária, os
211. Letras/Jaguarão
Apresentar resultado alunos apresentaram individualmente o resultado da pesquisa
de pesquisa individual relizada.
da culinária uruguaia.
(Jaguarão, 06 de outubro de 2016. E.M.E.F Dr. Fernando Correa
Ribas. Eny, Ester).
Dia 13/10 os alunos foram divididos em três grupos e cada grupo
212. Letras/Jaguarão
Escolher uma receita e escolheu uma receita. Apartir da receita selecionada os alunos
verificar os produtos fizeram uma lista de produtos necessários para realizá-la.
necessários
para (Jaguarão, 13 de outubro de 2016. E.M.E.F Dr. Fernando Correa
realizá-la.
Ribas. Eny, Ester).
Na oficina do dia 20/10, os alunos trouxeram de casa algumas
213. Letras/Jaguarão
Compartilhar o que já informações sobre o que eles já conheciam das danças uruguaias.
se sabe sobre danças (Jaguarão, 20 de outubro de 2016. E.M.E.F Dr. Fernando Correa
da cultura uruguaia.
Ribas. Eny, Ester).
No dia 27/10 os alunos realizaram uma pesquisa na sala de
214. Letras/Jaguarão
Conhecer danças que informática, para complementar a aula ainterior, outras danças que
fazem parte da cultura não eram do conhecimento dos alunos mas que fazem parte da
uruguaia.
cultura uruguaia. (Jaguarão, 27 de outubro de 2016. E.M.E.F Dr.
Fernando Correa Ribas. Eny, Ester).
Dia 03/11, nessa ocasião a bolsista apresentou para os alunos
215. Letras/Jaguarão
Compartilhar com os algumas festas típicas da cultura uruguaia. Aproveitando as danças
alunos as diferentes estudadas anteriormente, foi feita uma ligação com danças e festas
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festas
típicas
Uruguai.
216.

217.

218.

219.

220.

do que fazem parte da cultura uruguaia.
(Jaguarão, 03 de novembro de 2016. E.M.E.F Dr. Fernando
Correa Ribas. Eny, Ester).
Dia 09 de novembro. Mais uma vez a bolsista juntamente com a
Letras/Jaguarão
Trocar
ideias
e supervisora reuniram-se para trocar ideias sobre as oficinas e
planejar as oficinas.
planejar atividades posteriores. (Jaguarão, 09 de novembro de
2016. E.M.E.F Dr. Fernando Correa Ribas. Eny, Ester).
10/11 nesse dia foi dada continuação as atividades da aula
Letras/Jaguarão
Continuar os estudos anterior, trabalhando, através de danças e festas, leitura e a
relacionados às danças interação.
e festas uruguaias, a (Jaguarão, 10 de novembro de 2016. E.M.E.F Dr. Fernando
fim de aprofundar os Correa Ribas. Eny, Ester).
conhecimentos.
Os bolsistas junto à supervisora planejaram as metodologias que
Letras/Jaguarão
Planejar as atividades
seriam utilizadas e as temáticas que foram trabalhadas nesses dois
referentes ao mês de
meses. Turma do 2° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas
março e abril.
(Jaguarão, Laboratório de Ensino de Espanhol como Língua
Estrangeira para Crianças e Formação Docente – 15/03/2016 –
Eny, Gean e Maria Fernanda).
Primeiramente os bolsistas perguntaram como passaram as férias,
Letras/Jaguarão
Fazer atividades
e se estavam bem. Logo após os bolsistas apresentaram o tema da
relacionadas à Páscoa. aula, “páscoa”, e colocaram um vídeo de desenho animado, “Max
y Rubyepisodio para niños feliz pascua primavera”. Os alunos
olharam o vídeo com muita atenção. Em seguida, foi entregue um
desenho de uma cesta de páscoa (este desenho depois virará uma
cesta) para que eles pintassem e montassem a cesta.
(Jaguarão, 2° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas – 18/03/2016 –
Eny, Gean e Maria Fernanda).
A oficina teve início com apresentação do tema, utilizando o
Letras/Jaguarão
Reforçar o
vídeo “Las partes delcuerpo para niños”. Depois de recordadas as
conhecimento das
partes do corpo, os alunos jogaram bingo. Eles tinham que marcar
partes do corpo na
as partes do corpo que eram sorteadas. Além de praticar o léxico,
língua espanhola.
os alunos empolgados com jogo, gritavam a quantidade de partes
que já tinham marcado, com isso foi possível também trabalhar os
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.
221. Letras/Jaguarão
Aprender os nomes
dos utensílios e partes
da casa.

222. Letras/Jaguarão
Conhecer os nomes
das roupas na língua
espanhola.
223. Letras/Jaguarão
Aprender os nomes
dos meios de
transporte na língua
espanhola.

224. Letras/Jaguarão
Planejar atividades
para os meses de maio
e junho.
225. Letras/Jaguarão
Reforçar os nomes de
animais, com
imitações, cada grupo
tinha que adivinhar.

226. Letras/Jaguarão
Conhecer as cores na
língua espanhola.

numerais. (Jaguarão, 2° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas –
01/04/2016 – Eny, Gean e Maria Fernanda).
Os bolsistas iniciaram a aula com o vídeo “Aprender español – La
casa”. Como atividade os alunos tiveram que colocar no cartaz as
partes da casa e seus utensílios. A última atividade foi o bingo
com os utensílios, onde todos os alunos participaram. (Jaguarão,
2° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas – 08/04/2016 – Eny, Gean e
Maria Fernanda).
A oficina teve início com o vídeo “Vocabulário de roupa,
aprender vocabulário espanhol intermediário”, após foi discutido o
tema da aula. Como atividade os alunos tiveram que desenhar a
roupa que mais gostavam. (Jaguarão, 2° ano, EMEF Fernando
Corrêa Ribas – 15/04/2016 – Eny, Gean e Maria Fernanda).
Esta oficina teve início com dois vídeos, primeiro escutaram uma
música “El auto bochinchero, lascanciones de la granja 3”, depois
foi colocado um vídeo e eles tinham que adivinhar o som dos
meios de transporte “Adivinalos sonidos de losmedios de
transporte”. Por último montaram um quebra-cabeça dos meios de
transporte. (Jaguarão, 2° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas –
29/04/2016 – Eny, Gean e Maria Fernanda).
Os bolsistas com a ajuda supervisora planejaram as temáticas e as
metodologias para o restante do semestre.
(Jaguarão, 2° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas – 03/05/2016 –
Eny, Gean e Maria Fernanda)
A oficina começou com os bolsistas apresentando o tema da aula,
após colocaram um vídeo “El León Lorenzo nos presenta a
losanimales”. Em seguida os bolsistas dividiram a turma em trios,
cada um tinha que sortear um nome do animal e imitar para que os
grupos adivinhassem. Por último os alunos ficaram em duplas para
jogar o dominó. (Jaguarão, 2° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas
– 06/05/2016 – Eny, Gean e Maria Fernanda).
Neste dia os alunos olharam o vídeo “Colores, colores!colores,
colores!”. Em seguida os alunos pintaram um desenho com as
cores que mais gostam e tiveram que dizer as cores na língua
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espanhola, com ajuda dos bolsistas.
(Jaguarão, 2° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas –13/05/2016 –
Eny, Gean e Maria Fernanda).
Os bolsistas começaram a aula apresentado um vídeo “La
226. Letras/Jaguarão
Identificar as
profesionescancionesinfantilesDoremila”. Logo em seguida como
profissões através dos
atividade, os alunos jogaram o jogo da memória e dominó
jogos.
produzidos pelos bolsistas. (Jaguarão, 2° ano, EMEF Fernando
Corrêa Ribas –20/05/2016 – Eny, Gean, Jonas e Maria Fernanda).
A oficina teve início com a música “Canción de las frutas
227. Letras/Jaguarão
Conhecer frutas
Doremila”. Como atividade em uma caixa contendo figuras de
diferentes e aprender o frutas, os alunos tiveram que sortear e dizer o nome na língua
nome na língua
espanhola. Por último pintaram um desenho de frutas. Todos
espanhola.
participaram e ganharam balas.
(Jaguarão, 2° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas –03/06/2016 –
Eny, Gean e Maria Fernanda).
Os bolsistas junto à supervisora planejaram as metodologias que
228. Letras/Jaguarão
Planejar as atividades
foram utilizadas e as temáticas que foram trabalhadas nesses dois
referentes ao mês de
meses. (Jaguarão, 2° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas –
agosto e setembro.
15/08/2016 – Eny, Gean, Maria Fernanda e Jairo).
Primeiramente os bolsistas perguntaram para cada aluno como
229. Letras/Jaguarão
Aprender os numerais passaram as férias e se estavam bem. Logo após, os bolsistas
com ajuda da
apresentaram o tema da aula, “numeral”, e colocaram o vídeo da
amarelinha.
“GallinaTuruleca”. Os alunos olharam o vídeo com muita atenção,
e em seguida, os bolsistas montaram a “amarelinha” para eles
jogarem. (Jaguarão, 2° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas –
19/08/2016 – Eny, Gean, Maria Fernanda e Jairo).
Os bolsistas começaram a oficina com o vídeo “Barney- Arriba,
230. Letras/Jaguarão
Direções e localizações abajo, derecha, izquierda”. Como atividade, foi feito um jogo em
Conhecer as direções e que um dos alunos tinha que sair da sala aula e, quando voltasse,
localizações na língua deveria dizer qual objeto mudou de lugar e explicar sua
espanhola.
localização, tudo na língua espanhola. (Jaguarão, 2° ano, EMEF
Fernando Corrêa Ribas –26/08/2016 – Eny, Gean, Maria
Fernanda e Jairo).
A oficina teve início com a apresentação do tema utilizando, o
231. Letras/Jaguarão
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vídeo “Elmarinero baila, baila, baila”. Depois de recordadas as
partes do corpo na língua espanhola, os bolsistas entregaram um
desenho impresso para que os alunos completassem com as partes
do corpo que faltavam. (Jaguarão, 2° ano, EMEF Fernando
Corrêa Ribas –02/09/2016 – Eny, Gean, Maria Fernanda e Jairo).
Os bolsistas começaram a oficina perguntando como passaram a
232. Letras/Jaguarão
Aprender os nomes das semana e, em seguida, apresentaram o tema da oficina, “Frutas”.
frutas.
Depois passaram um vídeo, “Hormiguita - Gallinapintadita 2
OFICIAL”. Como atividade, os alunos fizeram ponteiras para seus
lápis no formato de frutas. (Jaguarão, 2° ano, EMEF Fernando
Corrêa Ribas –09/09/2016 – Eny, Gean, Maria Fernanda e Jairo).
A oficina teve início com apresentação de algumas fotos de
233. Letras/Jaguarão
Conhecer os nomes de comércios e pontos turísticos de Jaguarão. Depois, foi feito um
pontos turísticos e
tabuleiro, no quadro, com pontos turísticos e comerciais, cada
comércios na língua
aluno tinha que jogar o dado para ver quem completava o percurso
espanhola.
primeiro. (Jaguarão, 2° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas –
16/09/2016 – Eny, Gean, Maria Fernanda e Jairo).
Os bolsistas iniciaram a oficina com o vídeo “Las partes de la
234. Letras/Jaguarão
Ampliar o
casa”. Em seguida, foi entregue o desenho de uma casa e figuras
conhecimento das
de móveis para recordar e pintar. Com isso, os alunos teriam que
partes da casa na
colar e montar a sua casa. (Jaguarão, 2° ano, EMEF Fernando
língua espanhola.
Corrêa Ribas –23/09/2016 – Eny, Gean, Maria Fernanda e Jairo).
A oficina começou com os bolsistas explicando que não fariam a
235. Letras/Jaguarão
Aprender a falar mais
pergunta que faziam sempre ao iniciar as aulas (como foi a sua
na língua espanhola
semana). Ao invés disso, os alunos deveriam desenhar em uma
contando como foi a
folha algumas atividades que fizeram durante a semana, e, por
sua semana.
fim, teriam que apresentar o que foi produzido, mostrando o
desenho para seus colegas e falando na língua espanhola.
(Jaguarão, 2° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas –30/09/2016 –
Eny, Gean, Maria Fernanda e Jairo).
Os bolsistas com a ajuda da supervisora planejaram as temáticas e
236. Letras/Jaguarão
Planejar atividades
as metodologias para o restante do semestre.
para os meses de
(Jaguarão, 2° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas –03/10/2016 –
outubro e novembro.
Eny, Gean, Maria Fernanda e Jairo).
Reforçar o
conhecimento das
partes do corpo na
língua espanhola.
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237.

Letras/Jaguarão
Conhecer mais sobre a
estação e suas
características.

238.

Letras/Jaguarão
Conhecer os tipos de
casa com ajuda do
jogo da memória.

239. Letras/Jaguarão
Reforçar o
conhecimento das
partes da casa.

240.

Letras/Jaguarão
Apresentar o tema
sobre Saudações e
Boas Maneiras.

241.

Letras/Jaguarão
Continuar com o tema

“A oficina teve inicio com o vídeo “!Hola primavera!”, que
mostra algumas características da estação. Como atividade,
jogaram “bingo da primavera”, que apresentava diversos objetos e
atividades que poderiam fazer na estação e, assim, os alunos
conheceram novas palavras na língua meta.
(Jaguarão, 2° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas –07/10/2016 –
Eny, Gean, Maria Fernanda e Jairo).
Os bolsistas iniciaram a aula com o vídeo “Tipos de casas”. Os
alunos conheceram os materiais de construção e os diversos tipos
de casas. Como atividade, os eles foram divididos em dois grupos
para jogar o jogo da memória.
(Jaguarão, 2° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas –04/11/2016 –
Eny, Gean, Maria Fernanda e Jairo).
A oficina teve início com o vídeo “Las partes de la casa
enespañol”, os bolsistas fizeram uma revisão das partes da casa,
utilizando o jogo da adivinhação. Um dos bolsistas desenhava no
quadro algum móvel da casa e os alunos, que foram separados em
dois grupos, tinham que adivinhar que parte da casa foi desenhada.
(Jaguarão, 2° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas –11/11/2016 –
Eny, Gean, Maria Fernanda e Jairo).
Nesta primeira aula, as bolsistas se reuniram na escola EMEF
Marcílio Dias, para então dar início às oficinas ofertadas pelo
PIBID no 6º ano do Ensino Fundamental. As bolsistas foram
apresentadas aos alunos pela supervisora, que desenvolveu e
ampliou a temática do léxico dos “Saludos y los Buenos
Modales.” Foram passados dois videos “Los Buenos Modales,
Barney El camión” e “Los SaludosenEspañol” explicando a
diferença entre os mesmos e onde e quando deverão ser usados.
(Jaguarão, 6º ano, EMEF Marcílio Dias- 07 de março de 2016.
Luciana, Paola, Ana Paula).
Nesta aula as bolsistas começaram revisando o que foi visto e
dado na aula anterior, perguntando aos alunos do que se
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sobre Saudações e
Boas Maneiras.

242.

243.

244.

245.

246.

lembravam. Logo em seguida, foi pedido que os mesmos,fizessem
em dupla um diálogo utilizando os “Saludos y Buenos Modales”.
Foi pedido também para que os alunos elaborassem um cartaz
sobre o tema.
(Jaguarão, 6º ano, EMEF Marcílio Dias- 14 de março de 2016.
Luciana, Paola, Ana Paula).
Realizamos a reunião de planejamento das aulas no turno inverso,
Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a juntamente com a supervisora.
serem ministradas.
(Jaguarão, 14 de março de 2016. E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana,
Paola, Ana Paula).
Nesta aula retomamos o que havíamos dado nas aulas anteriores
Letras/Jaguarão
Finalizar a temática
perguntando o que eles recordavam e propusemos a atividade de
das Saudações e Boas
finalizar a construção do cartaz,para que o mesmo ficasse exposto
Maneiras.
na sala de aula. Num segundo momento foram entreguesfolhas
com uma atividade para nomear “Los saludos” de acordo com a
imagem, e por último após a explicação,os alunos se apresentaram
aos colegas. (Jaguarão, 6º ano, EMEF Marcílio Dias- 21 de março
de 2016. Luciana, Paola, Ana Paula).
Nessa aula iniciamos a temática sobre a família, passando o vídeo
Letras/Jaguarão
Apresentar a Família.
“Cómo es tu família” comentando omesmo.Por último mostramos
uma atividade para os alunos desenhassem a sua família.
(Jaguarão, 6º ano, EMEF Marcílio Dias- 28 de março de 2016.
Luciana, Paola, Ana Paula).
Realizamos a reunião de planejamento das aulas no turno inverso,
Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a juntamente com a supervisora. (Jaguarão, 28 de março de 2016.
serem ministradas.
E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana, Paola, Ana Paula).
Nesta aula foi retomada a temática sobre a família. Foram
Letras/Jaguarão
Continuar com a
expostos três vídeos “Aprendemos losmiembros de la família,
temática sobre A
Aprendemos lostipos de família” y vídeo com a canção “La
Família.
família para niños”. A professora pausou o vídeo e explicou sobre
o mesmo. Logo após, foi feita uma atividade sobre a árvore
geneológica da família, nesse momento foi entregue uma folha a
qual os alunos teriam que preencher com seus graus de parentesco.
(Jaguarão, 6º ano, EMEF Marcílio Dias- 04 de abril de 2016.
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247.

248.

249.

250.

251.

252.

Luciana, Paola, Ana Paula).
Nessa aula foi retomada a temática da família, para finalizar
perguntamos: Qual parente cada aluno tinha desenhado? Após
iniciamos a temática dos animais, passando um vídeo chamado
“Enla granja de mi tío” e “Animales”. Finalmente foi perguntado
o que haviam visto nos vídeos. (Jaguarão, 6º ano, EMEF
Marcílio Dias- 11 de abril de 2016. Luciana, Paola, Ana Paula).
Realizamos a reunião de planejamento das aulas no turno inverso,
Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a juntamente com a supervisora. (Jaguarão, 11 de abril de 2016.
serem ministradas.
E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana, Paola, Ana Paula).
Nessa aula foi retomado o que foi dado na aula anterior, foi
Letras/Jaguarão
Continuar com a
perguntado aos alunos o que eles lembravam. Os mesmos foram
temática dos animais. respondendo que haviam assistido vídeos sobre os animais,
citando os nomes dos mesmos em Espanhol. devido a pouca
quantidade de alunos na aula, pelo mau tempo foi aplicado um
jogo de memória sobre os animais. (Jaguarão, 6º ano, EMEF
Marcílio Dias- 18 de abril de 2016. Luciana, Paola, Ana Paula).
Nessa aula retomamos as aulas anteriores, perguntando o que eles
Letras/Jaguarão
Continuar com a
lembravam. Alguns responderam que era sobre os animais. As
temática dos animais.
professoras foram perguntando de quais animais eles lembravam
falando em espanhol. Foi feita a leitura do livro “El mono
egoista”, sempre retomando os nomes dos animais. Em seguida foi
proposta uma atividade, no qual os alunos teriam que, em grupos,
recortar animais de revistas e separar para logo fazer uma mini
enciclopédia (ambiente, alimentação e cuidados).
(Jaguarão, 6º ano, EMEF Marcílio Dias- 25 de abril de 2016.
Luciana, Paola, Ana Paula).
Realizamos a reunião de planejamento das aulas no turno inverso,
Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a juntamente com a supervisora. (Jaguarão, 25 de abril de 2016.
serem ministradas.
E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana, Paola, Ana Paula).
Nessa aula foi retomada a aula anterior, comentando o que
Letras/Jaguarão
Continuar com a
havíamos feito de proposta de atividade, as bolsistas explicaram
temática dos animais.
novamente para aqueles alunos que haviam faltado. Alguns não
haviam terminado o que foi proposto então retomamos. Em
Letras/Jaguarão
Trabalhar com a
temática dos animais.
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253.

254.

255.

256.

seguida foi pedido para que os alunos aproveitassem que estavam
em grupo para debatessem e concluíssem essa atividade,
escrevendo o que eles sabiam sobre o que esses animais comem,e
em que ambiente vivem e se eram selvagens ou não. Porem a
atividade não foi concluída. (Jaguarão, 6º ano, EMEF Marcílio
Dias- 02 de maio de 2016. Luciana, Paola, Ana Paula).
Nessa aula concluímos a atividade de terminar a mini
Letras/Jaguarão
Continuar com a
enciclopédia, debatemos com os alunos se eles concordavam com
temática dos animais.
o que os colegas tinham colocados em seus livros e assim foi
entregue para a professora titular. Iniciamos uma atividade de
adivinhações logo em seguida, em que eles deveriam dizer que
animais eram de acordo com o que as bolsistas solicitavam. Essa
atividade não foi concluída, devido que o período sempre é de 45
minutos tendo uma aula semanal. (Jaguarão, 6º ano, EMEF
Marcílio Dias- 09 de maio de 2016. Luciana, Paola, Ana Paula).
Retomamos a aula anterior, terminamos a atividade das
Letras/Jaguarão
Continuar com a
adivinhações e logo em seguida foram passados alguns vídeos,
temática dos animais. “león y cerdo salvaje, león y cocodrilo, león e hipopótamo”. Íamos
fazer outra atividade, porém o período foi menor devido aos
alunos terem que participar de uma palestra na escola.
(Jaguarão, 6º ano, EMEF Marcílio Dias- 13 de maio de 2016.
Luciana, Paola, Ana Paula).
Realizamos a reunião de planejamento das aulas no turno inverso,
Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a juntamente com a supervisora. (Jaguarão, 13 de maio de 2016.
serem ministradas.
E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana, Paola, Ana Paula).
Nessa aula terminamos a temática dos animais, fizemos uma
Letras/Jaguarão
Continuar com a
atividade em que a turma foi dividida em 2 grupos nos quais
temática dos animais.
deveriam ir tirando figuras de animais e fazer mímicas, enquanto
um por vez apresentavaao outro grupo que deveria adivinhar qual
animal era. Tínhamos uma proposta de iniciar outra temática,
porém não deu tempo. (Jaguarão, 6º ano, EMEF Marcílio Dias- 23
de maio de 2016. Luciana, Paola, Ana Paula).
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257.

258.

259.

260.

261.

Nessa aula iniciamos a temática das cores. Perguntamos se algum
deles sabia alguma cor em espanhol, um aluno que havia
reprovado de ano recordou alguns nomes das cores e disse aos
colegas. Logo passamos os vídeos “Los Colores enEspañol” e
“Colors, colors ¡Colores, colores!”. E para finalizar utilizamos
uma atividade com o jogo “Twistter” no qual eles poderiam jogar
e ainda assim utilizarem as cores em espanhol.
(Jaguarão, 6º ano, EMEF Marcílio Dias- 30 de maio de 2016.
Luciana, Paola, Ana Paula).
Nessa aula continuamos a temática das cores. Primeiramente
Letras/Jaguarão
Continuar com a
perguntamos aos alunos se eles já haviam visto ou lido algo sobre
temática da cores.
a pintora Frida Kahlo, e eles responderam que não haviam visto
nada. Assim iniciamos lendo a biografia da pintora, comentando e
falando sobre sua vida. Depois passamos um vídeo “Zamba
Excursión al Museo de Bellas Artes Frida Kahlo”. E coma
atividade foi entregue imagens da pintora Frida para que os alunos
colorissem. Foi solicitado que as bolsistas falassem os nomes das
cores em Espanhol e os mesmos iam colorindo o desenho.
(Jaguarão, 6º ano, EMEF Marcílio Dias- 06 de junho de 2016.
Luciana, Paola, Ana Paula).
Realizamos a reunião de planejamento das aulas no turno inverso,
Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a juntamente com a supervisora. (Jaguarão, 06 de junho de 2016.
serem ministradas.
E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana, Paola, Ana Paula).
Nessa aula retomamos a anterior. Perguntando o que foi dado,
Letras/Jaguarão
Concluir a temática
pedimos para quem havia vindo explicasse pra quem não veio o
das cores.
que foi dado e quem era a pintora Frida Kahlo. Logo depois foi
solicitado que concluíssem a atividade de pintura. Decidimos fazer
uma atividade extraclasse, em horário inverso do turno dos alunos
para que pudessem olhar o filme da pintora Frida Khalo.
(Jaguarão, 6º ano, EMEF Marcílio Dias- 13 de junho de 2016.
Luciana, Paola, Ana Paula).
Foi proposta uma atividade em horário inverso para ver o filme da
Letras/Jaguarão
Finalizar a temática
Frida Khalo, porém não foi possível concluir esta atividade. A
das cores
maioria dos alunos não se mostrou interessada em ver o filme,
Letras/Jaguarão
Trabalhar com a
temática das cores.
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262.

Letras/Jaguarão
Apresentar o tema
sobre as profissões.

263.

Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a
serem ministradas.
Letras/Jaguarão
Continuar com a
Temática das
Profissões.

264.

265. Letras/Jaguarão
Continuar com a
temática das profissões.

266.

Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a

conversaram muito, alguns faziam outra coisa, conversaram então
não foi possível ver o filme todo. (Jaguarão, 6º ano, EMEF
Marcílio Dias- 14 de junho de 2016. Luciana, Paola, Ana Paula).
Nessa aula fizemos um breve relato sobre o filme assistido na aula
anterior. Logo em seguida, começamos a temática das profissões
mostrando umvídeo onde as mesmas iam aparecendo juntamente
com as cores. Após passamos um vídeo chamado “Lasprofesiones
para niños” explicando cada uma das profissões. Em seguida
escutamos uma canção chamada “los ofícios”. Não foi possível
concluir. (Jaguarão, 6º ano, EMEF Marcílio Dias- 20 de junho de
2016. Luciana, Paola, Ana Paula).
Realizamos a reunião de planejamento das aulas no turno inverso,
juntamente com a supervisora. (Jaguarão, 20 de junho de 2016.
E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana, Paola, Ana Paula).
Nessa aula continuamos a temática das profissões. Passamos
novamente a música “Los ofícios” perguntando quais as
profissões apareciam na música. Depois questionamos se todos
entenderam a letra, e o que não haviam entendido que
perguntassem. Retomamos novamente a música para que eles
pudessem ouvir e captar com mais clareza. Em seguida como
atividade, entregamos uma folha em que eles deveriam relacionar
as profissões com os términos. (Jaguarão, 6º ano, EMEF Marcílio
Dias- 27 de junho de 2016. Luciana, Paola, Ana Paula).
Nessa aula retomamos a aula anterior perguntando do que se
lembravam, falando das profissões que apareciam na canção. Logo
foi pedido que eles terminassem as atividades da folha, que seriam
as adivinhações das profissões. Depois foi feita a atividade na qual
eles deveriam completar um jogo “jogo dos ofícios”. E por último
foi pedido para que os alunos elaborassem um diálogo em que
eles deveriam apresentar com fantoches. Essa atividade não foi
finalizada. (Jaguarão, 6º ano, EMEF Marcílio Dias- 04 de julho de
2016. Luciana, Paola, Ana Paula).
Realizamos a reunião de planejamento das aulas no turno inverso,
juntamente com a supervisora. (Jaguarão, 04 de julho de 2016.
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serem ministradas.
267. Letras/Jaguarão
Continuar com a
temática das profissões.

E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana, Paola, Ana Paula).
Nessa aula retomamos perguntando sobre a temática das
profissões, que havíamos trabalho nas aulas anteriores. Em
seguida retomamos a atividade dos fantoches, na qual íamos
ajudando os alunos a criarem os diálogos em espanhol para depois
apresentarem. Alguns alunos concluíram essa apresentação, e a de
outros ficou para a próxima aula. (Jaguarão, 6º ano, EMEF
Marcílio Dias- 11 de julho de 2016. Luciana, Paola, Ana Paula).
Nessa aula retomamos a atividade das profissões, foram entregues
268. Letras/Jaguarão
Continuar com a
os diálogos e logo foram começando. Em forma de teatro os
temática das profissões. alunos iam apresentando, a partir do que apresentavam nós íamos
perguntando que profissões tinham. Foi solicitado como atividade
de casa que eles escrevessem que profissões queriam ter.
(Jaguarão, 6º ano, EMEF Marcílio Dias- 18 de julho de 2016.
Luciana, Paola, Ana Paula).
Nessa aula retomamos o que havíamos dado nas aulas anteriores,
269.
Letras/Jaguarão
Finalizar com a
sobre as profissões. Perguntamos o que eles se lembravam. E logo
temática das profissões. foi solicitado que os alunos entregassem a atividade pedida,
porém apenas umaluno a fez. Então foi pedido que eles fizessem
em aula. (Jaguarão, 6º ano, EMEF Marcílio Dias- 01 de agosto de
2016. Luciana, Paola, Ana Paula).
Nessa aula iniciamos a temática das frutas. Perguntando se eles já
270.
Letras/Jaguarão
Apresentar a temática
tinham ouvido algum nome de alguma fruta em espanhol. Alguns
das frutas.
sabiam e iam falando os nomes. Logo passamos dois vídeos
“canción de las frutas” e “El twist de las frutas” e íamos
perguntando quais frutas apareciam e fazendo um comentário
sobre. Em seguida foi proposta uma atividade, na qual foi levado
uma sacola com réplicas de frutas, em que eles deveriam ir tirando
uma e falando suas características: nome, cor, gosto.
(Jaguarão, 6º ano, EMEF Marcílio Dias- 08 de agosto de 2016.
Luciana, Paola, Ana Paula).
Nessa aula retomamos, perguntando se os alunos lembravam
271.
Letras/Jaguarão
Continuar com a
algum nome das frutas, logo depois que eles iam falando íamos
temática das frutas.
retomando, perguntando também sobre os vídeos das frutas. Em
168

__________________________________Relatório de Atividades do Programa PIBID/UNIPAMPA

272.

273.

274.

275.

seguida foi proposta uma atividade na qual, os alunos um a um
deviam ir à frente, ser vendados e depois a professora escolhia
uma fruta para que eles adivinhassem e dissessem o nome em
espanhol, foi feito isso até o final da aula.
(Jaguarão, 6º ano, EMEF Marcílio Dias- 15 de agosto de 2016.
Luciana, Paola, Ana Paula).
Realizamos a reunião de planejamento das aulas no turno inverso,
Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a juntamente com a supervisora. (Jaguarão, 15 de agosto de 2016.
serem ministradas.
E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana, Paola, Ana Paula).
Nessa aula retomamos o que fizemos na última, falando alguns
Letras/Jaguarão
Continuar com a
nomes das frutas e das quais eles lembravam. Em seguida foi
Temática da frutas.
proposto um trabalho, já que íamos trabalhar com alimentação
logo em seguida, eles deveriam pesquisar receitas do Uruguai para
apresentarem nas próximas aulas. Uma aluna sugeriu que iria
trazer a receita e a comida, foi deixado em aberto que quem
tivesse interesse em trazer. (Jaguarão, 6º ano, EMEF Marcílio
Dias- 22 de agosto de 2016. Luciana, Paola, Ana Paula).
Nessa aula retomamos o que havíamos solicitado, como íamos
Letras/Jaguarão
Dar seguimento a
trabalhar com a temática dos alimentos os alunos trouxeram
temática das frutas.
receitas típicas do Uruguai. Alguns alunos decidiram trazer não
apenas a receita escrita, mas a própria receita pronta. Trouxeram
tortas fritas e pizza, porém foram os únicos que trouxeram. Os
outros entregaram as receitas escritas. Logo em seguida, foi
passado um slide com algumas adivinhações sobre as frutas.
Depois escutaram uma música “los alimentos” para iniciar a
temática dos alimentos. (Jaguarão, 6º ano, EMEF Marcílio Dias29 de agosto de 2016. Luciana, Paola, Ana Paula).
Nessa aula retomamos a aula anterior, perguntando o que haviam
visto nos slides e os nomes das frutas. Mostramos rapidamente o
Letras/Jaguarão
Apresentar a temática
slide para retomar, cantando o nome das frutas. Em seguida foi
dos alimentos.
passada novamente a música, pois haviam faltado alguns alunos e
a partir daí retomamos a temática. Logo em seguida foi passado o
vídeo “las hamburguesas” e explicado quais alimentos apareciam,
iniciamos questionando sobre os alimentos saudáveis e não
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276.

277.

278.

279.

280.

281.

saudáveis.(Jaguarão, 6º ano, EMEF Marcílio Dias- 05 de setembro
de 2016. Luciana, Paola, Ana Paula).
Realizamos a reunião de planejamento das aulas no turno inverso,
Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a juntamente com a supervisora. (Jaguarão, 05 de setembro de 2016.
serem ministradas.
E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana, Paola, Ana Paula).
Nessa aula retomamos a aula passada lembrando sobre os
Letras/Jaguarão
Trabalhar com os
alimentos saudáveis e não saudáveis. Em seguida foram entregues
alimentos saudáveis e
alguns panfletos do supermercado “El dorado” e foi pedido que
não saudáveis.
em grupos, os alunos fizessem cartazes com duas tabelas
mostrando esses dois tipos de alimentos.
(Jaguarão, 6º ano, EMEF Marcílio Dias- 12 de setembro de 2016.
Luciana, Paola, Ana Paula).
Nessa aula retomamos a aula anterior relembrando sobre os
Letras/Jaguarão
Continuar com a
alimentos, perguntando o que eles lembravam sobre o léxico.
temática dos alimentos. Depois que falaram o que sabiam continuaram a terminar os
cartazes com as tabelas dos alimentos. Foi concluída, mas não foi
apresentada. (Jaguarão, 6º ano, EMEF Marcílio Dias- 03 de
outubro de 2016. Luciana, Paola, Ana Paula).
Nessa aula terminamos apresentando o que os grupos colocaram
Letras/Jaguarão
Dar seguimento a
nos cartazes, dizendo o que cada um havia colocado em saudável e
temática dos alimentos não saudável, perguntando aos colegas. Em seguida colocamos
uma música com espaços em branco, na qual os alunos deveriam
ouvir e completar depois. Foi concluída essa atividade.
(Jaguarão, 6º ano, EMEF Marcílio Dias- 10 de outubro de 2016.
Luciana, Paola, Ana Paula, Taiane).
Nessa aula fizemos a atividade sobre os alimentos saudáveis, foi
Letras/Jaguarão
Continuar com a
pedido na semana anterior que os alunos trouxessem alguma fruta
temática dos alimentos de sua preferência, para então fazermos uma salada de fruta no
refeitório da escola, juntamente com os mesmos.
(Jaguarão, 6º ano, EMEF Marcílio Dias- 17 de outubro de 2016.
Luciana, Paola, Ana Paula).
Nessa aula foi feita a atividade dos alimentos não saudáveis. Os
Letras/Jaguarão
Finalizar a temática
alunos entregaram os condimentos e foram feitos os “panchos” no
dos alimentos.
refeitório da escola, e assim foi terminada a temática dos
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282.

283.

284.

285.

286.

alimentos. (Jaguarão, 6º ano, EMEF Marcílio Dias- 24 de outubro
de 2016. Luciana, Paola, Ana Paula).
Realizamos a reunião de planejamento das aulas no turno inverso,
Letras/Jaguarão
Planejar as oficinas a juntamente com a supervisora. (Jaguarão, 24 de outubro de 2016.
serem ministradas.
E.M.E.F. Marcílio Dias- Luciana, Paola, Ana Paula).
Nessa aula comentamos que já havíamos terminado a temática dos
Letras/Jaguarão
Apresentação dos
alimentos, falando que fizemos a atividade com os alimentos
meios de transporte.
“saudáveis” a salada de fruta e dos “não saudáveis” o Pancho.
Logo começamos a temática dos meios de transporte, passamos
um vídeo “Medios De Transporte Para Niños” e depois fizemos
umas adivinhações. Por fim, foi pedido que os alunos trouxessem
na semana seguinte materiais recicláveis para construírem os
meios de transporte. (Jaguarão, 6º ano, EMEF Marcílio Dias- 30
de outubro de 2016. Luciana, Paola, Ana Paula).
Nessa aula os alunos trouxeram alguns materiais recicláveis para a
Letras/Jaguarão
Dar seguimento a
confecção dos meios de transporte. Começaram, a elaborar seu
temática dos meios de meio de transporte o que não foi possível terminar, faltando
transporte.
apenas a pintura que ficarápara próxima aula.
(Jaguarão, 6º ano, EMEF Marcílio Dias- 07 de novembro de 2016.
Luciana, Paola, Ana Paula).
Nesta primeira aula, com a turma do 9º ano, do EMEF Padre
Letras/Jaguarão
Conhecer e integrar os Pagliani, foi feita uma dinâmica para que as bolsistas e os alunos
estudantes do grupo,
se conhecessem, demos algumas perguntas em que os alunos
partindo de
teriam que responder cada uma delas, porém em umas das
características pessoais respostas teriam que mentir, para que os colegas descobrissem
de cada integrante.
quem era a pessoa. (Jaguarão, 9°ano, EMEF Padre Pagliane –
18/03/2016 – Mara, Doralice e Taiane).
Na segunda aula, por haver mais alunos que não estavam
Letras/Jaguarão
Conhecer e integrar os presentes na primeira, continuamos a atividade de integração entre
estudantes do grupo,
os alunos.
partindo de
(Jaguarão,9°ano,EMEF Padre Pagliane – 07/04/2016 – Mara,
características pessoais Doralice e Taiane).
de cada integrante.
Na terceira aula, começamos perguntando aos alunos, o que eles
Letras/Jaguarão
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287.

Trabalhar com o
gênero textual –
Quadrinhos

288.

Letras/Jaguarão
Trabalhar com o
gênero textual –
Quadrinhos

289.

Letras/Jaguarão
Trabalhar com o
gênero textual –
Quadrinhos

290.

Letras/Jaguarão
Finalizar o trabalho
com o gênero textual –
Quadrinhos

291.

Letras/Jaguarão
Conhecer aspectos

conheciam da personagem Mafalda, logo mostramos como era
formada sua turma, as características de cada personagem. Em um
segundo momento, colocamos uns dos episódios da serie da
Mafalda chamado “Televisor”. Depois se assistirmos, fizemos
um questionamento aos alunos. Queríamos saber a opinião deles a
cerca do uso dos televisores; se as mídias podiam influenciar as
pessoas. Logo, apresentamos nossa proposta: cada aluno,
pensando como os personagens de Mafalda e não esquecendo as
características de cada um, tinha que fazer, individualmente, sua
historia em quadrinhos. (Jaguarão,9°ano,EMEF Padre Pagliane –
28/04/2016 – Mara, Doralice e Taiane).
Na quarta aula, explicamos novamente a proposta da última aula
aos alunos, que seria cada um desenvolver sua própria historia em
quadrinho. Depois de expormos a atividade novamente
entregamos imagens dos personagens, para que eles, já pensando
na historia, escolhessem o que melhor se encaixava. Depois eles
ficaram elaborando o texto que iria ser utilizado nos quadrinhos
até o término da aula. (Jaguarão, 9°ano, EMEF Padre Pagliane –
05/05/2016 – Mara, Doralice e Taiane).
Na quinta aula, tivemos que explicar novamente a atividade, pois
os alunos que estavam presentes na outra aula não compareceram.
Assim, depois de explicarmos novamente a atividade, mostrando o
episodio da Mafalda e entregando as figuras, eles iniciaram o
trabalho. Eles permaneceram nessa atividade ate o final da aula.
(Jaguarão, 9°ano, EMEF Padre Pagliane – 12/05/2016 – Mara,
Doralice e Taiane).
Na sexta aula, sabendo que os alunos não teriam terminado,
continuamos com a atividade, assim como os alunos já sabiam o
que deveria ser feito só retomamos o foco do trabalho e eles
ficaram fazendo os quadrinhos. Finalmente nessa aula,
conseguimos concluir essa atividade. (Jaguarão, 9°ano, EMEF
Padre Pagliane – 19/05/2016 – Mara, Doralice e Taiane).
Apresentamos o filme “ Festa no céu”, o qual se baseia nas
tradições mexicanas. Mostra três mundos, a terra dos lembrados, a
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culturais do México.
292.

293.

Letras/Jaguarão
Diferenciar as
atividades culturais
sobre o dia dos mortos
entre México, Espanha
e Brasil.
Letras/Jaguarão
Trabalhar a audição
através da música
“Bendita tu luz” banda
mexicana Maná

294.

Letras/Jaguarão
Concluir as atividades
na escola utilizando o
genero cartao postal.

295.

Letras/Jaguarão
Interagir com os grupos
e conhecer seus gostos
e características.

terra dos esquecidos e a terra dos vivos. (Jaguarão, 9°ano, EMEF
Padre Pagliane – 02/06/2016 – Mara, Doralice e Taiane).
A proposta que levamos aos alunos, foram imagens do dia dos
mortos do México, da Espanha e do Brasil, acompanhadas de
palavras que identificavam cada um dos países, os alunos tinham
que colocar cada palavra no pais que as representassem.
(Jaguarão, 9°ano, EMEF Padre Pagliane -09/06/2016 – Mara,
Doralice e Taiane).
Em seguimento das aulas anteriores que estávamos trabalhando a
cultura do México, nesta aula as bolsistas começaram
apresentando a música “Bendita tu luz” da banda Mexicana Maná.
Após a apresentação da música entregamos a letra com alguns
espaços que os alunos teriam que preencher ao ouvi-la novamente.
Por fim as bolsistas perguntaram o que os alunos haviam
entendido sobre a música. (Jaguarão, 9°ano, EMEF Padre Pagliane
– 16/06/2016 – Mara, Doralice e Taiane).
Neste dia para encerrar o trabalho com os gêneros textuais que
estávamos trabalhando nas aulas anteriores, apresentamos o cartão
postal para os alunos e levamos algumas imagens dos países:
Argentina e México- os quais foram trabalhados durante o
bimestre, após a apresentação do gênero, os alunos tiveram que
criar um cartão postal para um amigo imaginário através das
imagens que levamos, e que contemplasse algo da cultura de cada
um dos países. (Jaguarão, 9°ano, EMEF Padre Pagliane –
23/06/2016 – Mara, Doralice e Taiane).
Começo dos trabalhos no Colégio Estadual Carlos Alberto
Ribas (CECAR), com os alunos do 1º, 2º e 3º anos, sob a
supervisão da Professora Maria Martins.
Na primeira aula, foi feito uma dinâmica para conhecer os grupos,
com o auxilio de uma estrela de cinco pontas, na qual cada aluno
teria que colocar uma característica, defeito ou gosto sobre si.
Depois recolhemos as estrelas, misturamos e entregamos
aleatoriamente para cada aluno, eles deveriam adivinhar, a partir
dos dados citados de quem era a estrela. (Jaguarão, 1º, 2º e 3º anos,
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296.

Letras/Jaguarão
Conhecer e interagir
com a fronteira Músicas.

297.

Letras/Jaguarão
Conhecer e interagir
com a fronteira - Texto
Cerrazón

298.

Letras/Jaguarão
Conhecer e interagir
com a fronteira – Vídeo
“Gaúchos Canarinhos”
(Documentário–RBS
TV)

299.

Letras/Jaguarão
Relacionar cotidiano as

CECAR – 09/09/2016 – Maria Martins, Doralice e Taiane).
Na segunda aula, levamos a música “Frontera” de Jorge Drexler,
com atividades diferentes para os três grupos. Com o primeiro ano,
levamos a letra da música com lacunas, para que eles escutassem e
completassem. Depois respondessem questões: O que é fronteira?
Qual a relação da fronteira com a nossa cidade? E por fim, como
eles se viam sendo fronteiriços? No segundo ano pedimos para
eles, após escutarem a música, organizá-la (levamos fragmentos da
letra) e depois responder as questões já mencionadas. No terceiro
fizemos a mesma atividade que no segundo, porem após eles
organizarem a música e responderem as perguntas fizeram um
texto argumentativo. (Jaguarão, 1º, 2º e 3º anos, CECAR –
16/09/2016 – Maria Martins, Doralice e Taiane).
Na terceira aula, entregamos o texto do conto “Cerrazón”, do autor
Uruguaio José Monegal, para que os alunos pudessem ter contato
com algo da literatura de fronteira. Como a leitura do conto não
era fácil, nós auxiliamos os alunos na leitura e ao final pedimos
para que cada um escrevesse o que entendeu do texto.
(Jaguarão, 1º, 2º e 3º anos, CECAR – 23/09/2016 – Maria Martins,
Doralice e Taiane).
Na quarta aula, passamos o vídeo Gaúchos Canarinhos, que conta
a história de AldyrSchlee, natural de Jaguarão, que ganhou o
concurso de desenho para o novo uniforme da seleção brasileira
(este que desde então, tornou-se um símbolo nacional). Com o
vídeo queríamos encerrar a temática fronteira e ver como eles se
viam nesse entrelugar. Passamos a atividade para os três grupos
que após verem o vídeo, discutiram alguns conceitos de fronteira e
o que tínhamos de costumes dos Uruguaios e o que eles tinham de
nossa cultura em seu cotidiano. Ao fim pedimos para que eles
expressassem em desenho ou texto o que era a fronteira para eles.
(Jaguarão, 1º, 2º e 3º anos, CECAR – 30/09/2016 – Maria Martins,
Doralice e Taiane).
Na quinta aula entramos na segunda proposta: ‘cotidiano em
aula’,que tiveram como o primeiro tema as profissões. A
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300.

301.

303.

aulas: Mímica com as atividade então se baseava em um jogo de mínima, onde os alunos
Profissões
deverão representar as profissões para os colegas adivinharem,
com isso, no inicio da aula perguntamos quais as profissões que
eles sabiam na língua espanhola. Depois entregamos uma folha
com uma lista de profissões, assim distribuímos as imagens de
profissões em uma mesa com a figura para baixo para que eles
pegassem. Assim cada um teria que pegar uma imagem e depois
fazer a mínima para os colegas adivinharem.
(Jaguarão, 1º, 2º e 3º anos, CECAR – 07/10/2016 – Maria
Martins, Doralice e Taiane).
Na sexta aula começamos perguntando para os alunos se já
Letras/Jaguarão
Relacionar cotidiano as tinham feito uma entrevista de emprego, assim eles continuaram
aulas: Entrevista de falando suas experiências. A partir disso, selecionamos dez
emprego.
perguntas para eles responderem que seriam habituais em
entrevistas de emprego. Depois iríamos realizar uma entrevista,
em duplas. Assim eles responderam as questões, sempre
perguntando quando tinham dúvidas. Uma questão importante
que ocorreu nas turmas era sobre a sinceridade, se deveria haver
em uma entrevista de emprego. Dissemos que era bom sempre ser
sincero. A aula acabou e tivemos que deixar as entrevistas para o
outro dia. (Jaguarão, 1º, 2º e 3º anos, CECAR – 14/10/2016 –
Maria Martins, Doralice e Raquel e Sole).
Na sétima aula foram realizadas as entrevistas de emprego com o
Letras/Jaguarão
Relacionar cotidiano as primeiro e o segundo ano. A entrevista se baseava em um aluno
aulas: Entrevista de ser o empregador e o outro o candidato à vaga, assim o colega
emprego.
teria que avaliar as respostas do outro. No dia, além das dez
questões, imprimimos mais algumas, para que os alunos
pudessem usar sua capacidade de criação para elaborar as
respostas. (Jaguarão, 1º, 2º e 3º anos, CECAR – 21/10/2016 –
Maria Martins, Doralice e Raquel e Sole).
Começamos a oitava aula questionando os alunos sobre o que eles
Letras/Jaguarão
Relacionar
cotidiano sabiam sobre vestimentas na língua espanhola. Assim, eles foram
em aula: ‘Bingo de las respondendo. Como não lembravam de mais peças em espanhol,
vestimentas’.
entregamos uma cartela de bingo para cada um, assim, à medida
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que viam peças do vestuário que não conheciam eles
perguntavam para nós. Depois que eles conheceram as partes do
bingo, iniciamos o jogo. Quando o primeiro completou a cartela
entregamos o prémio que tínhamos levado.
(Jaguarão, 1º, 2º e 3º anos, CECAR. 04/11/2016.Maria Martins,
Doralice, Raquel, Sole).
Na nona aula retomamos a aula anterior, onde fizemos um bingo.
304. Letras/Jaguarão
Relacionar
cotidiano Posteriormente, entregamos para os alunos o texto
em aula: Indo para “Sonlasrebajas” para que eles lessem e relembrassem através das
“lasrebajas”
palavras sublinhadas as vestimentas que havíamos tratado na
última aula. Logo após, eles deveriam escrever um texto, a partir
daquele que eles haviam lido, descrevendo como seria seu
incrível dia em “Lasrebajas”. (Jaguarão, 1º, 2º e 3º anos, CECAR
– 11/11/2016 – Maria Martins, Doralice e Raquel e Sole).
Subprojeto Pedagogia/Jaguarão – Área Temática: Modalidades de Ensino: Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA)
Os bolsistas reuniram-se com as supervisoras e o coordenador a Os bolsistas, juntamente com
1.
Pedagogia/Jaguarão
Planejar o projeto
fim de planejar as ações que seriam desenvolvidas no ano de 2016. orientador
e
supervisoras,
Foi acordado que o grupo seria dividido em duas modalidades: prepararam o projeto,e bem como
Sala de AEE e Alfabetização e Letramento. Também ficou a elaboração de esboços das
acordado que semanalmente os bolsistas, supervisoras e primeiras atividades que serão
coordenador fariam reuniões para avaliar possíveis estratégias desenvolvidas nas oficinas.
pedagógicas e resultados das ações realizadas pelo grupo.
Houve inicialmente uma pequena entrevista com o objetivo de Com esta
proposta
foram
2.
Pedagogia/Jaguarão
Observar e conhecer os conhecer um pouco mais sobre cada aluno. Foi realizado testagem identificadas as dificuldades e
alunos em sala de aula; sobre a hipótese de escrita utilizando apenas quatro palavras de particularidades da escrita de cada
mesmo grupo semântico, seguido de uma frase elaborada das aluno,
no
qual
alguns
Conhecimento inicial palavras que foram ditadas anteriormente. Os alunos responderam apresentaram
dificuldades
sobre as dificuldades e às perguntas de forma variada em relação as suas dificuldades, principalmente na junção de
particularidades
da expectativas, entre outras questões com o intuito de conhecer um palavras e trocas de letras com
escrita de cada aluno.
pouco mais sobre cada um deles.
sons parecidos.
Foram feitas atividades com jogos de tabuleiro, jogo da memória A atividade proporcionou uma
3.
Pedagogia/Jaguarão
Explorar o raciocínio e jogos de montar frases;
interação entre os alunos de forma
lógico através de jogos
satisfatória;
educativos.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Foi oferecido para os alunos uma brincadeira com o cartaz que Além
de
desenvolver
um
Pedagogia/Jaguarão
Brincar com o alfabeto teriam que montas palavras com o seguinte Tema: ‘’Cuide dos compreendimento do alfabeto
movel.
animais’’.
foram desenvolvidados principios
de
cidadania
e
cociência
âmbiental.
Essa atividade foi aplicada com o intuito de diferenciar as palavras A atividade foi bem produtiva,
Pedagogia/Jaguarão
Leitura e escrita
e os sons – foram trabalhados exercicios de completar para que visto que os alunos ficaram
eles desenvolvesem mais a diferença das silabas.
empolgados em aprender de uma
forma diferente as palavras.
Uma das alunas estava com dificuldade muito grande em Com esse novo metodo todos os
Pedagogia/Jaguarão
Reconhecer as letras. acompanhar seus colegas, então foi feita uma atividade de alunos conseguiram acompanhar o
Aprendendo a produzir construir um novo desenvolvimento. Na produção de texto os hitmo
da
atividade
e
texto.
alunos tinha que ler o texto e completar com palavras chave o que demonstraram
um
estava faltando.
desenvolvimento muito bom na
leitura.
Na primeira atividade deveria ser circulada as letras que os Os alunos mostraram uma grande
Pedagogia/Jaguarão
Brincando de circular desenhos estavam mostrando e logo depois escrever a palavra que dificuldade com algumas letras
as letras. Formando foi formada. Por tanto os alunos deveriam formar frases com as como por exemplo: as letras (Cha,
frases com as figuras.
figuras que estavam indicando no texto.
nhe, cho, go, dra, que).
Foram aplicadas para os alunos as seguintes atividades de circular Nesse sentido o desenvolvimento
Pedagogia/Jaguarão
Circular as palavras e as palavras porque eles não conseguiam ler e ligar as figuras dos alunos foi muito bom, tanto
ligar as figuras.
nelas.
que, os alunos pediram mais
exerciios para praticar em casa.
Os alunos interagiram com o Material Dourado, buscando O interesse dos alunos pela
Pedagogia/Jaguarão
Compriender e buscar reconhecer na atividade os valores equivalentes.
matemática foi notável, com uma
conhecer o material
grande facilidade para trabalhar
dourado.
esta atividade. Chamou a atenção
é que a maioria deles não
conheciam
o
material
apresentado.
Ao realizar esta atividade os
Pedagogia/Jaguarão
Pedagogia/Jaguarão
Produção textual.
Nesta atividade os alunos iram desenvolver um texto apartir de alunos tiveram facilidade em
vários inicios de frases que estavam no material impresso, assim poder
argumentar
e
dar
deste modo os alunos tinham apenas que dar continuidade em continuidade em seu texto, pois a
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alguns pontos chaves que o texto coloca, de modo coerente

11.

12.

13.

14.

Na atividade do dia os alunos realizaram uma tarefa bem diferente
da que eles estão acostumados quando se tem que resolver
cálculos de multiplicação, os alunos receberão um desenho para
colorir, mas cada espaço que eles tinham que colorir tinha uma
multiplicação, assim deviam escolher a cor que iriam pintar
equivalente a o resultada da conta que estava correto.
Foi realizada a atividade de identificar as letras em vogais ou
Pedagogia/Jaguarão
Estimular a leitura e consoantes pintando-as de cores diferentes, e após, separa-las em
estabelecer a distinção duas colunas diferentes, uma para vogais e outra para consoantes;
entre
palavras
do Atividade na qual foi feita a leitura de um pequeno texto
masculino e feminino; chamado ‘’ O casamento na mata’’, no qual os alunos destacaram
de azul as palavras do gênero feminino e de vermelho as do
gênero feminino, logo após realizaram a separação destas
palavras em dois quadros para cada um dos gêneros.
Pedagogia/Jaguarão
Interpretar e resolver
cálculos
de
multiplicação.

Pedagogia/Jaguarão
Conhecimento
e
formação de palavras
novas.
Pedagogia/Jaguarão
Aprendizado
de
palavras com tons
parecidos,
reconhecimento
de

folha de atividade já tinha contido
nela um inicio, meio e fim de
frases que possibilitavam que o
aluno
de
forma
coesa
desenvolvesse a história.
Nesta atividade pude ver que os
alunos
tiveram
um
bom
desempenho, e puderam de uma
forma divertida resolver os
cálculos matemáticos.
De forma geral os alunos se
saíram bem nesta atividade
reconhecendo as vogais e
consoantes;
Em relação a leitura pôde ser
observado
dificuldades
principalmente na junção de
algumas palavras que possuíam
‘’lh, nh, ç’’ e na forma de
pronunciar com S ou z, porém
quando tiveram que separar
palavras do masculino e feminino
obtiveram bons resultados.

Atividade na qual encontram-se várias sílabas em um quadro para Houve a troca de algumas
que sejam encaixadas em palavras incompletas.
palavras, porém apresentaram-se
empenhados na realização da
tarefa.
Tarefa na qual frases devem ser completadas com palavras que Na primeira parte da atividade os
estão entre parênteses, porém tais palavras possuem significados alunos se saíram bem, porém na
diferentes e que devem ser observados e encaixados nas frases, na etapa de escrever por extenso
mesma folha de atividades encontra-se agora um exercício de alguns
alunos
escreveram
observar algumas gravuras que estão numeradas e escrever por trocando algumas letras ou
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gravuras e noções de extenso seus respectivos nomes.
numerais.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Pedagogia/Jaguarão
Reforçar a leitura,
além
de
formar
palavras através de um
caça-palavras.
Pedagogia/Jaguarão
Aprendizados
com
junção de silabas e
formação de frases.
Pedagogia/Jaguarão
Estimular o
aprendizado de novas
palavras.
Pedagogia/Jaguarão
Explicação ou reforço
sobre o que são
adjetivos e sobre sua
utilização como forma
de expressão.
Pedagogia/Jaguarão
Empregar
adjetivos
aos substantivos que
são representados por
imagens.
Pedagogia/Jaguarão
Completar
palavras,
separar
sílabas
e
formação de novas
palavras.

Foi realizada a leitura de um pequeno texto sobre a Independência
do Brasil, no qual algumas palavras estavam sublinhadas para que
fossem localizadas em um caça-palavras logo abaixo do texto.

Tarefa na qual cada número representava uma sílaba, originado
palavras.

Atividade em que sílabas encontram- se misturadas e que devem
ser colocadas em ordem para que haja a formação de palavras;

Houve a explicação sobre o que são adjetivos e logo após
algumas palavras foram colocadas em ordem para que origina-se
adjetivos.

faltando letras, dentre os alunos a
preocupação maior foi com uma
aluna do 4° ano que demonstrou
muita dificuldade em associar as
letras para formar palavras.
Em relação a leitura apresentaram
ainda dificuldades na junção de
algumas palavras, porém na
atividade
de
caça-palavras
obtiveram ótimo desempenho.
Apresentaram-se empenhados na
realização da tarefa com uma boa
melhora na junção de algumas
palavras.
Obteve-se bons resultados porém
alguns alunos permaneceram com
dificuldades na junção de palavras
mas demonstrando empenhados.
Os alunos associaram bem a
explicação de adjetivos realizando
a tarefa com poucos erros.

Atividade em que palavras adjetivas estavam em um quadro e Tarefa realizada com bom
deviam ser empregadas em cada um dos substantivos desempenho porém com algumas
representados por imagens.
trocas de adjetivos.

A tabela possui diversas palavras que terão que ser completadas Obteve-se resultados bons, porém
com a letra R, e em seguida escritas por extenso, a próxima etapa com dificuldades maiores no
desta folha de atividade possui palavras que devem ser separadas momento de criação de frases.
em sílabas de acordo com a ortografia e para encerrar duas
palavras devem ser escolhidas para a criação de frases.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Pedagogia/Jaguarão
Palavras cruzadas para
estabelecer distinção
entre masculino e
feminino.
Pedagogia/Jaguarão
Estabelecer diferenças
em relação ao emprego
de S ou Z nas palavras.
Pedagogia/Jaguarão
Distinção entre vogais
e consoantes e noções
de ordem alfabética;
Pedagogia/Jaguarão
Ensinar ou reforçar as
atividades
com
antônimos.
Pedagogia/Jaguarão
Estimular a leitura e a
interpretação de texto;
Pedagogia/Jaguarão
Associar palavras a
suas
respectivas
imagens
utilizando
recortes de sílabas.
Pedagogia/Jaguarão
Estimular a construção
de frases.
Pedagogia/Jaguarão
Associar palavras a
desenhos.
Pedagogia/Jaguarão
Formar palavras no
aumentativo.

Nesta atividade oito palavras que estão no masculino devem ser Atividade com bom desempenho
transformadas em feminino para logo após serem empregadas e interação entre os alunos.
numa cruzadinha.

Realização de atividade em que os alunos tiveram que completar Atividade realizada com bom
várias palavras com a letra S ou a letra Z, em seguida separa-las desempenho, porém com algumas
em duas tabelas para as seguintes terminações.
trocas da letra S por Z.
Atividade em que os alunos tinham que observar se as palavras
iniciavam com vogais ou consoantes e logo após separa-las em
dois quadros de acordo com as seguintes classificações.

Realizada
de
forma
bem
satisfatória com poucos erros, e
mais empenho dos alunos.

Atividade na qual possui um quadro com palavras que devem ser Foram alcançados bons resultados
transcritas com significado contrário ao de origem, para logo após com dificuldades em alguns
serem empregadas em uma tabela de palavra cruzada.
momentos mas com determinação
dos alunos.
Inicialmente foi feito a leitura do texto ‘’Manhã na praia’’ e Os alunos desempenharam uma
dando sequência foram respondidas algumas questões de boa melhora em relação a leitura e
interpretação;
interpretação de texto.
Atividade em que os alunos terão que recortar palavras e observar Os alunos associaram bem as
várias imagens para que possam ordenar as sílabas e colar as imagens porem apresentaram um
palavras corretamente em cada imagem.
pouco de dificuldade em ordenar
as sílabas.
Esta atividade contém cinco frases com palavras fora de ordem Obteve-se um bom desempenho
que devem ser ordenadas para que cada frase possua coerência.
dos alunos após ser realizado um
exemplo.
Nesta atividade encontram-se várias palavras, com suas
Nesta atividade todos realizaram
respectivas imagens que devem ser ligadas corretamente.
de forma bem satisfatória com
poucas dificuldades.
Nesta atividade encontram-se várias palavras na qual devem ser Atividade com bons resultados
observadas suas terminações para que sejam feitas as devidas porém com dificuldades em
substituições para a formação do aumentativo.
realizar a troca de algumas
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Pedagogia/Jaguarão
Estimular a percepção
através de imagens;
Pedagogia/Jaguarão
Ajudar a melhorar o
raciocínio lógico;
Estimular
o
aprendizado com jogos
educativos;
Pedagogia/Jaguarão
Estabelecer as
diferenciações de
palavras classificadas
em: Normal,
aumentativo e
diminuitivo.
Pedagogia/Jaguarão
Noções básicas de
quantidades;

Atividade dos 7 erros na qual haverá duas imagens com
semelhanças e algumas diferenças que devem ser observadas e
marcadas de forma correta.
Atividade de leitura e interpretação de um pequeno texto
chamado aniversário na sala de aula.

terminações.
Observou-se uma boa percepção
dos alunos em relação as imagens.

Houve uma boa melhora nas
práticas de leitura, com menos
trocas na junção de palavras e
Realização de jogos educativos tais como caça-rima e bingo interpretação de texto regular.
alfabético.
Proporcionou uma boa interação
entre os alunos e um aprendizado
de forma mais descontraído.
A atividade envolve palavras que se encontram misturadas em Houve algumas trocas na
uma tabela e devem ser separadas de acordo com sua classificação porém tiveram um
classificação em: Normal, aumentativo ou diminuitivo;
bom desempenho.

Atividade envolvendo tabela quantitativa, esta mostra o número
de vagas em uma ‘’escola’’ de acordo com as series de 1° a 9°
ano, e logo abaixo um questionário que deverá ser respondido de
acordo com o número de vagas identificadas na tabela.
A atividade envolve a substituição de símbolos por palavras e a
Pedagogia/Jaguarão
Estimular a leitura e as escrita de um texto, para a realização da tarefa os alunos terão que
práticas da escrita substituir no texto símbolos correspondentes a palavras, e
através de um pequeno reescreve-lo.
texto.
Nesta atividade haverá uma tabela com nomes de vários animais,
Pedagogia/Jaguarão
Noções básicas de que estão representados por um número ordinal diferente,
números ordinais.
obedecendo uma ordem de chegada em uma ‘’corrida’’, após
observar a ordem de chegada de cada um deles, os alunos terão
que completar a legenda que identifica a ordem de cada um dos
animais.
Esta atividade envolve problemas matemáticos de mais e menos
Pedagogia/Jaguarão

Obteve-se um bom desempenho
na realização da tarefa com
poucas trocas de números.
Houve um bom desempenho de
todos os alunos com uma boa
melhora na leitura.

A atividade proporcionou uma
boa associação dos números
ordinais e com poucos erros dos
alunos em relação a ordem de
cada número.
Nesta

atividade

os

alunos
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Estimular o
aprendizado de
cálculos matemáticos;

37.

Pedagogia/Jaguarão
Aprimorar a escrita e o
raciocínio através de
interpretação de texto;

38.

Pedagogia/Jaguarão
Estimular a leitura e a
compreender algumas
noções relacionadas a
ortografia;

39.

Pedagogia/Jaguarão
Aprimorar
os
conhecimentos básicos
de adição e subtração ;

40.

Pedagogia/Jaguarão
Explicando o famoso
halloween.

41.

Pedagogia/Jaguarão
Observar a maneira
como o aluno
compreende o que lhe é
explicado referente aos
conteúdos escolare no

na qual foi resolvida no caderno dos alunos e os resultados apresentaram um pouco de
escritos na folha de exercício.
dificuldade em alguns momentos
da realização dos cálculos porem
com
algumas
explicações
conseguiram realizar a tarefa.
Atividade na qual aparece uma imagem com uma pequena frase Em relação a escrita os alunos
que deve ser observada e utilizada para responder algumas apresentaram uma boa melhora
questões interpretativas.
porém, uma aluna do 4° ano
continua com muita dificuldade
na junção de várias palavras.
Atividade de leitura de um pequeno texto chamado ‘’ A Agulha e Nestas atividades os alunos
a Linha’’ neste os alunos tiveram que observar as palavras que apresentaram bons resultados
compõem L ou Lh para que fossem destacadas de maneira apresentando poucas trocas de L
diferente no próprio texto. Em seguida foi realizado dois por LH.
exercícios na mesma folha de atividade, o primeiro de completar
as orações com palavras compostas de L ou Lh porém que
fizessem sentido em cada oração. E por último um exercício de
completar as palavras com os mesmos compostos L ou Lh.
Atividade de adição e subtração em que foram resolvidos as
Embora houve em alguns
seguintes operações e logo após localizados os resultados em um
momentos dúvidas em relação a
caça-números.
algumas regras para realizar os
cálculos,
obteve-se
bons
resultados com poucos erros.
Desenvolvemos com os alunos atividades de complete o que esta Sobre esse assunto foi muito
faltando. Tudo em funcão do halloween
prazeroso trabalhar e conversar .
Pois na atividade eles me
contavam historias do que eles
faziam nessa data.
Sala de recursos ( AEE ) Observar a meneira como o aluno Observar a maneira como o aluno
responde as explicações do conteúdo de sala de aula apresentado compreende o que lhe é explicado
pelo professor do laboratório de aprendizagem, buscando entender referente aos conteúdos escolare
como se dá a compreensão do aluno perante aquela situação.
no laboratório de aprendizagem.
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42.

43.

44.

45.

46.

laboratório de
aprendizagem.
Pedagogia/Jaguarão
Elaboração de material
para utilização
no
laboratório
de
aprendizagem.
Pedagogia/Jaguarão
Desenvolver atividades
não atinjidas em sala de
aula
visando
uma
metodologia
diferenciada.
Pedagogia/Jaguarão
Dar suporte para os
educandos a sala de
recursos

Sala de recursos ( AEE ) Uma das alunas necessitava de material
adaptado para pessoa com baixa visão e com surdez, assim foi
desenvolvido todo um material para alfabetização dela em
português e em língua de sinais com enfase no visual e
principalmente no toque.
Sala de recursos ( AEE ) Todas as atividades que os alunos não
compreendem em aula, nós trabalhamos no laboratório de
aprendizagem utilizando metodologias diferenciadas como
cartazes, recursos tecnológicos, recusos naturais, entre outros.

Esse material trouxe uma maior
amplitudo para o desenvolvimento
das atividades no laboratório.

Sala de recursos ( AEE ) As atividades desenvolvidas na sala de
recursos foram desevolvidas partindo do princípio de ter um
maetodologia diferenciada para trabalhar os conteúdos com os
educandos para assim possibilitar um maior entendimento dos
coteúdos necessários para os alunos de acordo com a turma em
que está frequentando, onde pegavamos o conteúdo trabalhado em
sala de aula e montavamos uma nova aula de acordo com as
necessidades desse educando, possibilitando ele pesquisar
materiais na internet, desenvolvendo jogos, relacionando esses
conteúdos com o nosso dia a dia, entre outras estratégias.
Sala de recursos ( AEE ) A atividade do desafio se deu por conta
Pedagogia/Jaguarão
Começando o desafio de os alunos não se mostrarem muito interessados em desenvolver
com os alunos do site atividades de leitura e escrita, os alunos um a um escolhiam uma
“Luz do Saber”
atividade do site e a desenvolviam, pois as atividades do site
servem para o aluno interagir entre a internet (computador) e o
seu conhecimento de leitura e escrita.
Sala de recursos ( AEE ) A aula continuou com as atividades do
Pedagogia/Jaguarão
"Luz do Saber"
site, pois os alunos se mostraram interessados em aprender pelo
computador.

Durante esse processo percebemos
os educandos mais interados com
as
disciplinas,
com
maior
facilidade para desenvolver os
trabalhos propostos pelas mesmas.

Ao utilizar essa estratégia e ensino
se teve bons resultados no
desenvolvimentos dos alunos,
assim na redução do indice de
reprovação bimestral.

Com o resultado, pode-se ver o
interesse diferenciado dos alunos
de socializar o que já era
desenvolvido só que diferenciadamente com o computador.
Procurando estimular o aluno ao
interesse pelas aulas através do
computador,
para
eles
compreender que o computador
não é só para brincar.
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47.

48.

49.

Sala de recursos ( AEE ) Essa atividade teve por insentivo do
grupo trazer para todos os alunos juntos uma festa para
comemorar junto com eles a data do ‘’dia das bruxa’’ os alunos
assistiram filme, comeram pipoca, bolo, bala de goma, chiclete e
etc... teve tudo o que uma criança gosta.
No dia 19 de abril de 2016, no campus da UNIPAMPA –
Pedagogia/Jaguarão
Oficina de Editores de Jaguarão, foi realizada uma oficina que tinha como objetivo
vídeo e áudio
apresentar softwares de edição de vídeo e áudio para os alunos
bolsista do subprojeto Pedagogia . A princípio, seriam
apresentados programas de edição na plataforma Linux, mas
como todos os alunos eram usuários da plataforma Windows,
optou-se pela utilização de softwares de licença livre. O software
de edição utilizado foi o Windows MovieMaker por ser um
aplicativo que já vem instalado em várias versões do Windows e
que também pode ser baixado facilmente na internet. Utilizando o
referido editor de vídeo, foram apresentadas ferramentas de
transição de imagens, adição de áudio, corte de vídeos e áudio e
maneiras de unir vários vídeos em um só.
Educação Jovens e Adultos(EJA) Trabalho sobre o “Meio
Pedagogia/Jaguarão
Oficina sobre o meio ambiente”, disponibilizando conceitos importantes tratados na
âmbiente
preservação escolar.
Pedagogia/Jaguarão
Festa do Halloween

50.

Pedagogia/Jaguarão
Observar
conteudos
basicos de acordo com
o Método Paulo Freire.

Educação Jovens e Adultos(EJA) - Oservação de conteudos,
abordando as relações de conteudos da Ciência Naturais, Ciência
Exatas e Ciências e Ciências Humana dando enfase de acordo
com Metodo Paulo Freire.

51.

Pedagogia/Jaguarão
Analisar os conceitos
na pratica pedagogica
na inclusão escolar.

Educação Jovens e Adultos (EJA) - Conceituaram três metodos
importante sobre a formação docente, promovendo, discutindo e
identificando as etapas propostas através
do Metodo Paulo Freire.

Logo após o fim da festa os
pibidianos sortearam para eles
números onde cada numero que
eles escolhessem era um presente.
Os alunos ficaram encantados.
Apesar de ser o primeiro conato
com este editor de vídeo, todos
participantes
da
oficina
conseguiram
produzir
um
pequeno vídeo com muita
facilidade. Varios alunos não
conheciam esta ferramenta e
ficaram bastante empolgados com
as possibilidades que este novo
instrumento pode possibilitar.

Obteve-se uma avaliação clara e
objetiva,
conceituando
as
propostas
educacionais
no
desenvolvimento da atividade
ambiental.
Obteve-se um desenvolvimento
exemplar com todos os conteudos
trabalhados em aula, entretanto,
tendo como avaliação relacionar
os conteudos propostos com os
Métodos do Freire.
Desenvolveram um excelente
trabalho,
dando
enfase
a
investigação,
tematização
e
problametização abordados no
método Paulo Freire.
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52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Pedagogia/Jaguarão
Debater e Apresentar
Método Paulo Freire e
os Fóruns EJA Brasil
entre oTutor e os
Bolsistas.
Pedagogia/Jaguarão
Realizar leituras e
acompanhamento
Portal RS.
Pedagogia/Jaguarão
Apresentar o
entendimento das
leituras realizadas.
Realizar estratégias de
atuação.
Pedagogia/Jaguarão
Planejar círculo de
cultura
Pedagogia/Jaguarão
Analisar materiais e
Referenciais para a
relaização de
planejamentos.
Pedagogia/Jaguarão
Preparar círculo de
cultura e hipóteses de
alfabetização de
adultos.
Pedagogia/Jaguarão
Analisar
registros
realizados no círculo
de cultura.

Educação Jovens e Adultos (EJA) - Debate do Método Paulo
Freire para compreender os saberes do educando adulto,
descobrir os seus anseios, suas dúvidas, seus medos; propiciar sua
inserção na realidade midiática e sua participação mudando sua
relação de oprimidos.

Obteve-se a constatação da
importância do educador trabalhar
juntamente com seu educando e
do possível fortalecimento das
ações pela via tecnológica.

Educação Jovens e Adultos (EJA) - Fichamento pelos bolsistas
sobre o Método de Alfabetização de Adultos – Autor:Paulo Freire
Acompanhamento e troca de saberes entre bolsistas das ações do
Portal RS.
Educação Jovens e Adultos (EJA) - Debate entre bolsistas e tutor
o entendimento das leituras e do funcionamento da mídia Portal
Fóruns EJA. (04/05 e 11/05).
Reunião para definir as estratégias da equipe

Levantamento de hipóteses de
como seja a forma adequada de se
trabalhar na analfabetização de
adultos.
Entendimento das ações do
método para formular planejameno
e projeção de ações futuras.
Foi realizado o planejamento
semanal

Educação Jovens e Adultos (EJA) - Reunião entre bolsistas para Realizada troca de saberes e
debater as estratégias do Círculo de Cultura entre bolsistas e expectaivas entre os bolsistas de
adultos alfabetizandos.
como seria a “melhor” forma de
aproximação com a comunidade.
Educação Jovens e Adultos (EJA) - Encontro entre bolsistas para a Foi
possível
aos
bolsistas
elaboração do questionário para o círculo de cultura entre bolsistas descobrir seus anseios e a
e alfabetizandos.
fragilidade de como se aproximar
de quem fora “excluído.”
Educação Jovens e Adultos (EJA) - Encontro inicial entre Descobrimento dos saberes que
bolsistas para conhecer os adultos alfabetizandos da comunidade os adultos alfabetizandos traziam
“Cerro da Pólvora” de Jaguarão RS.
e
suas expectativas quanto ao
Projeto.
Educação Jovens e Adultos (EJA) - Reunião entre bolsistas para
analisar os registros do círculo de cultura e das expectativas dos
educandos.

Obteve-se subsídios para
testagem dos “saberes”.
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59.

60.

61.

Educação Jovens e Adultos (EJA) - Fichamento pelos bolsistas e
Pedagogia/Jaguarão
Realizar leituras e troca de saberes entre os mesmos sobre “Os Invariantes didáticosfichamento.
do livro: Alfabetização de Jovens e Adultos – Teoria e Prática Autora: Suzana Schwartz; Sete lições sobre alfabetização de
adultos- Autor: Álvaro Vieira Pinto.
Educação Jovens e Adultos (EJA) - Realização de análise das
Pedagogia/Jaguarão
Realizar testagem e expectativas dos educandos adultos quanto ao Projeto e testagem
expectativas
dos dos novos educandos.
educandos.
Educação Jovens e Adultos (EJA) - Foram apresentadas pelos
Pedagogia/Jaguarão
Apresentar
plano: bolsistas quatro imagens aos educandos para “provocar” o
Aprender através de aprendizado. O Professor tutor escreveu as palavras geradoras.
imagens e reconhecer
as letras.
Educação Jovens e Adultos (EJA) - Mapeamento da realidade
Pedagogia/Jaguarão
Elencar
dados
da com os moradores do Cerro da Pólvora.
comunidade.
Educação Jovens e Adultos (EJA) - Atividade de planejamento de
Pedagogia/Jaguarão
Realizar estratégias de estratégias de ensino dos discentes da disciplina:JP0024 – Os
ensino.
Sujeitos e a Prática Pedagógica na EJA

Obteve-se subsídios para a
realização de planejamentos,
estratégias para um
ensino
processual
e
com
intensionalidade.
Houve troca de saberes entre
bolsistas e educandos, constatouse o que eles sabiam e o que mais
querem aprender.
Foram ditas quinze palavras
geradoras pelos alfabetizandos.

Foi realizado um roteiro entre
bolsistas
e
educandos3
encontros.
Foram
realizadas
leituras,
63.
Planejamento
e produções
escritas pelos discentes. Total de 4
encontros.
Educação Jovens e Adultos (EJA) - Foi apresentado pelo Foram realizados até o momento 6
64.
Pedagogia/Jaguarão
Apresentar
Projeto, Professor Everton Fêrrêr de Oliveira o Projeto aos Professores da encontros entre o Docente da
Currículo e formação Rede Pública de Ensino e ministrados encontros para atender as Unipampa e Professores da rede
continuada.
demandas e carências dentro da modalidade EJA.
pública de ensino.
Subprojeto Pedagogia/ Jaguarão – área temática: Letramento e Educação Infantil
a) Participação no XVIII Fórum de Leituras de Paulo Freire
a) Aprendizagem de atitudes em
1.
Pedagogia/Jaguarão
Colaborar e participar
(20/05 e 21/05/2016).
situação colaborativa.
de eventos.
b) Participação na III Semana Acadêmica de Pedagogia (05/12 à b) Essa intervenção reafirma a
09/12/2016). As bolsistas realizaram contações de histórias em proposta do projeto da inserção do
todas as tardes do evento, na brinquedoteca da Universidade letramento na educação infantil,
Federal do Pampa – UNIPAMPA, para alunos das escolas de além de dialogar com a
educação infantil do município.
comunidade escolar do município.
c) Divulgação do trabalho
62.
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2.

3.

4.

c) Apresentação de trabalhos no VIII SIEPE e no II Encontro
Humanístico Multidisciplinar.
As práticas na escola realizadas pelas bolsistas iniciaram em
Pedagogia/Jaguarão
Realizar
março de dois mil e dezesseis, incluindo leituras semanalmente
planejamentos, tendo a junto aos alunos, utilizando vários recursos como varal, avental
leitura como foco mágico, teatro, fantoches, jogos, rimas, dramatizações. Também
principal.
foi dada ênfase na consciência fonológica, além de aliar o cuidar e
o educar, respeitando cada faixa etária.

realizado em eventos da
Unipampa.
Os resultados podem ser vistos
através das turmas das escolas, as
quais já identificam o papel do
Pibid. As crianças adotam um
comportamento leitor em frente
ao livro e apresentam um
desenvolvimento
intenso
e
progressivo da oralidade. Com a
inserção da leitura desde a Creche
1 (zero a 1 ano e 10 meses), podese notar o comportamento leitor
do alunos, desenvolvendo hábitos
de manusear o livro e expressar
sensações. Em relação ao
vocabulário, em rodas de leitura,
os alunos utilizam palavras vistas
em leituras anteriores, fazendo
algumas associações com outras
palavras e seus siginificados.
Crianças maiores (Creche 2, Prés
1 e 2) já apresentam percepções
sobre o tempo e o espaço em que
estão ocorrendo as histórias.
Nas reuniões, ocorreram discussões teóricas de artigos Aprofundamento teórico sobre o
selecionados pelos bolsistas acerca do letramento na educação tema principal do projeto.
infantil. Nesses momentos, os bolsistas compartilharam sugestões
para planejamentos com o grupo e fizeram a discussão dos artigos
com a coordenadora do projeto e supervisoras. (Período: 20/01 a
28/10/2016)

Pedagogia/Jaguarão
Promover reuniões em
que o grupo de
bolsistas, supervisoras
e
a
coordenadora
possam discutir e trocar
experiências.
As bolsistas participaram das festas em comemoração à Páscoa, As bolsistas interagiram com as
Pedagogia/Jaguarão
Participar das
realizadas nas escolas auxiliando na maquiagem artística e no crianças, pais e comunidade em
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atividades culturais na
comunidade escolar.

cuidado das crianças junto aos brinquedos infláveis.

As bolsistas participaram das Festas Juninas organizadas pelas
escolas, planejando e realizando as brincadeiras com as crianças.
Nessa atividade intergiram com os familiares dos alunos e a
comunidade em geral que também participou das brincadeiras.
Foram confeccionadas medalhas de 1º e 2º lugar e distribuído
balas e chocolates para os ganhadores dos jogos.
5.

As bolsistas se reúnem uma vez por semana para confeccionar
Pedagogia/Jaguarão
Confeccionar recursos recursos para a leitura e a contação de histórias, dentre outras
para os planejamentos produções.
das bolsistas.

6.

Pedagogia/Jaguarão
Propiciar momentos de
contato
com
a
literatura infantil à
comunidade escolar.

a)
As bolsistas dramatizaram a peça teatral “Chapeuzinho
Saudável” no anfiteatro da escola para os alunos de todas as
turmas.
b)
A supervisora realizou a contação caracterizada de vovó
da história “Festa no céu” utilizando o recurso varal e
dramatização musical da história, no dia do chá para as avós.
c)
As bolsistas realizaram a dramatização de uma releitura do
conto “Branca de Neve na Atualidade”, em que as crianças foram
ouvintes da história interpretada a partir do contexto do século 21.

geral aproximando o projeto da
comunidade, conhecendo melhor
os comportamentos infantis em
situações festivas.
Os alunos, familiares e a
comunidade em geral mostraram
ter
gostado
da
atividade
participando das brincadeiras,
interagindo com as bolsistas,
especialmente nos momentos de
premiação.
Com essas produções, as bolsistas
facilitam suas intervenções junto
aos educandos e proporcionam
momentos lúdicos de grande
aprendizagem, tornando a leitura
uma prática ainda mais próxima
do universo infantil.
a) Nesta atividade as bolsistas
reiteraram a importância de uma
alimentação
saudável,
conversando sobre os alimentos
que fazem bem a saúde com as
crianças.
b) As interações afetivas foram
destaque neste momento de
contação visto que envolveu
emocionalmente as vovós que
relembraram os seus tempos de
infância.
c) Promoção da compreensão de
que uma história pode ter
diferentes versões, conforme o
contexto histórico.
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7.

8.

9.

10.

1.

Esses momentos proporcionaram
aos alunos momentos de interação
e construção de conhecimentos
acerca da temática e relatos de
alguns hábitos saudáveis em seu
cotidiano familiar, através das
rodas de conversa.
As bolsistas participaram da “Parada da Infância” realizada no Com a participação dos bolsistas,
Pedagogia/Jaguarão
Participar do desfile da município de Jaguarão e proposta pela Secretaria Municipal de foi possível aproximá-los de mais
“Parada da Infância”.
Educação, colaborando no cuidado das crianças das EMEIs Prof.ª uma prática pedagógica, que não
Sílvia Ferreira e Cebolinha, juntamente com os alunos e demais somente àquelas que pertencem
funcionários da escola.
ao ambiente escolar.
A sacola é enviada para a residência de todos os alunos de cada A sacola possibilita a interação da
Pedagogia/Jaguarão
Incentivar a leitura e o turma, onde seus familiares poderão fazer a leitura dos livros família através de um momento
contato com os livros enviados e relatar em um caderno de registros como foi esta prazeroso para a criança em um
desde a mais tenra experiência e mais detalhes que julguem pertinentes.
contexto informal, no qual talvez
idade.
não haja o hábito da leitura.
Foram realizadas oficinas com professores especialistas nas áreas Os bolsistas puderam criar outras
Pedagogia/Jaguarão
Propiciar o
de linguagem e matemática a fim, de aprofundar conhecimentos atividades pedagógicas envolvenaprofundamento de
teóricos e vislumbrar novas possibilidades didáticas aos bolsistas. do linguagem, matemática e
conceitos relativos a
As oficinas foram três, abordando os seguintes temas: 1) Leitura leitura,
diversificando
seu
leitura, letramento e
de histórias infantis; 2) Numeramento na educação infantil; 3) planejamento, reconhecendo com
linguagem matemática Alfabetização e letramento na educação infantil.
mais propriedade os objetivos das
na educação infantil.
atividades propostas.
Subprojeto Pedagogia/Jaguarão – Área Temática: Leituras e Escrituras nos Anos Iniciais
Docência
Os resultados alcançados foram
Pedagogia/Jaguarão
Conduzir a ação pedaextremamente positivos, sobretudo
gógica em sala de aula,
no desenvolmento de posturas
a partir de planejapedagógicas adequadas por parte
mento sisitematizado e
dos acadêmicos , além do vínculo
postura docente adeefetivo com alunos e ambiente
quada a realidade e
escolar como um todo .
necessidades dos Anos
Iniciais.
Pedagogia/Jaguarão
Estimular a
alimentação saudável.

Foram realizadas atividades individuais de leitura sobre
alimentação com cada turma. Após, cada turma elaborou um
prato culinário, a partir de receitas levadas pelas bolsistas, para
todos degustarem.
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2.

3.

4.

5.

Planejamento
Pedagogia/Jaguarão
Aprender e elaborar
planejamento de
atividades didáticas de
forma sistematizada,
criativa e
contextualizada na
realidade escolar e nas
necessidades discentes.
Reuniões de planejamento com supervisoras
Pedagogia/Jaguarão
Acompanhar
o
processo desenvolvido
nas
escolas
com
suestões de temáticas e
dinâmicas ,bem como
formação continuada
das supervisoras.
Reuniões quinzenais com a coordenação
Pedagogia/Jaguarão
Proporcionar aprofundamento teórico e prático sobre as temáticas
da aquisição e desenvolvimento da leitura e
escrita,
consciência
fonológica e indicadores de avaliação nos
Anos Iniciais.
Reuniões gerais mensais
Pedagogia/Jaguarão
Proporcionar a troca de
experiências
e
formação sistematizada
entre acadêmicos e
supervisoras.

Houve significativa evolução no
processo
de
planejamento
resultando
em
experiências
pedagógicas mais pordutivas e
criativas. Além do exercício e
aprendizagem de planejamentos
coletivos.

Acompanhamento
e
aperfeiçoamento permanente das
atividades
desenvolvidas
de
escolas.Rica troca de experiências.

A formação permanente dos
acadêmicos , além de essencial
uma vez que houve ampla
renovação deste grupo com muitos
alunos do 1º e 3º semestre, foi
muito produtiva. Destaca-se a
necessidade continuidade deste
formato
considerando-se
a
complexidade do tema e da própria
prátia
pedagógica
com
a
alfabetização.
Foram momentos que proporcionaram amplas e signficativas
aprendizagens, principalmente nos
momentos de oficinas realizadas
pelas supervisoras e/ou onvidados
com todo o grupo de bolsistas.
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6.

Participação no XVIII Fórum de Leituras de Paulo Freire
Pedagogia/Jaguarão
Ampliar o debate sobre
a
s
concepções II Encontro Humanístico Multidisciplinar-Jaguarão -RS
ampliadas
de
alfabetização e leitura
de mundo e socializar
experiÊncias realizadas
pelo grupo nas escolas.

7.

Pedagogia/Jaguarão
Proporcionar a
socialização de
experiências criativas
de leitura e produção
textual.

Organização e Participação na Semana Acadêmica da PedagogiaComunicações Orais, Pôsteres, Oficinas, inscrições e jantar.

8.

Pedagogia/Jaguarão
Sistematizar
e
socializar a prática
pesquisadora-docente
em evento científico,
refletindo sobre a ação
pedagógica
desenvolvida.
Pedagogia/Jaguarão
Ampliar a ação docente
para além dos espaço
escolar , proporcionando experiências de
interação com a

Participação no SIEPE: comunicações orais e pôsteres

9.

Organização da Gincana na Festa Junina, Dormidão na escola,
Apresentação da Semana Farroupilha, Participação de Peça
Teatral no teatro Esperança: O macaco da Arca de Noé.
“A temática dos brinquedos foi inserida na terceira aula de
outubro, na qual os alunos realizaram uma visita a brinquedoteca
da Universidade Federal do Pampa. Durante o passeio todos

Momento
de
importantes
aprendizados,
marcados
pela
primeira apresentação em eventos
de alguns acadêmicos. Além disso
através desta participação foi
conquistada pelo Campus Jaguarão
a oportunidade de sediar no ano de
2016 o evento estadual Forum de
Leituras
de
Paulo
Freire.
Publicação de 2 resumos.
Os bolsistas tiveram a oportunidade de realizar com demais
acadêmicos as atividades realizadas com as crinaças nas escolas.
Foi possível debater sobre os
desafios do ensino da leitura e da
escrita nos Anos Inicias, além de
refletir sobre a própria experiência
docente.Foi realizada uma oficina
e duas apresentações orais.
Considerando a renovação do
nosso grupo para a maioria foi a
primeira
oportunidade
de
participação e apresentação de
trabalhos
em
eventos
científicos.Houve
importante
amadurecimento no processo de
reflexão e experiência científica.
Foram realizadas diferentes aulaspasseio, tais como: “uma aula
passeio pelos pontos turísticos do
centro da cidade que são cantados
no canto jaguarense começando
pela igreja imaculada conceição
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comunidade, sobretudo
em seus aspectos
históricos,turísticos
,econômicos e sociais

10.

12.

13.

escolheram livremente os brinquedos que gostariam de usar e as
brincadeiras que iriam participar. Os mais escolhidos foram os
fantoches e a casinha de contar história”.
“Na segunda aula fizemos um passeio e piquenique
coletivo com todas as turmas e professores da escola, ao
quiosque do Quartel da cidade, foi uma tarde divertida e
que todos gostaram.”

onde explicamos sobre a história
da construção da igreja, o teatro
que recentemente foi inaugurado,
igreja divino espirito santo onde
fomos recebidos pelo padre que
contou as crianças um pouco da
passagem de um padre pela guerra
do Paraguai e finalmente a praça
do desembarque, levamos eles até
as figueiras onde mantinham os
escravos para o embarque e
desembarque, falamos da abolição
da escravatura, etc..”
Atividades culturais (feira de conhecimentos, Halloween, Roda de As atividades culturais culminam
Pedagogia/Jaguarão
Proporcionar
e Capoeira, Gincana Escolar, Mateadas, Chá das Avós, Dormidão, em importantes momentos de
participar de diferentes Jantar do dia dos Pais, Chá das Mães, Oficina de Turbantes, interação, além de proporcionarem
atividades culturais na Aniversário da escola )
experiência da “condução” do
comunidade escolar.
grupo em diferentes espaços
escolares ou não escolares.
Oficina de Sequencia de Consciência Fonológica a partir da
Pedagogia/Jaguarão
Construir alternativas
sequencia de trabalho proposta no livro “A ConsciênciaFonológica
pedagógicas criativas
em Crianças Pequenas”.
para o desenvolvimento
da Consciência
Fonológica.
Oficina sobre o Uso da Lousa Digital
Reconhecimento do recurso, com
Pedagogia/Jaguarão
Instrumentalizar
introdução
gradativa
no
professores para o uso
planejamento
das
atividades
das tecnologias na
docentes.
escola em especial a
Lousa Digital
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5. DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA
Obs. 1:As produções deverão ser apresentadas individualmente em cada tabela e em ordem alfabética. Insira novas linhas
para o mesmo tipo de produto.Aofinal, a tabela deverá apresentar a quantidade total da produção.
Obs. 2:Os produtos devem ser apresentados em ANEXOS numerados, em formato digital (CD ou DVD) e, quando
possível, disponibilizado na website da IES. O link deve ser informado no campo apropriado.
Obs. 3: O anexo, presente na mídia digital, deverá trazer com maiores detalhes a produção gerada.
Obs.4:Os produtos estão relacionados às atividades desenvolvidas. Portanto, para cada tipo de produto, deverá ser
apresentado o indicador da atividade correspondente (ver quadro 4).

5.1 PRODUÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS
Neste grupo enquadram-se produtos do tipo: banners e cartazes pedagógicos produzidos, criação de
banco de imagens, criação de banco de sons, criação de Blogs, criação de kits de experimentação,
estratégias e sequências didáticas,folders,mapas conceituais, mídias e materiais eletrônicos, planos
de aula, Plataforma Moodle e outras, (Wikipédia),preparação de aulas e estratégias didáticas,
preparação de estratégias e sequências didáticas para o Portal do Professor, preparação de
minicursos, produção de cadernos didáticos, produção de objetos de aprendizagem, produção de
roteiros experimentais, produção de softwares, projetos educacionais realizados, sínteses e análises
didáticas; outros.
Subprojeto Biologia – Campus São Gabriel
1) Tipo do produto: Apresentação de trabalhos em eventos acadêmicos
Indicador da atividade: 21
Metodologias Científicas e Alternativas para Cultura de Tecidos Vegetais com Aplicabilidade
Interdisciplinar
No dia 22 de novembro de 2016, ocorreu no 8° SIEPE a apresentação do trabalho realizado na
E.E.E.M João Pedro Nunes, em conjunto com a Unipampa Campus São Gabriel – RS, que tratava da
aplicação de técnicas para cultivo vegetal in vitro. Na oportunidade de ampliar o conhecimento
adquirido no curso ofertado pela Unipampa, bolsistas do PIBID efetuaram, com os alunos da escola,
a atividade, que ocorreu no mês de agosto, abrangendo alunos do ensino médio que faziam parte do
Clube de Ciências. Por Alice Lemos Costa.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/Cultura-de-Tecidos-Vegetais-Alice-LemosCosta.pdf
Apresentação do trabalho: Adote uma alface: despertando a curiosidade do plantar
Durante os dias 22, 23 e 24 de novembro de 2016, ocorreu o 8º Salão Internacional de Ensino,
Pesquisa e Extensão (SIEPE). O trabalho apresentado pela bolsista intitula-se “Adote uma alface:
despertando a curiosidade do plantar”, o qual fez parte de uma intervenção realizada com o 9º ano,
turma 9ºA, da E.E.E.M. João Pedro Nunes, onde os alunos tinham por tarefa realizar o plantio de
uma muda de alface e levar para cultivar em suas casas. Por MireliFiorenza.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/Curiosidade-do-Plantar-Mireli-Fiorenza.pdf
Jogos didáticos para o ensino de zoologia no ensino fundamental: um relato de experiência
Ocorreu na tarde do dia 22 de novembro de 2016, durante o 8º Salão Internacional de Ensino,
Pesquisa e Extensão, realizado em Uruguaiana/RS, a apresentação do trabalho “Jogos didáticos para
o ensino de zoologia no Ensino Fundamental: um relato de experiência”. A apresentação foi
realizada na modalidade oral, e tratou sobre intervenções realizadas na Escola Municipal de Ensino
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Fundamental Carlota Vieira da Cunha.Por Caroline Resena Gonçalves.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/Jogos-Did%C3%A1ticos-Caroline-ResenaGon%C3%A7alves.pdf
Conscientizando sobre a preservação dos animais: uma vivência com o ensino médio
Ocorreu na tarde do dia 22 de novembro de 2016, durante o 8º Salão Internacional de Ensino,
Pesquisa e Extensão, realizado em Uruguaiana/RS, a apresentação do trabalho “Conscientizando
sobre a preservação dos animais: uma vivência com o ensino médio”. A apresentação foi realizada
na modalidade oral, e tratou sobre intervenções realizadas na E. E. E. M. João Pedro Nunes. Por
Cassiano Rodrigues Santos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/Preserva%C3%A7%C3%A3o-dos-AnimaisCassiano-Rodrigues-Santos.pdf
Estudos de processos físicos presentes no cotidiano através de experimentos
Nos dias 22, 23 e 24 de novembro, no Campus Uruguaiana, da Unipampa, ocorreu o VIII SIEPE.
Esse é um evento que mobiliza trabalhos de acadêmicos pertencentes a esta e outras universidades.
Representando o subprojeto Biologia, foi apresentado na modalidade pôster o projeto “Estudos de
processos físicos presentes no cotidiano através de experimentos”. A participação no evento
proporcionou uma experiência significativa, com a oportunidade de expressar ideias econhecimentos
ganhos na prática um projeto, seja ele na área de ensino, pesquisa ou extensão. Por Fabiana Moraes
de Oliveira.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/Processos-F%C3%ADsicos-no-CotidianoFabiana-Moraes-de-Oliveira.pdf
O Despertar com Qualidade: Importância do Sono
Entre os dias 22 e 24 de novembro, ocorreu o 8º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão,
sediado no campus Uruguaiana da UNIPAMPA. Durante a manhã do dia 23, foi realizada a
apresentação do trabalho “O Despertar com Qualidade: Importância do Sono”, desenvolvido pelo
subprojeto Biologia, da cidade de São Gabriel, na modalidade pôster. Otrabalho foi desenvolvido
através de intervenções realizadas na E.E.E.M. João Pedro Nunes, nas quais foram proporcionadas
aulas seguidas de aplicações de questionários, com os estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio.
Por Viviane Flores Wallau.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/Qualidade-do-Sono-e-Sa%C3%BAde-VivianeFlores-Wallau.pdf
Quantidade total 6
Subprojeto Biologia – Campus São Gabriel
2) Tipo do produto: Diários ReflexivosIndicador da atividade: 5
Textos escritos individualmente pelos bolsistas-ID e supervisoras, e apresentados mensalmente aos
coordenadores. Estes textos contêm uma descrição objetiva das atividades desenvolvidas, assim
como uma reflexão pessoal sobre o que em cada uma destas atividades contribui para seu
crescimento profissional e pessoal e dificuldades encontradas na escola e na sua atuação no
desenvolvimento das atividades.
https://drive.google.com/drive/folders/0BxgeaBaNoXFsZWRTRWo2alhLd3M
Quantidade total 36
Subprojeto Biologia – Campus São Gabriel
3) Tipo do produto: Intervenções dos Bolsistas-IDIndicador da atividade: 7
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Reconhecimento de Plantas do Pátio da Escola através das FolhasNo dia 13 de junho de 2016,
esta intervenção foi realizada com a turma 300 do terceiro ano do Ensino Médio da Escola João
Pedro Nunes, a qual foi dividida em duas partes. Primeiramente, os alunos tiveram uma introdução
sobre o tema, através de uma apresentação sobre a importância das folhas e suas principais funções
e características. Na segunda parte, foi proposta uma saída de campo no pátio da escola, para que,
com o auxílio de uma impressão com os tipos de folhas, os alunos pudessem identificá-las e
posteriormente elaborar o relatório. Por MireliFiorenza.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Reconhecimento-de-Plantas-doP%C3%A1tio-da-Escola-atrav%C3%A9s-das-Folhas-Mireli-Fiorenza.pdf
Animais Peçonhentos
Com o auxílio de um projetor, foi realizada uma palestra e conversação sobre estes animais, sua
importância, ocorrência, habitat, procurando desmistificar lendas e crendices a respeito dos mesmos,
além de explicar como agir em caso de acidentes e como também os prevenir.Esta intervenção foi
realizada em meados do mês de junho. Por Suelen Baldez Mattoso.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Animais-Pe%C3%A7onhentos-SuelenBaldez-Mattoso.pdf
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=Pe%C3%A7onhentos+Suelen
Bebidas Energéticas
Realizou-se, no dia 30 de maio de 2016, uma atividade de alerta sobre o consumo exagerado de
bebidas energéticas, para os alunos das turmas 201 e 300, do segundo e terceiro ano do ensino
médio da E.E.E.M. João Pedro Nunes, do turno da manhã. Por Ana Caroline Machado Gonçalves.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Bebidas-Energ%C3%A9ticas-Ana-CarolineMachado-Gon%C3%A7alves.pdf
Adote Uma Alface
No dia 04 de julho de 2016, a atividade foi desenvolvida no laboratório da escola, com o auxílio de
outros dois bolsistas-ID, Ana Caroline Machado Gonçalves e Cassiano Rodrigues Santos. Os alunos
chegaram ao laboratório e organizaram-se nas mesas, após este momento foi passado pela bolsista,
que propõe esta atividade, o protocolo do procedimento a ser realizado e as atividades a serem
realizadas em casa. Todos os alunos levaram suas mudas para casa, para acompanhar e cuidar do
seu crescimento até a primeira quinzena de agosto.Por MireliFiorenza.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Adote-uma-Alface-Mireli-Fiorenza.pdf
Artigo de Matemática
Esta atividade ocorreu com os alunos participantes do Clube de Ciências ECOPOLI, com o objetivo
de efetuar os cálculos de medidas, relacionados ao material recolhido. Os cálculos foram
direcionados à Função Linear de 1° Grau, método matemático que melhor descreveu a linha de
medição do material coletado. A construção da função deu-se com o auxílio do programa de
computador Excel, onde podemos efetuar a construção do gráfico da função.Por Alice Lemos Costa.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Artigo-de-Matem%C3%A1tica-Alice-LemosCosta.pdf
Cadeias Tróficas
No dia 02 de maio de 2016, foi realizada uma intervenção sobre o tema “Cadeias e Teias Tróficas”
na E.E. de E.M. João Pedro Nunes. A atividade ocorreu com a turma 303, do 3º ano do Ensino
Médio do turno da tarde e teve como intuito fornece um melhor entendimento sobre o tema para os
alunos. Por cassiano Santos Rodrigues.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Cadeias-Tr%C3%B3ficas-Cassiano-SantosRodrigues.pdf
Estereótipo de Portadores do HIV – Discussão
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Para atingir os objetivos da prevenção às DST/AIDS, é importante discutir os estereótipos existentes
em nossa comunidade com o portador do HIV ou doente de AIDS. Quando falamos em estereótipos,
estamos referindo-nos a uma forma de identificar as pessoas de acordo com a aparência, a cor, os
papéis sexuais e a idade. Por Suelen Baldez Mattoso.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Estere%C3%B3tipos-de-Portadores-do-HIVDiscuss%C3%A3o-Suelen-Baldez-Mattoso.pdf
Capilaridade no Cotidiano
A capilaridade presente nas plantas representa o modo como esses seres conseguem levar a água
com os nutrientes necessários à sua sobrevivência desde suas raízes até às suas folhas. Este processo
ocorre em sentido inverso, ou seja, contra a força da gravidade, um processo teoricamente
impossível se for analisado por apenas um ângulo. Por Alice Lemos Costa.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Capilaridade-no-Cotidiano-Alice-LemosCosta.pdf
Células Animais
Realizou-se no dia 26 de agosto de 2016, na escola E.E.E.M. João Pedro Nunes, atividade com as
turmas de 5º ano ensino fundamental, do turno da tarde. A intervenção tinha por objetivo ensinar a
importância das células para todos os organismos, visto que as células são unidades básicas e
estruturais de todos os seres vivos. Por Joseane Salau Ferraz.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/C%C3%A9lulas-Animais-Joseane-SalauFerraz.pdf
Ciclo das Rochas
A atividade ocorreu entre os dias 28 e 29 de março, desenvolvida com 16 alunos da turma 9º C, do
nono ano do ensino fundamental, e com 19 alunos da turma 9º D, também do nono ano do ensino
fundamental. Foram atendidos com a mesma atividade, o 1º ano do ensino médio: 18 alunos da
turma 102, 17 alunos da turma 103; e do segundo ano do ensino médio: 26 alunos da turma 203 e
22 alunos da turma 204. Realizada na E.E.E.M João Pedro Nunes. Por Alice Lemos Costa.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Ciclo-das-Rochas-Alice-Lemos-Costa.pdf
Conhecendo A Fauna do RS
Foi realizada, no dia 13 de Julho de 2016, a intervenção intitulada “Conhecendo a fauna do Rio
Grande do Sul”, na E. E. E. M. João Pedro Nunes. A atividade ocorreu com a turma 300, do 3º ano
do Ensino Médio do turno da manhã, e teve como finalidade proporcionar aos alunos um melhor
entendimento sobre o tema, além de verificar o conhecimento prévio do assunto. Por Cassiano
Santos Rodrigues.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Conhecendo-A-Fauna-do-RS-CassianoSantos-Rodrigues-1.pdf
Cultura de Microorganismos
Nos dias 30 de março, 6 e 13 de abril de 2016 foi realizado na Escola João Pedro Nunes a
intervenção 'Cultura de Microrganismos'com as turmas 200 e 201 do 2º ano do Ensino Médio da
Escola João Pedro Nunes, envolvendo no total 69 educandos. A intervenção foi divida em 4 etapas.
Por Alexia Rodrigues Menezes.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Cultura-de-Microorganismos-AlexiaRodrigues-Menezes.pdf
Fototropismo
Foi realizada no dia 12 de agosto, na escola E.E.E.M. João Pedro Nunes, atividade com as turmas de
5º ano do turno da tarde, que tinha como intuito ensinar os conceitos de fotossíntese e fototropismo.
Poucos alunos no ensino fundamental tem real noção do que é fotossíntese e da importância das
plantas para todo o ecossistema, sabendo apenas que as plantas precisam de água, luz solar e
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nutrientes para crescer. Por Ana Caroline Machado Gonçalves.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Fototropismo-Ana-Caroline-MachadoGon%C3%A7alves.pdf
Densidade de Fluidos
A atividade ocorreu no dia 29 de Março, com 18 alunos da turma 204, do 2º ano do ensino médio,
no laboratório de ciências da E.E.E.M João Pedro Nunes. Houve a participação da professora titular
da turma, da disciplina de Física, em conjunto com a bolsista-ID na atividade. A intervenção foi
dividida em três etapas. Por Alice lemos Costa.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Densidade-de-Fluidos-Alice-Lemos-Costa.pdf
Dinâmicas em Grupo
Desenvolver a aprendizagem em um processo coletivo, para que se forme um conceito em que o
encontro de pessoas promove a construção do saber em conjunto. O estímulo da capacitação e
criação mexe com a desenvoltura dos participantes, melhora sua produtividade, mostra a
possibilidade de transformações. Proporcionar o trabalho em equipe pode melhorar as relações
interpessoais e intrapessoais, possibilitando um caminho para se interferir na realidade,
modificando-a e aprimorando-a. Por Alice Lemos Costa.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Din%C3%A2micas-em-Grupo-Alice-LemosCosta.pdf
Insetário
No mês de abril deu-se continuação no trabalho de confecção do insetário pelo clube de ciências.
Após a captura dos exemplares, os alunos identificaram os insetos e os fixaram em isopor.
Aprenderam as características principais desses animais e os métodos de conservação. Concluímos
que o objetivo do mesmo foi realizado com sucesso, já que foi visível o interesse, empenho e
dedicação dos alunos desde os primeiros momentos até o fim deste trabalho, onde além de
montarem o insetário com dedicação os alunos foram curiosos e questionadores, demonstrando
aprender muito com a atividade. Por Suelen Baldez Mattoso.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Inset%C3%A1rio-Suelen-Baldez-Mattoso.pdf
Inseticida
No dia 06 de abril os alunos da escola João Pedro Nunes, das salas 300 e 202 participaram da
prática “Inseticida para baratas”, dentro do projeto Kimicando. O objetivo da prática foi testar se o
inseticida “caseiro” era realmente eficaz, conhecer os diferentes inseticidas utilizados no dia a dia,
assim como sua fórmula química, e possibilitar que os alunos questionem e compreendam o efeito
destes nas baratas.Por Maria Tereza Iturres.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Inseticida-Maria-Tereza-Iturres.pdf
Jogo dos Biomas
Foram realizados nos dias 20 e 23 de junho de 2016, na Escola João Pedro Nunes, a intervenção
“Jogo dos Biomas”. O jogo ocorreu com as turmas 300 e 303, nos turnos da manhã e tarde,
respectivamente, e teve como intuito ajudar os alunos na sistematização do conteúdo sobre os
Biomas Brasileiros. A atividade consistia em um jogo de trilha no qual os alunos respondiam uma
pergunta, realizavam uma mímica ou um desenho para avançar as casas sorteadas com um dado. Por
Cassiano Santos Rodrigues.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Jogo-dos-Biomas-Cassiano-SantosRodrigues.pdf
Jogo do Tabuleiro da Digestão
No dia 06 de Julho de 2016, foi realizada com a turma 201, do 2º ano do ensino médio, no turno da
manhã, na E.E.E.M. João Pedro Nunes, a intervenção “Jogo: Tabuleiro da Digestão”, como forma
de revisão do conteúdo teórico, apresentado pela Professora Jaqueline Miranda, supervisora do
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subprojeto Biolgoia na escola. Por MireliFiorenza.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Jogo-do-Tabuleiro-da-Digest%C3%A3oMireli-Fiorenza.pdf
Mini-Gincana do Sistema Circulatório
A circulação sanguínea corresponde a todo o percurso do sistema circulatório que o sangue realiza
no corpo humano, de modo que, no percurso completo, o sangue passa duas vezes pelo coração. O
uso da atividade lúdica como forma facilitadora de ensino-aprendizagem gera uma busca cada vez
maior do conhecimento, pois possibilita aos alunos interagirem de forma a tornar o aprendizado
ainda mais prazeroso. Por Suelen Baldez Mattoso.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Mini-Gincana-do-SistemaCirculat%C3%B3rio-Suelen-Baldez-Mattoso.pdf
Misturas Homogêneas e Heterogêneas
No dia 15 de agosto de 2016, desenvolveu-se uma atividade sobre misturas, envolvendo a disciplina
de química, que ocorreu na E.E.E.M João Pedro Nunes. A atividade foi desenvolvida em duas
turmas do 2º ano, doEnsino Médio, sendo elas: 200 e 202, e também na turma do 9º A, sendo esta
do ensino fundamental, ambas do turno da manhã. Por Viviane Flores Wallau.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Misturas-Viviane-Flores-Wallau.pdf
Mosquito Aedes aegypti
A atividade foi realizada com 20 alunos da turma 5°C, 17 alunos da turma 5°B e com 22 alunos da
turma 4°B do ensino fundamental da E.E.E.M. João Pedro Nunes. Ocorreu nos dias 10 e 11 de
Março de 2016, no período da tarde, em sala de aula. Os alunos participaram de uma palestra sobre
o assunto em destaque do momento, o mosquito Aedes aegypti. Por Alice Lemos Costa.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Mosquito-Aedes-aegypti.pdf
Nutrição
A atividade ocorreu no período matinal, do dia 08 de agosto de 2016, abrangendo 23 alunos da
turma 201 e 21 alunos da turma 200, ambas do 2° ano do ensino médio da E.E.E.M. João Pedro
Nunes. Os alunos foram direcionados ao laboratório de ciências da escola, onde a atividade foi
aplicada. A intervenção contou com a presença dos bolsistas-ID convidados Cassiano, Carine e
Mireli, que observaram e registraram a atividade através de fotos. Por Alice Lemos Costa.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Nutri%C3%A7%C3%A3o-Alice-LemosCosta.pdf
Aula Prática sobre Ondas
Ocorreu na tarde do dia 08 de julho de 2016, no laboratório de ciências da E.E.E.M. João Pedro
Nunes, mais uma intervenção do projeto FENOFÍSICA. Abrangendo 12 alunos da turma 203, 16
alunos da turma 204, ambas do 2° ano do ensino médio e, ainda, 15 alunos da turma 102 do 1° ano
do Ensino Médio. A atividade contou com a presença da professora de física titular da turma,
Andréa Ramires, e o bolsista-ID convidado, Cassiano Rodrigues. Por Alice Lemos Costa.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Ondas-Alice-Lemos-Costa.pdf
Não Durma no Ponto!
Durante a manhã do dia 19 de agosto de 2016, realizou-se na escola E.E.E.M. João Pedro Nunes
uma atividade intitulada “Não Durma no Ponto!”. A atividade abrangeu a turma 202, do 2º ano do
ensino médio. O objetivo da intervenção é conscientizar os estudantes sobre a importância de uma
rotina saudável de sono, bem como sanar as dúvidas e discutir as curiosidades dos alunos sobre este
assunto, que é tão pouco abordado. Por Viviane Flores Wallau.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/N%C3%A3o-Durma-no-Ponto-VivianeFlores-Wallau.pdf
Protozoários
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No dia 05 de julho de 2016, foi realizada uma aula prática sobre protozoários, na E.E.E.M. João
Pedro Nunes. A atividade ocorreu com a turma 303, do 3º ano do Ensino Médio do turno da tarde, e
o objetivo era fornecer um melhor entendimento para os alunos sobre o conteúdo, pois estes
puderam visualizar na prática o que foi ministrado em aula. A intervenção foi realizada no
laboratório de ciências, onde os alunos, em grupos, puderam visualizar os protozoários com o
auxílio do microscópio óptico. Por Cassiano Santos Rodrigues
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Protozo%C3%A1rios-Cassiano-SantosRodrigues.pdf
Sistema Digestório
Foi realizada, no dia 13 de julho de 2016, o “Jogo de Tabuleiro do Sistema Digestório”, na E. E. E.
M. João Pedro Nunes. A intervenção ocorreu com a turma200, do 2º ano do Ensino Médio do turno
da manhã, e serviu como revisão do conteúdo teórico. O jogo era na forma de um tabuleiro e os
alunos, separados em grupos, deveriam responder perguntas sobre ao conteúdo para avançar as
casas. Os alunos estavam bastante empolgados com o jogo e responderam as questões com grande
entendimento do tema. Por Cassiano Santos Rodrigues.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Sistema-Digest%C3%B3rio-Cassiano-SantosRodrigues.pdf
Leitura de Rótulos de Produtos Alimentícios
Durante a tarde do dia 11 de agosto de 2016, realizou-se uma intervenção denominada “Falando
sobre Nutrição: Leitura de Rótulos”. A atividade envolveu duas turmas, ambas do ensino médio da
E.E.E.M. João Pedro Nunes. As turmas em que a atividade foi ministrada são as seguintes: 204 e
303, sendo estas do 2º e 3º ano, respectivamente. O objetivo da atividade foi conscientizar os alunos
sobre a importância de se ler os rótulos e saber o que estão consumindo, saber o que compõe os
alimentos que estão diariamente na mesa de suas casas. Por Viviane Flores Wallau.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Leitura-de-R%C3%B3tulos-de-ProdutosAliment%C3%ADcios-Viviane-Flores-Wallau.pdf
Tecido Epitelial
No dia 1º de julho de 2016, realizou-se uma intervenção sobre o tecido epitelial. A intervenção
envolveu as turmas 203 e 204, ambas do 2º ano do ensino médio da E.E.E.M. João Pedro Nunes. O
que totalizou um público de 36 alunos. A intervenção teve como objetivo desenvolver uma aula em
que os alunos conseguissem entender de forma mais didática o conteúdo explicado. Para isso, usouse como recurso o data-show, para facilitar a visualização de imagens e esquemas. O intuito era que
os estudantes relacionassem as imagens com a explicação desenvolvida. Por Viviane Flores Wallau
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Tecido-Epitelial-Viviane-Flores-Wallau.pdf
Tecidos do Corpo Humano
A histologia é a ciência que estuda os tecidos do corpo humano. Os tecidos são formados por grupos
de células de forma e função semelhantes. De forma simples, podemos entender que a célula é a
unidade fundamental do corpo, os tecidos são a associação de várias células semelhantes, os órgãos
são a junção de vários tecidos que realizam uma determinada função, os sistemas são a união de
vários órgãos (sistema nervoso, linfático, esquelético, respiratório, tegumentar, circulatório, etc) e
que a união de todos os sistemas formam o organismo. Por Alice Lemos Costa.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Tecidos-do-Corpo-Humano-Alice-LemosCosta.pdf
Cromatização de Células Vegetais
A Cromatografia é um processo físico-químico de separação de misturas. É uma técnica quantitativa
que tem por finalidade geral a utilização para identificação de substânciasde separação-purificação
de misturas. Utiliza-se propriedades como solubilidade, tamanho e massa. Por Joseane Salau Ferraz.
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http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Cromatiza%C3%A7%C3%A3o-deC%C3%A9lulas-Vegetais-Joseane-Salau-Ferraz.pdf
Jogo da Biodiversidade
Os estudantes surpreenderam durante a realização do jogo nas turmas, pois todos participaram,
fizeram perguntas sobre os termos técnicos e alcançaram os objetivos do jogo antes mesmo de ouvir
as doze dicas. Além de pedirem para que o jogo fosse feito em outras aulas, pois relataram terem
gostado muito. Por Alexia Rodrigues Menezes.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Jogo-da-Biodiversidade-Alexia-RodriguesMenezes.pdf
Palestra sobre Composteira
Os alunos foram recebidos na sua sala de aula pela professora, enquanto era montado o data show e
os materiais necessários eram arrumados para apresentação. A palestra começou e constantemente
os alunos interrompiam para questionamentos. A palestra abordou separação do lixo, agentes
biológicos, lixão e aterro sanitário, além de uma melhor forma de se reaproveitar o resíduo orgânico
através da composteira. Por Bibiana Ferrer da Cunha.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Palestra-sobre-Composteira-Bibiana-Ferrerda-Cunha.pdf
Twister Químico
Esta intervenção foi realizada no dia 09 de agosto, na E.E.E.M. João Pedro Nunes, a intervenção
com o jogo “Twister Químico”. A atividade foi feita com a turma 9º A, do turno na manhã, e teve
como inspiração o jogo “Twister”, que envolve atividade corporal. Substituindo, foram usadas
cartas que tinham informações sobre elementos químicos e suas posições na tabela periódica. Por
Ana Caroline Machado Gonçalves.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Twister-Qu%C3%ADmico-Ana-CarolineMachado-Gon%C3%A7alves.pdf
Fabricando Cristais Comestíveis
Esta aula expositivo-dialogada correu de forma calma e organizada, os alunos da turma do 9º ano do
ensino fundamentaldemonstraram interesse pelo conteúdo abordado, dando uma maior ênfase para a
parte prática. Foi trabalhado alguns conceitos de substâncias (homogêneas eheterogêneas) e
misturas (saturada e insaturada), com o objetivo de fixar o conteúdo visto em sala de aula passado
pela professora. Por Gabriel Oscar Ribeiro Machado.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Fabricando-Cristais-Comest%C3%ADveisGabriel-Oscar-Ribeiro-Machado.pdf
Hora do conto “Um Mundinho para Todos”
No dia 31 do mês de maio, foi realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlota Vieira
da Cunha uma intervenção com a turma do 1º ano do Ensino Fundamental. Através do livro “Um
Mundinho para Todos”, de Ingrid Bellinghausen, introduziu-se para os alunos a temática da
diversidade, da inclusão social, pretendendo aindaenvolveros discentes na semana mundial do meio
ambiente, debatendo a questão “ideias para preservar nosso mundinho”. Por Nadine Pereira Igisck.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Hora-do-Conto-%E2%80%9CUm-Mundinhopara-Todos%E2%80%9D-Nadine-Pereira-Igisck.pdf
Construindo Um Filtro de Água
A intervenção alcançou os objetivos esperados, uma vez que os educandos que participaram da
atividade prática formularam suas respostas no relatório com base no que tinham aprendido ao
realizar a visita à estação de tratamento de água em São Gabriel. Por Andressa Xavier Rodrigues.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Construindo-Um-Filtro-de-%C3%81guaAndressa-Xavier-Rodrigues.pdf
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Boas-vindas a Alunas Que Compõem O Projeto Plantas Medicinais
No dia 31 de março do corrente ano ocorreu um encontro no I.E.E. Menna Barreto com as alunas,
agora estas no 2º ano Normal, para uma remodelagem no projeto. Esta mudança ocorreu devido às
necessidades atuais de saúde publica do nosso país, onde enfocamos na campanha contra o mosquito
Aedes Aegypti, transmissor da Dengue, do Zika vírus, e do vírus causador da febre chikungunya,
utilizando plantas que repelem o mosquito. Por Nadine Pereira Igisck.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Boas-Vindas-a-Grupo-do-Projeto-NadinePereira-Igisck.pdf
Palestra sobre A Dengue
A ciência permite que se conheça bastante sobre as doenças, como evitá-las e tratá-las. A Dengue é
uma doença viral, que se espalha rapidamente pelo mundo, assim precisando que a população fique
bem informada e saiba como lidar com ela. Fazer palestras sobre doenças nas escolas tem sido muito
importante, pois os alunos conseguem passar o que aprendem ao resto da comunidade e passam a ter
mais interesse pela saúde em si. Por Caroline D'AvilaBurgardt.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Palestra-sobre-A-Dengue-Caroline-DAvilaBurgardt-.pdf
Atividade na Semana do Meio Ambiente
Com o auxílio da professora e da bolsista do PIBID, os alunos do terceiro ano da E. M. E. F. Carlota
Vieira da Cunha recortaram imagens com todas as coisas que eles consideravam fazer parte da
natureza. Assim, foi confeccionado um mural com todas essas imagens e frase de consciência
ambiental, o qual foi exposto no evento de comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Por
Caroline D'AvilaBurgardt.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Atividade-na-Semana-do-Meio-AmbienteCaroline-DAvila-Burgardt.pdf
Dengue e Zika Vírus: Dúvidas e Precauções
No dia 05 de abril, realizou-se na E. M. E. F. Carlota Vieira da Cunha a palestra “Dengue e Zika
Vírus: Dúvidas e Precauções”, com os alunos do Ensino Fundamental EJA. A palestra foi realizada
a partir de dúvidas e curiosidades dos educandos sobre o assunto. No decorrer da palestra foram
realizadas argumentações e sugestões sobre atitudes cotidianas que contribuem na prevenção dos
vírus Dengue e Zika. Também foram valorizados os conhecimentos e informações prévias dos
alunos sobre a abordagem. Por Caroline Resena Gonçalves.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Dengue-e-Zika-V%C3%ADrusD%C3%BAvidas-e-Precau%C3%A7%C3%B5es-Caroline-Resena-Gon%C3%A7alves.pdf
Jogo de Memória sobre Relações Ecológicas
No dia 06 de maio, realizou-se na E. M. E. F. Vieira da Cunha a abordagem sobre as ‘Relações
ecológicas entre os seres vivos’ e logo após foi realizado um jogo sobre o assunto. As atividades
foram realizadas a partir de dúvidas dos educandos sobre o conteúdo abordado em sala de aula.
Assim, a professora regente da turma solicitou uma atividade que facilitasse, bem como atraísse a
atenção dos alunos. Por Caroline Resena Gonçalves.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Jogo-de-Mem%C3%B3ria-sobreRela%C3%A7%C3%B5es-Ecol%C3%B3gicas-Caroline-Resena-Gon%C3%A7alves.pdf
Lista Vermelha do RS
No dia 10 de junho de 2016, realizou-se na E. M. E. F.Carlota Vieira da Cunha a construção de
maquete sobre animais ameaçados de extinção segundo a lista vermelha do Rio Grande do Sul,
atualizada em 2014. A confecção da maquete foi realizada com os alunos do 7º ano a partir de
dúvidas e curiosidades dos educandos sobre o assunto. Por Caroline Resena Gonçalves.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Lista-Vermelha-do-RS-Caroline-Resena202
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Gon%C3%A7alves.pdf
Construção de Mural: Dia Mundial da Água
No dia 23 de março, realizou-se na E. M. E. F.Carlota Vieira da Cunha a confecção do mural
comemorativo ao Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22 de março, com os alunos do clube
de Ciências. A construção do mural teve como objetivo levar informações aos alunos sobre o uso do
recurso hídrico natural, bem como incentivar os educandos a realizarem atividades cotidianas que
contribuam para economia e preservação da água. Por Caroline Resena Gonçalves.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Mural-sobre-O-Dia-Mundial-da-%C3%81guaCaroline-Resena-Gon%C3%A7alves.pdf
Oficina de Movimento e Expressão Corporal
O grupo PIBID da E. M. E. F. Carlota Vieira da Cunha desenvolveu no dia 10 de junho uma oficina
sobre movimento e expressão corporal, como uma ação estratégica diferenciada de ensino, com os
alunos do 3°ano do ensino fundamental. Abordando a linguagem corporal e o movimento criativo,
apresentou-os como uma linguagem de demonstração de sentimentos, ideias e emoções.
Intuitivamente as crianças dançam e sentem que brincar com o movimento é uma experiência
prazerosa. Por Andressa Xavier Rodrigues.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Oficina-sobre-Movimento-eExpress%C3%A3o-Corporal-Andressa-Xavier-Rodrigues.pdf
Conhecendo o Sistema de Tratamento de Água através de Uma Saída de Campo
Pensando no próximo conteúdo que seria abordado em aula com o 6° ano, o grupo PIBID da E. M.
E. F.Carlota Vieira da Cunha desenvolveu no dia 22 de junho de 2016 uma saída de campo para
oportunizar aos educandos conhecerem a estação de tratamento de água localizada na nossa cidade –
São Gabriel Saneamento S.A. Assim aproximando os alunos do que acontece na prática.Por
Andressa Xavier Rodrigues.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Sa%C3%ADda-de-Campo-para-ConhecerSistema-de-Tratamento-de-%C3%81gua-Andressa-Xavier-Rodrigues.pdf
Educando com Uma Horta
No dia 19 de maio, realizou-se na E. M. E. F.Carlota Vieira da Cunha o plantio de mudas de
verduras e hortaliças nos canteiros previamente preparados da horta, com o auxílio e orientação das
professoras Analía e Maria Aparecida. A horta escolar vem como um mecanismo que potencializa o
ensino-aprendizagem por parte do aluno, despertando nele interesse por uma alimentação saudável e
um maior contato com a natureza. Por Anna Vitória Barbosa dos Reis.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Educando-com-Uma-Horta-AnnaVit%C3%B3ria-Barbosa-dos-Reis.pdf
Oficina sobre Montagem de Composteira
Nos dias 30 de março e 06 de abril, realizou-se na E. M. E. F.Carlota Vieira da Cunha a oficina de
montagem de uma composteira caseira. A oficina teve como objetivo levar informações aos alunos
sobre o descarte adequado do lixo orgânico gerado na cozinha de nossas casas, pois quanto mais
pessoas montarem sua própria composteira e fizerem uso da mesma, mais contribuirão para a
preservação do meio ambiente, destinando menos lixo para o lixão de cidade. Por Anna Vitória
Barbosa dos Reis.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Oficina-sobre-Montagem-de-ComposteiraAnna-Vit%C3%B3ria-Barbosa-dos-Reis.pdf
Revitalização do Ambiente Escolar através do Plantio de Mudas
No dia 27 de abril, realizou-se na E. M. E. F.Carlota Vieira da Cunha, o plantio de mudas de diferentes
espécies de árvores de pequeno a médio porte nos canteiros do pátio da escola, em uma tentativa de
revitalizar o espaço. A revitalização tem como objetivo, tornar mais agradável e convidativa a área de
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convívio dos alunos dentro da mesma, pois quanto mais prazeroso for este momento social, mais os
alunos se sentirão pertencentes àquele ambiente, bem como ao meio ambiente em geral, despertando
neles um interesse pela admiração e preservação da natureza. Por Anna Vitória Barbosa dos Reis.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Revitaliza%C3%A7%C3%A3o-do-AmbienteEscolar-atrav%C3%A9s-do-Plantio-de-Mudas-Anna-Vit%C3%B3ria-Barbosa-dos-Reis.pdf
Passeio com EJA a Laboratório da UNIPAMPA
No dia 1º de abril, realizou-se na E. M. E. F.Carlota Vieira da Cunha um passeio ao laboratório de
Zoologia da Unipampa, no campus de São Gabriel. A saída da sala de aula tem como objetivo
estimular a autoestima dos alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos, que possuem
necessidades especiais), pois quanto mais eles se sentirem capazes, mais conhecimento serão
capazes de desenvolver, juntamente com a sensibilidade em relação aomeio ambiente e uma maior
socialização com os colegas. Por Anna Vitória Barbosa dos Reis.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Passeio-com-EJA-a-Laborat%C3%B3rio-daUNIPAMPA-Anna-Vit%C3%B3ria-Barbosa-dos-Reis.pdf
Oficina de Desenho e Produção Textual
No dia 10 de junho, durante a Semana do Meio Ambiente desenvolvida pela E. M. E. F.Carlota
Vieira da Cunha, realizou-se uma oficina de Desenhos e Produções Textuais, com as turmas dos 4º,
6º e 7º anos. Foi realizada uma introdução sobre a atual situação da natureza na qual vivemos.
Posteriormente, foi proposto aos alunos a confecção de desenhos, com o intuito de demonstrar como
eles veem o Meio Ambiente, e também que produzissem textos contextualizando o que eles veem ao
seu redor e como podemos preservar o nosso planeta. Por Gabriele MilbradtGlasenapp.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Oficina-de-Desenho-eProdu%C3%A7%C3%A3o-Textual-Gabriele-Milbradt-Glasenapp.pdf
Alimentação Saudável x Não Saudável
No dia 17 de março de 2016,realizou-se uma atividade com a turma 22 (2° ano) da E. M. E.
F.Presidente João Goulart. A professora responsável pela turma notou hábitos alimentares não
saudáveis em estudantes da turma, pedindo assim que se fizesse uma intervenção, como forma de
conscientização. Por Jessica Queretti Pereira.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Alimenta%C3%A7%C3%A3oSaud%C3%A1vel-x-N%C3%A3o-Saud%C3%A1vel-Jessica-Queretti-Pereira.pdf
Cuidados com A Higiene
No dia 28 de abril de 2016, realizou-se uma atividade com a turma 22 (2° ano do ensino
fundamental) da E. M. E. F. Presidente João Goulart. A professora responsável pela turma notou
hábitos precários de higiene em estudantes da turma, pedindo assim que se fizesse uma intervenção,
como forma de conscientização. Por Jessica Queretti Pereira.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Higiene-J%C3%A9ssica-Queretti-Pereira.pdf
Simulando o Processo de Fossilização
No dia 26 de abril de 2016 foi realizada a intervenção simulando o processo de fossilização com duas
turmas do 6° ano da E. M. E. F. Presidente João Goulart. Para introdução do assunto foi passado o
vídeo “O Mundo de Beakman – Fósseis” e logo após, ocorreu à construção dos fósseis, os materiais
utilizados são simples e de fácil acesso, como: gesso, água, colher de sopa, pratos, colheres e potinhos
de plástico, óleos, folhas de plantas variadas e brinquedinhos. Por Josana Maria Tiburcio.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Simulando-O-Processo-deFossiliza%C3%A7%C3%A3o-Josana-Maria-Tiburcio.pdf
Jogo: Bingo Atômico
O jogo Bingo Atômico foi realizado com a turma 91 da E.M.E.F. Presidente João Goulart e os
discentes foram bem participativos durante a atividade. No inicio ficaram com dúvidas e alguns
204

__________________________________Relatório de Atividades do Programa PIBID/UNIPAMPA
tiveram dificuldades para encontrar as propriedades referentes aos elementos químicos que eram
pedidos. Os bolsistas esclareceram as dúvidas e após a explicação, a atividade fluiu de forma
satisfatória. Ao fim da atividade, quando um estudante completou a cartela, os demais pediram para
que ocorresse uma nova rodada do Bingo Atômico. Por Josana Maria Tiburcio.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Bingo-At%C3%B4mico-Josana-MariaTiburcio.pdf
Aprendendo a Cuidar do Meio Ambiente através de Histórias
No dia 09 de junho, realizou-se o “Conto de Histórias sobre O Meio Ambiente” com a turma 22 (2°
ano do turno da tarde) da E. M. E. F. Presidente João Goulart, com o intuito de demonstrar a
importância da preservação do meio ambiente e as medidas que podem ser tomadas para a sua
preservação. Por Jessica Queretti Pereira.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Aprendendo-a-Cuidar-do-Meio-Ambienteatrav%C3%A9s-de-Hist%C3%B3rias-Jessica-Queretti-Pereira.pdf
Fenômenos Naturais
A atividade sobre Fenômenos Naturais foi realizada no dia 17 de junho com as turmas 61 e 63 (6°
anos do turno da tarde) da E. M. E. F. Presidente João Goulart. Os alunos foram levados ao
Laboratório de Ciências/sala de leitura da Escola, e, em seguida, iniciamos a atividade, apresentando
slides contendo alguns fenômenos naturais, destacando-se os mais comuns, com explicações e
imagens. Na sequência passamos um vídeo a respeito deste tema. Por Jessica Queretti Pereira.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Fen%C3%B4menos-NaturaisJ%C3%A9ssica-Queretti-Pereira.pdf
Misturas Homogêneas e Misturas Heterogêneas
A aula prática sobre misturas homogêneas e heterogêneas foi realizada no dia 10 de junho com a turma
91 da E. M. E. F. Presidente João Goulart, tanto a parte teórica como a prática foram realizadas no
laboratório da escola. Os alunos foram participativos durante toda a atividade e realizaram as misturas
corretamente, seguindo as explicações das bolsistas.Por Josana Maria Tiburcio.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Misturas-Homog%C3%AAneas-e-MisturasHeterog%C3%AAneas-Josana-Maria-Tiburcio.pdf
Semana do Meio Ambiente - Caça ao Tesouro
A atividade “Caça ao Tesouro”, que teve como temao meio ambiente, foi realizada no dia 03 de
junho, com as turmas dos 3º anos do turno da tarde da E. M. E. F. Presidente João Goulart,com o
intuito de demonstrar a importância da preservação do meio ambiente, de uma forma descontraída e
divertida para melhor compreensão dos estudantes. Por Carmem Terezinha Ribeiro dos Santos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Semana-do-Meio-Ambiente-Ca%C3%A7a-aoTesouro-Carmem-Terezinha-Ribeiro-dos-Santos.pdf
Semana do Meio Ambiente - Aprendendo com Historinhas
Nos dias 02 e 03 de junho realizamos a leitura de duas historinhas para as turmas do pré e primeiros
anos do ensino fundamental, dos turnos da manhã e da tarde, da E. M. E. F.Presidente João Goulart,
em comemoração à Semana do Meio Ambiente. As historinhas escolhidas pelas bolsistas-ID para
essa atividade foram “Não afunde no lixo” e “Clara, a guardiã da natureza”. Por Renata Machado
Castro.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Semana-do-Meio-Ambiente-Aprendendocom-Historinhas-Renata-Machado-Castro.pdf
Semana do Meio Ambiente - Apresentação de Documentário
Realizou-se no dia 03 de junho de 2016, na semana do meio ambiente da E. M. E. F. Presidente João
Goulart, a apresentação de um documentário sobre a vida animal intitulado DESAFIOS DA VIDA,
para os alunos das turmas 71 e 72. O intuito da atividade foi mostrar aos alunos a dramática seleção
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natural, revelando a grandeza da natureza, animais diversos, seus modos de caça, de vida na terra e
variedade de espécies. Por NatalyBicca Duarte.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Semana-do-Meio-AmbienteApresenta%C3%A7%C3%A3o-de-Document%C3%A1rio-Nataly-Bicca-Duarte.pdf
Semana do Meio Ambiente - Jogo do Tabuleiro
No dia 03 de junho de 2016, realizou-se o jogo de tabuleiro separadamente com as turmas 61, 62 e
63 (6º ano) do turno vespertino da E. M. E. F. Presidente João Goulart. Nas várias perguntas
realizadas, estavamem pauta assuntos como efeito estufa, extinção, fontes de energias renováveis,
lixo, maneiras de ajudar o meio ambiente e também o que pode prejudicá-lo. Por Caroline
Perceval Paz.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Semana-do-Meio-Ambiente-Jogo-doTabuleiro-Caroline-Perceval-Paz.pdf
Semana do Meio Ambiente - Plantio de Mudas
No dia 02 de junho, realizou-se a atividade de plantio de mudas em comemoração à semana do meio
ambiente com as turmas dos 2º anos da E. M. E. F. Presidente João Goulart, com o intuito de
demonstrar a importância da preservação do meio ambiente, de forma prática, para melhor
entendimento dos estudantes. Por Jessica Queretti Pereira.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Semana-do-Meio-Ambiente-Plantio-deMudas-J%C3%A9ssica-Queretti-Pereira.pdf
Água - Um Bem a Ser Preservado
Realizou-se, no dia 11 de julho de 2016, uma palestra sobre a água para as turmas 62 e 63 do ensino
fundamental da E. M. E. F. Presidente João Goulart. O objetivo desta atividade foi mostrar aos
alunos a teoria do surgimento da água no planeta, apresentar-lhes os três estados em que a água é
encontrada na natureza e a distribuição da água na natureza e no nosso corpo. A intervenção foi
apresentada de forma dinâmica e interativa, onde os educandos puderam tirar dúvidas e expressar
opiniões sobre o tema. Por NatalyBicca Duarte.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/%C3%81gua-Um-Bem-a-Ser-PreservadoNataly-Bicca-Duarte.pdf
Clube de Ciências - Trabalhando com Heredogramas
A atividade foi realizada em alguns encontros em junho e julho com os alunos do clube ciências da
E. M. E. F. Presidente João Goulart. O conto da história “Menina bonita do laço de fita” ocorreu no
dia 07 de junho. Os alunos ao fim da história disseram que já a conheciam e que a achavam muito
“bonitinha”.No mesmo dia foram apresentados e explicados aos discentes os símbolos, a
nomenclatura e a estrutura de um heredograma. Os alunos entenderam com facilidade e apesar de ser
novidade acharam bastante simples. Por Josana Maria Tiburcio.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Clube-de-Ci%C3%AAncias-Trabalhandocom-Heredogramas-Josana-Maria-Tiburcio.pdf
Efeito Estufa e Aquecimento Global
No dia 13 de julho de 2016, realizou-se a intervenção com os temas “Aquecimento Global” e
“Efeito Estufa” com a turma 63 (6º ano, vespertino) da E. M. E. F. Presidente João Goulart. Os
alunos foram levados ao Laboratório de Ciências da Escola, onde ouviram uma explicação teórica
sobre estes temaseassistiramao vídeo para complementar as informações. Na sequência da atividade,
realizamos a experiência que demonstrou a ação do efeito estufa sobre o planeta. Ao final da
intervenção fizemos perguntas aos estudantes para verificar o seu aprendizado. Por Caroline
Perceval Paz.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Efeito-Estufa-e-Aquecimento-GlobalCaroline-Perceval-Paz.pdf
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Reciclar
A intervenção foi realizada no dia 11 de julho de 2016 com as turmas dos 3° e 2° anos da E. M. E.
F. Presidente João Goulart. Iniciamos a aula realizando uma explanação teórica sobre o tema. Na
sequência passamos o vídeo com a historinha “Turma da Mônica em: Um plano para salvar o
planeta”, com ações coletivas e individuais. Após o vídeo foi realizada uma prática com o descarte
correto dos resíduos em lixeiras com as cores correspondentes aos mesmos, com a finalidade de
observar os conhecimentos adquiridos. Por Carmem Terezinha Ribeiro dos Santos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Reciclar-Carmem-Terezinha-Ribeiro-dosSantos-1.pdf
A Origem dos Alimentos
A atividade ocorreu no dia 09 de setembro de 2016, atendendo 27 alunos da turma 4ºB, do 4°ano do
ensino fundamental do turno da tarde, da E.E.E.M. João Pedro Nunes. Ocorrida em sala de aula, a
intervenção iniciou com uma conversa informal, buscando saber o que os alunos entendem por
'alimentos'. A seguir, houve uma contextualização teórica do conteúdo, abordando o que são
alimentos e qual sua classificação. Alimentos de origem vegetal e animal foram trabalhados com o
auxílio do material didático data show. Por Alice Lemos Costa.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/A-Origem-dos-Alimentos-Alice-LemosCosta.pdf
Agrotóxicos
Foram realizadas, nos dias 26 de setembro e 3 de outubro de 2016, intervenções sobre o tema
“Agrotóxicos” na E. E. E. M. João Pedro Nunes. As atividades ocorreram com uma turma do nono ano e
do 2º ano do ensino médio. Iniciaram com apresentação em slides, seguida de um jogo. A apresentação
abordou os seguintes tópicos: definição de agrotóxicos, tipos, malefícios para o corpo humano e meio
ambiente,e alternativas ao uso. O jogo realizado foi em forma de trilha, no qual os alunos passaram
por diversas etapas da aplicação e descarte de agrotóxicos. Por Cassiano Santos Rodrigues.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Agrot%C3%B3xicos-Cassiano-SantosRodrigues.pdf
Cultura de Tecidos
A atividade iniciou no dia 08 de agosto de 2016, no Clube de Ciências ECOPLI da E.E.E.M. João
Pedro Nunes. Primeiramente, efetuou-se uma introdução do que é cultura in vitro, suas finalidades e
objetivos. A seguir, os estudantes puderam sanar dúvidas e participar de uma roda de conversa sobre
atividade a futuramente trabalhada, frisando Gregor Mendel como nosso inspirador. Por Alice
Lemos Costa.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Cultura-de-Tecidos-Alice-Lemos-Costa.pdf
Dia Mundial do Coração
Foi realizada em 23 de setembro de 2016, na escola E.E.E.M. João Pedro Nunes, atividade com as
turmas de 2º e 3º anos do turno da tarde, que tinha como intuito ensinar sobre a importância do
coração e como evitar doenças que estão relacionadas a este importante órgão. Em29 de setembro, é
comemorado o Dia Mundial do Coração, data que serve para lembrar a todos da necessidade de
cuidar desse órgão, devido às doenças cardiovasculares, como infartos, derrames e hipertensão, que
são as principais causas de mortes em todo mundo. Por Joseane Salau Ferraz.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Dia-Mundial-do-Cora%C3%A7%C3%A3oJoseane-Salau-Ferraz.pdf
Diálogo sobre Plantas Psicotrópicas
Nos dias 26 e 27 de setembro e 04 de outubro, foi realizado, na E.E.E.M. João Pedro Nunes, com as
turmas de 9º ano A do Ensino Fundamental e 2º e 3º ano do Ensino Médio, uma atividade em forma
de Júri simulado, onde foi discutido o tema do Projeto de lei 7.187/2014, que fala acerca do tema
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“plantas psicotrópicas”. Por MireliFiorenza.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Di%C3%A1logo-sobre-PlantasPsicotr%C3%B3picas-Mireli-Fiorenza.pdf
Eletrostática
A atividade ocorreu em 05 de Setembro de 2016, atendendo 23 alunos da turma 302 do 3° ano do
ensino médio da E.E.E.M. João Pedro Nunes, no turno da manhã. Efetuada no laboratório de
ciências da escola. Os alunos receberam a explanação teórica do conteúdo “Eletrostática”, com
figuras e aplicações no dia a dia. Exemplos como pintura a jato utilizada em carros; abastecimento
de aeronave com sistema inverso de cargas elétricas, que impulsiona o combustível para o tanque;
máquina de xerox, elaborada com sistema de jato de tinta eletrostático, entre outros, foram
trabalhados como modelos. Por Alice Lemos Costa.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Eletrost%C3%A1tica-Alice-Lemos-Costa.pdf
Fontes de Energia
Foi realizada, no dia 23 de agosto de 2016, uma intervenção sobre o tema “Fontes de Energia” na E.
E. E. M. João Pedro Nunes. A atividade ocorreu com a turma 204 do segundo ano do Ensino Médio
e iniciou com uma apresentação em slides sobre o assunto, seguida de um jogo. No jogo, os alunos
foram separados em dois grupos e responderam perguntas sobre o tema, escrevendo no quadro.
Desta forma, o grupo, que escrevesse primeiro, ganhava a rodada. Os alunos mostraram-se
interessados e empolgados com a realização do jogo. Por Cassiano Santos Rodrigues.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Fontes-de-Energia-Cassiano-SantosRodrigues.pdf
Gincana dos Professores e Funcionários
No dia 25 de outubro de 2016, na E.E.E.M. João Pedro Nunes, ocorreu uma gincana e
confraternização entre professores e funcionários em alusão ao Dia do Professor e ao Dia do
Servidor Público, nos turnos da manhã e da tarde, para que houvesse a maior participação possível.
Este dia foi de grande diversão e comemoração, onde professores e funcionários participaram de
brincadeiras, sorteio de brindes e puderam celebrar um dia dedicado a eles, finalizando com um belo
chá de confraternização. Por MireliFiorenza.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Gincana-dos-Professores-eFuncion%C3%A1rios-Mireli-Fiorenza.pdf
Jogo da Preservação das Espécies
Foi realizada, no dia 31 de agosto de 2016, na E. E. E. M. João Pedro Nunes, a intervenção intitulada
“Jogo da Preservação”. O jogo foi aplicado numa turma do terceiro ano do Ensino Médio do turno
da manhã e deu continuidade à apresentação sobre a fauna ameaçada do Rio Grande do Sul,
realizada anteriormente. No jogo, cada aluno devia salvar uma espécie de animal ameaçada do RS,
para isso, eles deviam avançar as casas do tabuleiro e passar por diversas situações socioambientais
que auxiliavam ou dificultavam a chegada dos animais. Por Cassiano Santos Rodrigues.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Jogo-da-Preserva%C3%A7%C3%A3oCassiano-Santos-Rodrigues.pdf
A Importância da Paleontologia
Foi realizada no dia 04 de outubro de 2016, na escola E.E.E.M. João Pedro Nunes, atividade com as
turmas de 1º, 2º e 3º anos do ensino médio do turno da manhã. O intuito era compartilhar saberes
sobre a importância da Paleontologia, e quão esta ciência esta ligada com a Biologia, para
compreender sobre a evolução da vida. Por Joseane Salau Ferraz.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Paleontologia-Joseane-Salau-Ferraz.pdf
Aula Prática sobre Cromatização
Foi efetuada, no dia 28 de setembro de 2016, a prática sobre a técnica de cromatografia no amido de
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milho, com as turmas de 2º e 3º ano do turno da tarde, que tinha como objetivo mostrar os diferentes
pigmentos existentes nas plantas. Para a realização desta atividade, foram utilizadas folhas de mantode-viúva (Tradescantiasp), tubos de ensaio, álcool, amido de milho e recipientes para macerar as
folhas. Na atividade, os estudantes observaram as diferentes variedades e pigmentos celulares da
planta. Por Ana Caroline Machado Gonçalves.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Cromatiza%C3%A7%C3%A3o-JoseaneSalau-Ferraz.pdf
Tectônica de Placas
No dia 03 de outubro de 2016, com as turmas 300 e 201, do 3º ano e 2º ano do ensino médio,
respectivamente, na E. E. E. M. João Pedro Nunes, foi aplicada a intervenção sobre Tectônica de
Placas. O objetivo da atividade é a conscientização sobre a importância destas, suas consequências e
como ocorre sua movimentação, relacionando exemplos com o cotidiano para uma melhor
aprendizagem. Na sequência, houve a aplicação de um “quiz"para estimular a participação de cada
um e melhor assimilação. Por Carine Alves dos Santos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Tect%C3%B4nica-de-Placas-Carine-Alvesdos-Santos.pdf
Feminismo
Na manhã do dia 21 de outubro de 2016, na E.E.E.M. João Pedro Nunes, ocorreu uma atividade
sobre o Movimento Feminista. A atividade foi realizada com as turmas 201 e 202, ambas do ensino
médio. A atividade teve como objetivo introduzir o tema “Feminismo”, para futuras intervenções
com o assunto. Durante a intervenção foram abordados conceitos, o que defende o movimento,
ideias e pautas, assim como curiosidades. Também foram levantadas questões para que os estudantes
refletissem e interagissem. Por Viviane Flores Wallau.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Feminismo-Viviane-Flores-Wallau.pdf
Desafiando A Matemática
A atividade foi desenvolvida com os alunos da turma 71, sétimo ano do ensino fundamental da E. M.
E. F. Presidente João Goulart, na manhã do dia 23 de agosto, com acompanhamento da professora
Stefânia Guedes de Godoi. No começo da realização da atividade os alunos ficaram ansiosos e
agitados para saber como seria o desenvolvimento dos cálculos; logo que começaram, ficaram um
pouco nervosos, mas aos poucos foram se soltando e participando mais da competição. Por Maria
Alice Syring de Moraes.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Desafiando-A-Matem%C3%A1tica-MariaAlice-Syring-de-Moraes.pdf
Dia a Dia de Um Biólogo
No dia 31 de agosto, no turno da manhã, os alunos do oitavo e nono ano, da E.M.E.F. Presidente
João Goulart, foram levados a um passeio pelo campus da Unipampa São Gabriel. Os alunos
visitaram o laboratório de Microbiologia, no qual assistiram a palestras sobre segurança em
laboratórios, microrganismos e meios de cultura. Conheceram alguns técnicos de laboratório do
campus, que relataram sobre sua formação e funções e também puderam visualizar um modelo de
esqueleto humano e alguns animais do acervo do laboratório de Zoologia do campus. Por Renata
Machado Castro.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Dia-a-Dia-de-Um-Bi%C3%B3logo-RenataMachado-Castro.pdf
Jogo Quiz da Água
Foi realizado no dia 12 de agosto de 2016, uma atividade envolvendo as turmas 62 e 63 do 6° ano da
E. M. E. F. Presidente João Goulart, ambas do turno da tarde. O objetivo desta atividade, que
consistiu em um jogo de quiz, foi fixar de forma lúdica e divertida o conteúdo sobre 'água'explicado
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na atividade anterior, incentivando também o trabalho em equipe. Por NatalyBicca Duarte.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Jogo-Quiz-da-%C3%81gua-Nataly-BiccaDuarte.pdf
O Desafio das Operações
A atividade foi desenvolvida com os alunos da turma 81, oitavo ano do ensino fundamental da E. M.
E. F. Presidente João Goulart, na manhã do dia 24 de agosto, com acompanhamento da professora
Stefânia Guedes de Godoi. A turma foi organizada em três grupos, a cada participante que ia à frente
resolver a operação indicada, os demais integrantes do grupo torciam e tentavam ajudar o colega a
realizar o cálculo corretamente. A turma foi bastante participativa, mantendo-se organizada e
concentrada durante toda a intervenção. Por Maria Alice Syring de Moraes.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/O-Desafio-das-Opera%C3%A7%C3%B5esMaria-Alice-Syring-de-Moraes.pdf
Brincando com os Sentidos
A atividade foi realizada no dia 29 de setembro, com os alunos da turma 22 (2° ano do ensino
fundamental) da E. M. E. F. Presidente João Goulart, no turno da tarde. Levou-se os alunos para o
laboratório de ciências/sala de leitura, onde conversamos sobre quais eram os sentidos, a função de
cada um, qual a importância, exemplos das funções e como eles os utilizavam. Foi passada a música
“Cabeça, ombro, joelho e pé”, onde os educandos tinham que realizar os movimentos citados na
música. Por Jessica Queretti Pereira.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Brincando-com-Os-Sentidos-Jessica-QuerettiPereira.pdf
Dia do Biólogo - Biologia na Área da Saúde
A atividade foi realizada no dia 05 de setembro com a turma 91 (9° ano) da E. M. E. F. Presidente
João Goulart. Escolhemos esta turma para realizar a intervenção, porque seus alunos são concluintes
do ensino fundamental e já estão próximos de escolherem uma profissão. Os alunos visualizaram
uma apresentação em slides sobre o que era Biologia, quais eram suas áreas, como funcionava o
curso na UNIPAMPA, porque cursar Biologia, entre outros. Por Jessica Queretti Pereira.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Dia-do-Bi%C3%B3logo-Biologia-na%C3%81rea-da-Sa%C3%BAde-Jessica-Queretti-Pereira.pdf
Dia do Biólogo - Conhecendo um pouco mais sobre o Paleontólogo e os Fósseis
No dia 5 de setembro de 2016, realizou-se a intervenção com o tema 'Paleontologia'com a turma 81
(8º ano, matutino) da E. M. E. F. Presidente João Goulart. Os alunos foram levados ao laboratório de
Ciências da escola, onde ouviram uma explicação teórica sobre a Paleontologia, abordando tópicos
como: o que é Paleontologia, qual seu objeto de estudo, como tornar-se paleontólogo, como
encontrar fósseis, entre outros assuntos. Dando continuidade, assistiram ao vídeo para complementar
as informações sobre esse tema. Por Caroline Perceval Paz.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Dia-do-Bi%C3%B3logo-Conhecendo-OPaleont%C3%B3logo-e-Os-F%C3%B3sseis-Caroline-Perceval-Paz.pdf
Educação Ambiental – Conhecendo sobre Reciclagem
A atividade foi realizada no dia 15 de setembro de 2016, com a turma 72 da Escola Municipal de E.
M. E. F. Presidente João Goulart. De início os alunos estavam um pouco dispersos, mas no decorrer
da palestra eles foram mais participativos. Ficaram bastante surpresos quando foi mostrado a eles o
tempo de decomposição de alguns materiais, como garrafa pet, frauda descartável, chicletes, entro
outros. Por Josana Maria Tiburcio.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Educa%C3%A7%C3%A3o-Ambiental%E2%80%93-Conhecendo-sobre-Reciclagem-Josana-Maria-Tiburcio.pdf
Falando sobre Profissões – Mês do Biólogo
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Realizou-se, no dia 23 de setembro de 2016, uma atividade referente ao Dia do Biólogo, com a
turma 63, 6° ano da E. M. E. F. Presidente João Goulart, do turno da tarde. O objetivo desta
atividade foi apresentar-lhes o amplo ramo de trabalho do biólogo e, também, das profissões que eles
gostariam de saber mais, como por exemplo: carreira militar, médico veterinário, dentre outros,
incentivando-os a seguirem nos estudos para que alcancem seus objetivos de carreira profissional.
Por NatalyBicca Duarte.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Falando-sobre-Profiss%C3%B5es%E2%80%93-M%C3%AAs-do-Bi%C3%B3logo-Nataly-Bicca-Duarte.pdf
Passeio pelo Dia do Biólogo
A intervenção foi realizada no dia 15 de setembro de 2016 com a turma 61, 6º ano da E.M.E.F.
Presidente JoãoGoulart. Os estudantes foram levados de ônibus até a área de visitação, na Chácara
das Flores. Iniciamos o passeio com a visualização da casa com telhado verde, onde os alunos
puderam ver com detalhes essa construção, inclusivesubiram no telhado projetado para essa
finalidade. Dando sequência ao passeio, foram demonstradas as edificações da chácara, ondeo
proprietário destacou que suas construções são feitas com materiais reciclados. Após foi visitada a
produção de mudas, que são vendidas em uma floricultura administrada pela família. Por Carmem
Terezinha Ribeiro dos Santos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Passeio-pelo-Dia-do-Bi%C3%B3logoCarmem-Terezinha-Ribeiro-dos-Santos-1.pdf
Vida de Cão
No dia 28 de setembro, foi desenvolvida uma atividade com os alunos das turmas 71 e 72, no turno
da manhã da E.M.E.F. Presidente João Goulart. Nessa atividade, foi lido o conto literário “Vida de
Cão”, o qual tratava de assuntos como maus tratos à animais, abandono e eutanásia. Após a leitura,
os alunos assistiram a um vídeo que ilustrava o conto. Apesar de inicialmente mostrarem-se um
tanto chocados, acabaram interessando-se bastante pelo assunto, participando da atividade e
relataram terem gostado muito do tema e do como ele foi abordado. Por Renata Machado Castro.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Vida-de-C%C3%A3o-Renata-MachadoCastro.pdf
Os Fungos na Nossa Vida
No dia 18 de agosto de 2016, o acadêmico de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pampa,
Guilherme Afonso Kessler, juntamente com a bolsista Cláudia Lucher de Freitas, realizaram uma
abordagem teórica e prática sobre os fungos, no terceiro ano da Escola XV de Novembro. Destacaram
como são trabalhados e quais são os tipos de fungos mais comuns no Brasil, além de esclarecer
dúvidas dos alunos sobre curiosidades em geral acerca deste tema. Por Cláudia Lucher de Freitas.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Os-Fungos-na-Nossa-Vida-Cl%C3%A1udiaLucher-de-Freitas.pdf
Cultura de Bactérias
Bactérias são organismos de uma única célula e são dos menores seres vivos conhecidos. Os 4 tipos
de bactérias são: cocos, bacilos, vibriões e espirilos, definidos segundo sua forma.Intervenção
realizada no laboratório da E. E. E. M. XV de Novembro, com o objetivo de apresentar aos
estudantes uma maneira para se relacionar os diferentes meios de cultura com o desenvolvimento de
microorganismos. Os estudantes observaram os experimentos através de microscópios. Por Cláudia
Lucher de Freitas.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Cultura-de-Bact%C3%A9riasCl%C3%A1udia-Lucher-de-Freitas.pdf
Palestra sobre O ENEM
Na semana de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, foi realizada, com estudantes dos
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terceiros anos da E. E. E. M. XV de Novembro, uma palestra sobre a importância da prova e porque
ela é realizada no Brasil. Os alunos ouviram sobre o ENEM e tiraram suas dúvidas quanto à prova e
como ela será útil para eles. Além de um mapeando de quais universidades utilizam a nota do ENEM
como ingresso e também quais os cursos disponíveis na região. Por Cláudia Lucher de Freitas.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Palestra-sobre-O-ENEM-Cl%C3%A1udiaLucher-de-Freitas.pdf
Simulado para O ENEM
O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é uma prova realizada pelo Ministério da Educação
do Brasil, com intuito de verificar as competências e habilidades adquiridas pelos estudantes que
estão concluindo ou já concluíram o Ensino Médio, além de servir como porta de entrada pra o
ingresso em Universidades Federais brasileiras. O simulado do ENEM tem como objetivo verificar
a capacidade dos alunos em responderem questões relacionadas à Biologia para por meio dele
elaborarem-se aulas com as maiores dificuldades dos alunos. Por Cláudia Lucher de Freitas.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/ENEM-Simulado-Cl%C3%A1udia-Lucher-deFreitas.pdf
Agrotóxicos - O Veneno Está na Mesa
Esta atividade foi realizada com as turmas do 1º ano da E. E. E. M. XV de Novembro. Trata-se de
uma palestra sobre agrotóxicos intitulada “O Veneno Está na Mesa”. O agrotóxico visa alterar a
composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados
nocivos. Também são considerados agrotóxicos as substâncias e produtos empregados como
desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento. Por: Lucas Fagundes de Souza.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Agrot%C3%B3xicos-O-VenenoEst%C3%A1-na-Mesa-Lucas-Fagundes-de-Souza.pdf
Misturas Homogêneas e Heterogêneas
No mês de Maio foi realizada uma intervenção no laboratório, com as turmas do 1° ano A, B, C, D e
E da E. E. E. M.XV de Novembro, sobre o tema “Misturas”. Mistura é um sistema formado por
duas ou mais substâncias puras, chamadas componentes. Elas podem ser classificadas em
homogêneas e heterogêneas. A diferença entre elas é que a mistura homogênea é uma solução que
apresenta uma única fase, enquanto a heterogênea pode apresentar duas ou mais fases. Fase é cada
porção que apresenta aspecto visual uniforme. Por Lucas Fagundes de Souza.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Misturas-Homog%C3%AAneas-eHeterog%C3%AAneas-Lucas-Fagundes-de-Souza.pdf
Ácidos e Bases – Suco do Chaves?
Foi realizada com as turmas A, B, C e D do 1º ano da E. E. E. M.XV de Novembro, uma atividade
prática intitulada “Suco do Chaves?”. Esse experimento mostra como construir uma escala de pH
para distinguir entre substâncias ácidas e básicas. Utilizou-se o repolho roxo que reage em meio a
diversas substâncias como, por exemplo, o limão, formando uma solução ácida, apresentando uma
coloração avermelhada. Por Lucas Fagundes de Souza.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/%C3%81cidos-e-Bases-Suco-do-ChavesLucas-Fagundes-de-Souza.pdf
Jogo: Bingo das Ervilhas
A aplicação do jogo “Bingo das Ervilhas” foi realizada no dia 16/08/2016 com o 2º ano do Ensino
Médio noturno da E. E. E. M. XV de Novembro, turmas F e G. A atividade teve como objetivo
facilitar a memorização do aluno, exercitar os conhecimentos sobre a primeira lei de Mendel, bem
como o raciocínio rápido. Os alunos tiveram uma pequena dificuldade para entender as regras do jogo,
porém conseguiram completar a atividade com sucesso e tiveram o tempo restante de aula para
completar o questionário para sistematização das teorias aplicadas. Por Pedro Goulart da Cunha Neto.
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http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Bingo-das-Ervilhas-Pedro-Goulart-da-CunhaNeto.pdf
Os Seres Vivos e O Meio Ambiente
Foi realizada, no dia 24 de outubro de 2016, uma intervenção sobre o tema “Seres vivos e o meio
ambiente”, com o 6º ano C, do Ensino Fundamental. A atividade consistiu em uma apresentação de
slides, seguida de um jogo na forma de bingo. Os alunos demonstraram bastante interesse pela
intervenção e, apesar da agitação, participaram fazendo muitas perguntas. Por Cassiano Santos
Rodrigues.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Os-Seres-Vivos-e-O-Meio-AmbienteCassiano-Santos-Rodrigues.pdf
Aprendendo sobre O Ciclo Hidrostático através de Uma Saída de Campo
O grupo do PIBID da E. M. E. F. Carlota Vieira da Cunha desenvolveu, nos dias 21 e 23 de setembro
do ano de 2016, uma saída de campo até a Universidade Federal do Pampa da cidade de São Gabriel,
com os alunos do 8º ano, do turno da manhã e da tarde, que possibilitou aos educandos conhecerem
uma maquete, que demonstra o ciclo hidrológico, de onde vem as nascentes dos rios e também analisar
as diferenças existentes em diferentes pontos de um mesmo lago.Por Gabriele MilbradtGlasenapp.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Aprendendo-sobre-O-CicloHidrost%C3%A1tico-atrav%C3%A9s-de-Uma-Sa%C3%ADda-de-Campo-Gabriele-MilbradtGlasenapp.pdf
Criando Novos Brinquedos com Materiais Reciclados
O grupo do PIBID da E. M. E. F. Carlota Vieira da Cunha realizou, no dia 04 de novembro, uma
atividade com os alunos do 3º ano do turno da tarde, sobre como podemos reaproveitar e reciclar
alguns objetos que em sua maioria iriam fora. Garrafas pet se tornaram puxa-puxa, bonecas ou até
mesmo foguetes. Caixas de leite viraram carrinhos e caminhões, caixas de fósforo se tornaram sofás,
entre outros tantos objetos que foram transformados em brinquedos por eles mesmos.
PorGabrieleMilbradtGlasenapp.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Criando-Novos-Brinquedos-com-MateriaisReciclados-Gabriele-Milbradt-Glasenapp.pdf
Um Plano para Salvar O Planeta
Sustentado na teoria dos 3R's (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), que diz que esses são os 3 passos
primordiais para a mudança do pensamento das pessoas em prol de um meio ambiente mais limpo e
preservado, o grupo do PIBID da E. M. E. F.Carlota Vieira da Cunha desenvolveu, no dia 21 de
outubro, uma atividade sobre a separação correta do lixo, com os alunos do 3º ano da tarde, a qual
possibilitou aos educandos conhecerem a real importância de preservar o planeta e aquilo que eles
mesmos podem fazer para salvá-lo.Por Gabriele MilbradtGlasenapp.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Um-Plano-para-Salvar-O-Planeta-GabrieleMilbradt-Glasenapp.pdf
Intervenção - Bingo Atômico
No dia 12 de agosto de 2016 foi feita uma intervenção com a turma do 9ºano da E. M. E. F. Carlota
Vieira da Cunha. O jogo 'Bingo Atômico'é bem conhecido popularmente e bastante interessante para
ser adaptado para a finalidade educativa. O conteúdo abordado nesta atividade é referente à
atomística e tem como objetivo orientar o aluno no uso da tabela periódica para encontrar as
características atômicas dos elementos químicos. Por Suziane Alves Barcellos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Interven%C3%A7%C3%A3o-BingoAt%C3%B4mico-Suziane-Alves-Barcellos.pdf
Atividade - Bingo das Ervilhas
Sabendo da importância de ter um entendimento sobre a genética, no dia 25 de outubro de 2016 foi
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feita a intervenção do 'bingo das ervilhas', com a turma do 8ºano (turno da tarde) da E. M. E. F.
Carlota Vieira da Cunha. Durante a intervenção os alunos fizeram cruzamentos referentes à primeira
lei de Mendel, seguindo o objetivo principal do jogo que era preencher toda a cartela com os
genótipos corretos. Ao final do jogo, o ganhador recebeu uma caixa de chocolates como prêmio. Por
Suziane Alves Barcellos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Atividade-Bingo-das-Ervilhas-Suziane-AlvesBarcellos.pdf
Extração de DNA do Morango
No dia 13 de setembro de 2016, foi feita uma intervenção com a turma do 8ºano (turno da manhã)
da E. M. E. F. Carlota Vieira da Cunha. A atividade foi iniciada quando todos os alunos estavam
posicionados em frente à bancada do laboratório de Ciências. No primeiro momento, foi dada uma
introdução sobre função, estrutura e localização do DNA. No segundo momento, a turma foi
dividida em 4 grupos de 3 alunos e, logo em seguida, foi dado um protocolo de extração de DNA
para cada grupo. Por Suziane Alves Barcellos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Extra%C3%A7%C3%A3o-de-DNA-doMorango-Suziane-Alves-Barcellos.pdf
Conscientização contra o Câncer
Esta intervenção ocorreu na E. E. E. M. XV de Novembro, na forma de palestra, exibição de vídeo e
confecção de mural. O câncer tem como característica o crescimento rápido e desordenado de
células, que tem a capacidade de se multiplicar. Essas células são muito rápidas e incontroláveis em
sua multiplicação, formando assim tumores malignos (câncer). Por Amanda Lopes Costa Garcia.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Conscientiza%C3%A7%C3%A3o-contra-OC%C3%A2ncer-Amanda-Lopes-Costa-Garcia.pdf
Analisando Focos de Dengue no Pátio da Escola
No dia 17 de agosto, na E. E. E. M. XV de Novembro, realizou-se com os alunos do 1º ano do
ensino médio uma prática que, numa primeira etapa, os levou a analisar possíveis focos de dengue
no pátio da escola. Como meta, os alunos tiveram que coletar a água parada nos pneus, para
posterior análise no laboratório de larvas do mosquito. Na segunda etapa, os alunos limparam o
pátio e esvaziaram os pneus para evitar focos. Por Fabiana Moraes de Oliveira.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Analisando-Focos-de-Dengue-noP%C3%A1tio-da-Escola-Fabiana-Moraes-de-Oliveira.pdf
A Velocidade de Uma Gota de Água em Uma Coluna de Óleo
Esta intervenção contou com palestras dialogadas atingindo alunos de 1°, 2º e 3º ano do Ensino Médio da
E.E.E.M XV de Novembro, São Gabriel/RS, onde foram feitos embasamentos teóricos sobre os assuntos
abordados. Após isso, foi realizado com os alunos um experimento prático onde eles observaram o
deslocamento de uma partícula em função do tempo e construíram um gráfico representando
determinado movimento com base nos resultados obtidos. Por Fabiana Moraes de Oliveira.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/A-Velocidade-de-Uma-Gota-de-%C3%81guaem-Uma-Coluna-de-%C3%93leo-Fabiana-Moraes-de-Oliveira.pdf
Outubro Rosa
No dia 13 de outubro, foi confeccionado e exposto na E. E. E. M. XV de Novembro o mural sobre o
“Outubro Rosa”,nome dado para campanha internacional para sensibilização da população para o
câncer de mama. O mural foi feito com este intuito. O câncer de mama pode atingir mulheres e
homens.Durante este mês são feitas várias atividades que promovem a detecção precoce do câncer
de mama. Na Escola XV de Novembro, o PIBID distribuiu fitas rosa para a comunidade escolar e
folders e fez o chamamento pelo mural citado. Por Larissa Rangel Soares.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Outubro-Rosa-Larissa-Rangel-Soares.pdf
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Microrganismos Presentes no Nosso Dia a Dia
Nesta atividade, realizada na E. E. E. M. XV de Novembro com o terceiro ano noturno, os alunos
receberam o meio de cultura pronto e um cotonete. Passaram o cotonete em diversos objetos de sua
escolha, recolhendo todo tipo de bactéria; logo depois, inseriram-nas no meio de cultura. Alguns
dias depois, voltaram ao laboratório para observar seu crescimento no meio de cultura. Com o
passar dos dias, as bactérias se reproduziram, formando colônias que puderam ser vistas a olho nu.
Os alunos esboçaram desenhos de bactérias e fungos. Por Maria Paula dos Santos da Cruz.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Microrganismos-Presentes-no-Nosso-Dia-aDia-Maria-Paula-dos-Santos-da-Cruz.pdf
Intervenção – Reações Químicas
Esta atividade foi desenvolvida na E. E. E. M. XV de Novembro, para estudar as diferenças entre
reações de redução e neutralização, diluição e quantidades, íons e coloração de substâncias. Como
procedimentos, fez-se a mistura de 40 ml de vinagre, 20ml de água oxigenada e permanganato; fezse também com 20ml de água oxigenada, 40ml de água e permanganato; e ainda, colocou-se de 10
a 20 ml de vinagre numa proveta e encheu-se com água, para depois adicionar bicarbonato e colocar
as naftalinas. Por Monica Caroline Ramos da Silva.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Interven%C3%A7%C3%A3oRea%C3%A7%C3%B5es-Qu%C3%ADmicas-Monica-Caroline-Ramos-da-Silva.pdf
Herbário em Sala de Aula
No dia 08 de novembro foi realizada uma aula prática com o terceiro ano noturno da E. E. E. M. XV
de Novembro, onde foi construído um herbário para que os alunos treinassem a classificação das
plantas e sua capacidade de reconhecer as divisões. Por Cláudia Lucher de Freitas.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Herb%C3%A1rio-em-Sala-de-AulaCl%C3%A1udia-Lucher-de-Freitas.pdf
Extração de DNA
Foi realizada, no mês de Novembro na E. E. E. M. XV de Novembro, uma atividade prática que
consistia na extração do DNA (ácido desoxirribonucleico) do morango(Fragaria ananassa), com a
turma do 1° ano do Ensino Médio, ensino noturno, com finalidade de aliar teoria à prática. A
extração de ácidos nucléicos (DNA e/ou RNA) geralmente é a primeira de várias etapas para o
estudo da biologia molecular de qualquer organismo. Por Lucas Fagundes de Souza.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Extra%C3%A7%C3%A3o-de-DNA-LucasFagundes-de-Souza.pdf
Germinação de Sementes
A atividade "Germinação de Sementes"foi apresentada para alunos do ensino fundamental da E. M. E. F.
Carlota Vieira da Cunha, no dia 26 de agosto de 2016. Consumir verduras e legumes, além de ser fonte
de vitaminas, traz inúmeros benefícios para o nosso organismo. Muitas pessoas não têm conhecimento
que muitas verduras possuem sementes, devido a isso, foi criada essa atividade para os alunos
entenderem como acontece o desenvolvimento de uma planta. Por Gabriel Oscar Ribeiro Machado.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Germina%C3%A7%C3%A3o-de-SementesGabriel-Oscar-Ribeiro-Machado.pdf
Sabão Caseiro
A atividade "Sabão Caseiro"foi desenvolvida com estudantes do ensino fundamental da E. M. E.
F.Carlota Vieira da Cunha, no dia 04 de outubro de 2016. Para limpar o encanamento entupido pelo
óleo é preciso usar produtos químicos muito fortes que podem ter efeitos negativos no meio
ambiente. Além disso, com o decorrer dos anos, foi notado que a grande quantidade de óleo
descartado forma uma fina camada em cima das águas, com as quais entra em contato, impedindo a
entrada de luz, colocando em risco a vida de vários seres vivos. Por Gabriel Oscar Ribeiro Machado.
215

__________________________________Relatório de Atividades do Programa PIBID/UNIPAMPA
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Sab%C3%A3o-Caseiro-Gabriel-OscarRibeiro-Machado.pdf
O Papel do Solo na Germinação
A atividade "O Papel do Solo na Germinação" foi apresentada para alunos do ensino fundamental da
E. M. E. F. Carlota Vieira da Cunha, no dia 07 de outubro de 2016. O solo é uma fonte importante
de nutrientes necessários para o desenvolvimento das plantas. Essa atividade foi desenvolvida para
apresentar este conhecimento aos estudantes. Por Gabriel Oscar Ribeiro Machado.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/O-Papel-do-Solo-naGermina%C3%A7%C3%A3o-Gabriel-Oscar-Ribeiro-Machado.pdf
Atividade - Batalha Naval
Com o objetivo de fazer uma revisão sobre os assuntos abordados em aula sobre “água”, o grupo
PIBID da E. M. E. F. Carlota Vieira da Cunha realizou, no dia 07 de outubro de 2016, um jogo
didático intitulado 'Batalha Naval'. Por Andressa Xavier Rodrigues.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Atividade-Batalha-Naval-Andressa-XavierRodrigues.pdf
Utilização do Jornal como Recurso Didático
Tendo em vista as questões da atualidade, tais como: violência, mudanças políticas, desastres
ambientais, entre outros assuntos, o grupo do PIBID da E. M. E. F. Carlota Vieira da Cunha
realizou, no dia 14 de setembro do ano de 2016, uma atividade com os alunos do Clube de Ciências.
A atividade visava trabalhar junto aos educandos a contextualização de assuntos que estão presentes
em jornais e associá-los com a realidade. Por Andressa Xavier Rodrigues.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Utiliza%C3%A7%C3%A3o-do-Jornal-comoRecurso-Did%C3%A1tico-Andressa-Xavier-Rodrigues.pdf
Intervenção - Júri do Bem
Tendo em vista a importância do assunto do tema 'agrotóxicos', o grupo PIBID da E. M. E. F.Carlota
Vieira da Cunha realizou, no dia 17 de novembro de 2016, com os alunos do 8°ano uma atividade
intitulada “Júri do Bem”, na qual os alunos tiveram a oportunidade de debater questões sobre os
agrotóxicos, refletindo sobre seus efeitos. Por Andressa Xavier Rodrigues.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Interven%C3%A7%C3%A3o-J%C3%BArido-Bem-Andressa-Xavier-Rodrigues.pdf
Intervenção sobre A Semana Inclusiva
A data de 21 de setembro foi escolhida para o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência,
porqueé próxima ao início da Primavera (23 de setembro) e coincidem com o Dia da Árvore, datas
que representam o renascer das plantas, que simbolizam o sentimento de renovação das
reivindicações em prol da cidadania, inclusão e participação plena na sociedade. Com o intuito de
estimular a reflexão dos educando, foram elaboradas atividades pelo grupo PIBID da escola Carlota
Vieira da Cunha com os alunos do 6°ano. Por Andressa Xavier Rodrigues.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Interven%C3%A7%C3%A3o-sobre-ASemana-Inclusiva-Andressa-Xavier-Rodrigues.pdf
História em Quadrinhos em Homenagem aos 150 Anos da Genética Mendeliana
Durante os dias 1º e 2 de setembro, foi realizada uma mostra de trabalhos em homenagem aos 150
ano da Genética Mendeliana no Sobrado São Gabriel. Evento organizado pelo PIBID Biologia São
Gabriel, com o intuito de relembrar as descobertas realizadas por Gregor Mendel, este que é
considerado o pai da genética. No evento, expôs-se uma história em quadrinhos feita para a ocasião,
a respeito da vida e da obra de Mendel. Por Nadine Pereira Igisck.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Hist%C3%B3ria-em-Quadrinho-emHomenagem-aos-150-Anos-da-Gen%C3%A9tica-Mendeliana-Nadine-Pereira-Igisck.pdf
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Dia da Igualdade da Mulher
Foi desenvolvida uma palestra com as alunas da UNIPAMPA que integram o coletivo feminista
Guapas de São Gabriel, sobre “Igualdade da Mulher”, com os alunos do 8º e 9º ano da E. M. E.F.
Carlota Vieira da Cunha, durante os primeiros períodos da manhã do dia 26 de Agosto. As
palestrantes trouxeram informações em slides, para conscientizar os alunos sobre este assunto tão
importante. Por Nadine Pereira Igisck.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Dia-da-Igualdade-da-Mulher-Nadine-PereiraIgisck.pdf
Apresentação do Projeto “Etnobotânica de Planta Medicinais”
Nos últimos períodos do dia 26 de Agosto, foi apresentado aos alunos do Ensino Fundamental o
projeto “Etnobotânica de Plantas Medicinais”. Logo os alunos demonstraram interesse em participar
das atividades propostas. Assim foram utilizados na apresentação projetor e slides com fotos e
pequenos textos explicativos com base no uso das Plantas Medicinais pelo povo gaúcho. Na qual foi
enfatizado a importância do conhecimento sobre os benefícios e malefícios das diversas espécies de
plantas nativas da região sul, sabendo diferenciá-las através do cultivo e da preservação. Por Nadine
Pereira Igisck.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-do-Projeto%E2%80%9CEtnobot%C3%A2nica-de-Planta-Medicinais%E2%80%9D-Nadine-Pereira-Igisck.pdf
O Folclore e O Ensino de Ciências
Em 24 de agosto, foi proposto aos alunos, em comemoração ao Dia Mundial do Folclore Brasileiro,
comemorado no dia 22 de agosto, uma pesquisa sobre o assunto. Abordaram lendas, aspectos da
cultura gaúcha e fizeram um texto sobre folclore. Em31/08, realizaram pesquisa sobre culinária
gaúcha. Em 14/09, estudaram sobre o arroz carreteiro, como é feito e qual a reação química que
ocorre na carne para que permaneça conservada. Em 16/09 ocorreu mostra culinária gaúcha, onde os
alunos realizaram apresentações e foram feitas degustações e apresentações de danças típicas. Por
Nadine Pereira Igisck.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/O-Folclore-e-O-Ensino-de-Ci%C3%AAnciasNadine-Pereira-Igisck.pdf
Intervenção sobre Fotografia
No dia 10 de agosto foi realizada a apresentação da proposta de atividade para os alunos, que
consistia em um referencial teórico sobre o surgimento e importância da fotografia. Em 17/08 foi
realizada a produção textual com os alunos no qual eles problematizam a questão do lixo. Em 19 de
agosto, em comemoração ao Dia Mundial da Fotografia, foi confeccionado um mural com as fotos e
textos, que encerrou a nossa atividade sobre a utilização de fotografia para a conscientização dos
alunos. Por Nadine Pereira Igisck.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Interven%C3%A7%C3%A3o-sobreFotografia-Nadine-Pereira-Igisck.pdf
Diálogo sobre Drogas
Realizou–se a intervenção no dia 28 de outubro de 2016 com as turmas 62 e 63, 6° ano do turno da
tarde da E. M. E. F. Presidente João Goulart. Iniciamos a aula realizando uma explanação teórica
sobre o tema “drogas e seus efeitos”. Dando sequência, foram passados slides explicando o que são
as drogas e os danos causados no organismo humano. Após, passamos dois vídeos e, ao término, foi
dado a oportunidade de os alunos fazerem perguntas sobre prováveis dúvidas sobre o tema
exposto.Por Carmem Terezinha Ribeiro dos Santos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Di%C3%A1logo-sobre-Drogas-CarmemTerezinha-Ribeiro-dos-Santos.pdf
Entendendo O Solo
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No dia 20 de outubro de 2016, realizou-se uma intervenção com a turma 63 da E. M. E. F.Presidente
João Goulart. A intervenção tratava-se sobre solos. Os alunos foram levados ao Laboratório de
Ciências da Escola, onde a atividade teve início com uma explanação teórica em apresentação de
slides, que abordava tópicos referentes a solos como definição, funções, composição, classificação,
horizontes, erosão e também dando enfoque à preservação do solo. A seguir, realizamos a exibição
do vídeo “Vamos falar sobre solos”.Por Caroline Perceval Paz.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Entendendo-O-Solo-Caroline-PercevalPaz.pdf
Jogo de Tabuleiro da Paleontologia
No dia 24 de outubro de 2016, realizou-se uma intervenção com a turma 81 (8º ano, matutino) da E.
M. E. F. Presidente João Goulart. A intervenção tratava-se sobre Paleontologia. A turma já havia
tido uma aula teórica/prática sobre o assunto, e essa atividade teve o intuito de avaliar os
conhecimentos adquiridos pelos alunos através da outra atividade.Por Caroline Perceval Paz.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Jogo-de-Tabuleiro-da-Paleontologia-CarolinePerceval-Paz.pdf
Praticando Cromatografia com Amido de Milho
Realizou-se, no dia 21 de outubro de 2016, uma atividade com a turma 63 do 6° ano da E. M. E.
F.Presidente João Goulart, no turno da tarde.
O objetivo desta atividade foi apresentar-lhes os
diferentes pigmentos encontrados nas plantas, entre eles foi citada a clorofila A, a clorofila B, o
caroteno, a xantofila e a antocianina.Por NatalyBicca Duarte
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Praticando-Cromatografia-com-Amido-deMilho-Nataly-Bicca-Duarte.pdf
Tratando sobre Puberdade
A atividade foi realizada nos dias 27 de outubro e 10 de novembro, com as turmas 61, 62 e 63 da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente João Goulart.No primeiro encontro, as turmas
assistiram slides explicando o que era puberdade. Em seguida foram passados slides com o tema
da gravidez na adolescência. Para finalizar foi passado o vídeo “Turbulentos Anos da
Adolescência”. Ao final da atividade, foi passada uma caixa para que os alunos pudessem colocar,
anonimamente, suas dúvidas sobre o tema. No segundo encontro, apresentaram-se as respostas para
essas dúvidas. Por Jessica Queretti Pereira.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Tratando-sobre-A-Puberdade-Jessica-QuerettiPereira.pdf
Reciclagem
A intervenção foi realizada no dia 20 de outubro de 2016 com a turma 61, 6° ano do turno da tarde
da E.M.E.F. Presidente João Goulart. Realizamos a intervenção fazendo uma explanação teórica
sobre o tema “reciclagem” e sua real importância para o meio ambiente, passando vídeos e
dialogando sobre este tema.Alguns alunos fizeram comentários sobre a forma de como é tratada a
reciclagem em suas residências. Por Carmem Terezinha Ribeiro dos Santos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Reciclagem-Carmem-Terezinha-Ribeiro-dosSantos.pdf
Teatro com Fantoches – Menina Bonita do Laço de Fita
As primeiras etapas da atividade ocorreram nos meses de agosto e setembro. Na montagem dos
personagens, os alunos se mostraram bastante interessados e foram bastante criativos. Na fase de
ensaios, os estudantes ficaram um pouco confusos e foram necessários vários ensaios até eles se
sentirem confiantes e preparados para a apresentação.Para assistir a apresentação, foi escolhida a
turma 31 do 3° ano do ensino fundamental do turno da tarde. A atividade ocorreu no dia 20 de
outubro, e os alunos mostraram ter gostado da peça. PorJosana Maria Tiburcio.
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http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Teatro-com-Fantoches-%E2%80%93-MeninaBonita-do-La%C3%A7o-de-Fita-Josana-Maria-Tiburcio.pdf
Batalha Naval das Briófitas e Pterodófitas
No dia 21 de novembro, foi realizada a “Batalha naval das briófitas e pteridófitas” com os alunos do
7º ano da E. M. E. F. Carlota Vieira da Cunha. O jogo teve como objetivo auxiliar os alunos a
compreenderem o conteúdo de botânica abordado em sala de aula de maneira lúdica. O jogo
teveinício a partir de um resgate sobre o conhecimento prévio do aluno. Os alunos demonstraram-se
participativos, interessados e empolgados. Ao término do jogo foi realizado um momento para
debates e reflexões sobre a atividade proposta. PorCaroline Resena Gonçalves.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Batalha-Naval-das-Bri%C3%B3fitas-ePterod%C3%B3fitas-Caroline-Resena-Gon%C3%A7alves.pdf
Bingo das Aves e Mamíferos
No dia 13 de setembro, foi desenvolvido mais um jogo, o “Bingo das aves e mamíferos” com os
alunos do 7º ano da E. M. E. F. Carlota Vieira da Cunha. O jogo teve como objetivo auxiliar os
alunos a compreenderem o conteúdo de zoologia abordado em sala de aula de maneira lúdica.
Através do projeto de jogos lúdicos para o ensino de zoologia foi desenvolvido o bingo das aves e
mamíferos. Por Caroline Resena Gonçalves.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Bingo-das-Aves-e-Mam%C3%ADferosCaroline-Resena-Gon%C3%A7alves.pdf
Jogo da Forca dos Vertebrados
No dia 25de agosto, foi realizado o jogo “Forcados vertebrados” com os alunos do 7º ano da E. M.
E. F. Carlota Vieira da Cunha. O jogo teve como objetivo auxiliar os alunos a compreenderem o
conteúdo de zoologia abordado em sala de aula de maneira lúdica. Através do projeto de jogos
lúdicos para o ensino de zoologia foi desenvolvido o jogo “Forcados vertebrados” que aborda os
subfilos dos peixes, anfíbios e répteis. Por Caroline Resena Gonçalves.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Forca-dos-Vertebrados-Caroline-ResenaGon%C3%A7alves.pdf
Trilha das Gimnospermas e Angiospermas
No dia 21 de novembro foi realizado o jogo “Trilha das gimnospermas e angiospermas” com os
alunos do 7º ano da E. M. E. F. Carlota Vieira da Cunha. O jogo teve como objetivo auxiliar os
alunos a compreenderem o conteúdo de botânica abordado em sala de aula de maneira lúdica.
PorCaroline Resena Gonçalves.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Trilha-das-Gimnospermas-e-AngiospermasCaroline-Resena-Gon%C3%A7alves.pdf
Educando com Horta - Novembro
Nos dias 03 e 10 de novembro, realizou-se na E. M. E. F. Carlota Vieira da Cunha o plantio de
mudas de verduras nos canteiros da horta, com o auxílio e orientação da professora Maria
Aparecida. A horta escolar vem potencializar o ensino-aprendizagem por parte dos alunos,
despertando neles o interesse por uma alimentação saudável e um maior contato com a natureza. Por
Anna Vitória Barbosa dos Reis.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Educando-com-Uma-Horta-AnnaVit%C3%B3ria-Barbosa-dos-Reis-1.pdf
Gravidez na Adolescência
No mês de novembro, foi realizada, na E. M. E. F. Carlota Vieira da Cunha, a atividade intitulada
“Gravidez na Adolescência”. A exibição de um vídeo trouxea discussão sobre o início precoce da
maternidade, ocasionando uma interrupção da vida escolar e social de adolescentes. Em seguida foi
aberta uma roda de conversas onde foi discutido sobre o tema. No momento da discussão, pode-se
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observar certa timidez dos alunos para falar a respeito do assunto.Por Talia Cristina Dos Santos
Romano Dotto.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Gravidez-na-Adolesc%C3%AAncia-TaliaCristina-Dos-Santos-Romano-Dotto.pdf
Quantidade total 139
Subprojeto Biologia – Campus São Gabriel
4) Tipo do produto: Mídias e Materiais EletrônicosIndicador da atividade: 4
Blog elaborado pelos bolsistas-ID do subprojeto Biologia, o qual expõe notícias e atividades, à
medida que vão sendo por eles desenvolvidas.
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/
Quantidade total 1
Subprojeto Biologia – Campus São Gabriel
5) Tipo do produto: MuraisIndicador da atividade: 18
Semana do Meio Ambiente
O mural do PIBID da E.M.E.F. Presidente João Goulart para o mês de junho de 2016 abordou o
tema “Semana do Meio Ambiente”, a fim de promover a conscientização ambiental por parte dos
alunos do ensino fundamental.Por Carmem Terezinha Ribeiro dos Santos.
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=Mural:+Semana+do+Meio+Ambiente+2016
Mural: Semana do Meio Ambiente
No dia 31 de maio construiu-se o mural do mês na E. M. E. F. Carlota Vieira da Cunha com o tema
“Preservação do Meio Ambiente”. Integrantes do subprojeto, juntamente com dois alunos do 3º ano,
confeccionaram o mural objetivando chamar a atenção dos estudantes e da comunidade escolar
sobre a importância da preservação do nosso planeta.Por Caroline Resena Gonçalves e Suziane
Alves Barcellos.
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=Mural:+Semana+do+Meio+Ambiente+Carlota+Caroline
Dia Mundial da Água
No dia 23 de março, realizou-se, na E.M.E.F. Carlota Vieira da Cunha, a confecção do mural
comemorativo ao Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22 de março, com os alunos do clube
de Ciências. Por Caroline Resena Gonçalves.
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=dia+mundial+da+%C3%A1gua+carlota+caroline
Mural sobre O Dia Mundial da Água
No mês de março, foi confeccionado, na escola Presidente João Goulart, um mural sobre o Dia
Mundial da Água, que é comemorado no dia 22 de março. Esse foi criado com o intuito de
conscientizar sobre a importância da água, bem comum de todos, e ressaltar o prejuízo que a falta
dela ocasiona.Por Jessica Queretti Pereira.
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=dia+mundial+da+%C3%A1gua+j%C3%A9ssica
Mural da Segunda Quinzena de Setembro no Campus da Universidade
Aos vinte e oito dias do mês de setembro, o grupo de bolsistas da E.M. E. F. Carlota Vieira da
Cunha, juntamente com a sua supervisora, elaboraram o mural que fica situado no terceiro andar do
prédio principal do campus da Universidade Federal do Pampa – campus São Gabriel. Por Gabriele
MilbradtGlasenapp.
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/2016/10/mural-da-segunda-quinzena-de-setembro.html
Mural sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência
Realizou-se, no mês de Setembro, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, de 21 a 28 de
agosto, na Escola Carlota Vieira da Cunha, com os alunos participantes do Clube de Ciências
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Redescobrindo a Ciência da Escola. Foram realizadas palestras que abordaram o assunto e passou-se
filme. Ainda, confeccionaram um mural com o objetivo de expor informações de conscientização
sobre a inclusão para a comunidade escolar.Por Caroline Resena Gonçalves.
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=mural+pessoa+com+defici%C3%AAncia+carlota
Mural do Mês de Agosto da E.E.E.M. João Pedro Nunes
O mural do mês de agosto, da escola E.E.E.M. João Pedro Nunes, abordou, entre outros, o seguinte
tema comemorativo: dia 05 de Agosto, Dia Nacional da Saúde, data que celebra o nascimento do
grande sanitarista Oswaldo Cruz, que foi homenageado pela sua grande contribuição na erradicação
de epidemias no Brasil.Por Alice Lemos Costa e MireliFiorenza.
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=mural+Pedro+Nunes+Oswaldo+Cruz
“Novembro Azul: Precisamos Falar sobre Isso!”
No dia 4 de novembro, foi exposto na Escola XV de Novembro o mural sobre o “Novembro Azul”.
“Novembro Azul” é uma campanha direcionada à sociedade, em especial aos homens, para
conscientização quanto à necessidade de prevenir-se do câncer de próstata. Por Larissa Rangel
Soares e Maria Paula dos Santos da Cruz.
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=mural+XV+de+Novembro+Azul
Uma Luta contra O Câncer de Mama
No dia 13 de outubro, foi confeccionado e exposto, na Escola XV de Novembro, o mural sobre o
“Outubro Rosa”. “Outubro Rosa” é o nome dado para uma campanha internacional para
sensibilização da população para o problema do câncer de mama. O mural foi feito com o intuito de
sensibilizar e conscientizar a população escolar sobre o câncer de mama, doença que pode atingir
mulheres e homens. Por Maria Paula dos Santos da Cruz e Larissa RangelSoares.
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=UMA+LUTA+CONTRA+O+C%C3%82NCER+D
E+MAMA
Mural do Mês de Setembro da E. E. E. M. João Pedro Nunes
O mural do mês de setembro da E. E. E. M. João Pedro Nunes teve como tema o “Dia do Biólogo”
(03/09). O objetivo era mostrar de uma maneira resumida que biólogos estudam continuamente a
diversidade da existência dos seres vivos e seus aspectos evolutivos. Por Alice Lemos Costa.
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=Mural+do+m%C3%AAs+de+Setembro+da+E+E+
E+M+Jo%C3%A3o+Pedro+Nunes
Mural de abril da E. E. E. M. João Pedro Nunes
O mural do PIBID na E. E. E. M. João Pedro Nunes, do mês de Abril de 2016, abordou algumas
datas importantes do mês, como, o Dia Mundial da Saúde, Dia do Índio, Tiradentes, aniversário da
cidade, Dia Mundial do Combate ao Câncer, Dia Mundial da Educação, Dia Mundial do Planeta
Terra e Dia Mundial da Astronomia. Por Maria Teresa Iturres.
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=Mural+Abril+Jo%C3%A3o+Pedro+Nunes+Maria
Mural de Mês de junho da E. E. E. M. João Pedro Nunes
O mural do mês de junho abordou datas importantes como o Dia Mundial do Meio Ambiente,
comemorado no dia 05. Esta data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, a partir da
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que foi realizada em Estocolmo,
em 1972, e teve como objetivo principal chamar a atenção de todas as esferas da população para os
problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais, que até então eram
considerados, por muitos, inesgotáveis.Por MireliFiorenza.
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=MURAL+DO+M%C3%8AS+DE+JUNHO+DA+E
SCOLA+JO%C3%83O+PEDRO+NUNES
Mural de maio da E. E. E. M. João Pedro Nunes
No mês de maio, celebra-se o Dia do Trabalhador. O mural do PIBID da Escola João Pedro Nunes
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referente a este mês aborda este tema. Essa data originou-se em Chicago (EUA), por uma manifestação
e greve geral em 1886. Em 1919, o Senado francês ratificou as 8 horas de trabalho diárias, e desta
forma proclamou-se 1º de maio como feriado. Já em 1920, os países foram aos poucos adotando essa
data como feriado. Por Ana Caroline Machado Gonçalves e Viviane Flores Wallau.
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=Mural+de+Maio+da+Escola+Jo%C3%A3o+Pedro+
Nunes+Ana
Mural dos meses de fevereiro e março da E. E. E. M. João Pedro Nunes
O mural do PIBID na E. E. E. M.João Pedro Nunes dos meses de fevereiro e março de 2016 foi
dedicado aos 150 anos da genética mendeliana, entre outros assuntos. Nele foi publicada uma notícia
sobre “o legado de um monge invisível”, retirada da revista de pesquisa FAPESP. A autora, Maria
Guimarães, conta de forma sucinta sobre a vida de Mendel e sobre seu trabalho que ficou conhecido
como a base da genética: “Experimentos em hibridização de plantas”. Por: Alexia Rodrigues
Menezes e Alice Lemos Costa.
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=mural+pedro+nunes+fevereiro+2016
Mural do mês de julho da E. E. E. M. João Pedro Nunes
O mural do mês de Julho/2016 teve como tema o Dia Nacional da Ciência, comemorado no dia 8
deste mês. A data foi estabelecida pelo Congresso Nacional, em 18 de abril de 2001, pela Lei
10.221, para incentivar a atividade científica no país. O objetivo da data é motivar a divulgação do
papel estratégico da Ciência, da tecnologia e da informação, para o desenvolvimento do Brasil. Por
Cassiano Santos Rodrigues.
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=mural+pedro+nunes+julho
Mural do mês de outubro/2016 da E.E.E.M. João Pedro Nunes
O mural do mês de outubro de 2016 da E.E.E.M. João Pedro Nunes contém informações sobre as
seguintes datas: Dia Mundial da Alimentação, comemorado no dia 16de outubro e
foi criado para o objetivo de elevar os níveis de nutrição e de desenvolvimento rural no mundo,
o “Outubro Rosa”, que tem como intuito chamar atenção, diretamente, para a realidade atual do câncer
de mama e a importância do diagnóstico precoce, entre outras datas. Por Kevin Giovanni da Silva Garcia.
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=mural+pedro+nunes+outubro+2016
Mural do PIBID na Unipampa/Setembro 2016
Realizou-se, na quarta-feira, 14 de setembro de 2016, a confecção do primeiro mural quinzenal do
PIBID, para divulgar na Universidade Federal do Pampa – Unipampa alguns tópicos relativos ao
programa e às atividades desenvolvidas nas escolas. Por Ana Caroline Machado Gonçalves e
Joseane Salau Ferraz.
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=mural+unipampa+ana+caroline
Mural UNIPAMPA, Campus São Gabriel
No dia 02 de novembro de 2016, foi elaborado o mural da primeira quinzena do mês. O mural fica
situado no terceiro andar do campus da Universidade Federal do Pampa, em São Gabriel. Foram
expostas algumas das atividades da E.E.E.M. João Pedro Nunes, realizadas pelos bolsistas-ID do
PIBID, subprojeto Biologia, no mês anterior. Por Joseane Salau Ferraz.
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=mural+pedro+nunes+unipampa+novembro
Mural do mês de julho da E. M. E. F. Presidente João Goulart
O mural do mês de julho da E. M. E. F. Presidente João Goulart abordou o tema: “Festa Junina ou
Julina?”, com informações e curiosidades da festa conhecida também como Festa de São João. Nas
imagens do mural pode-se observar as vestimentas, as comidas e decorações tradicionais dessa festa,
que pode ser realizada nos meses de junho ou julho. Sendo que a Escola João Goulart optou por
realizá-la no mês de julho. A finalidade do mural foi mostrar um pouco da cultura dessa festa tão
bonita. Por Maria Alice Syring de Moraes.
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http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=mural+maria+alice+moraes
Dia Mundial da Alimentação
O mural da E. M. E. F. João Goulart, no mês de outubro, foi realizado com o tema referente ao Dia
Mundial da Alimentação, que é comemorado no dia 16 de outubro. Esta data foi escolhida por ser uma
das datas comemorativas que mais se relaciona com o projeto “Saúde na Escola”, desenvolvido por
esta bolsista-ID, e por ser um dos temas abordados com os alunos dentro desse projeto. Esse mural
teve como objetivo transmitir o conhecimento e conscientizar os alunos da importância de uma
alimentação saudável e os malefícios de uma alimentação não saudável. Por Jessica Queretii Pereira.
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=mundial+alimenta%C3%A7%C3%A3o+jessica
Mural do mês de maio
O mural do PIBID da E.M.E.F. Presidente João Goulart para o mês de maio de 2016 abordou o tema
Solos em sua composição, importância e preservação. Dia 03 de maio é também conhecido como
Dia Nacional do Solo, tendo em vista que a aprendizagem de solos nas escolas é de extrema
importância para preservação do meio ambiente e para a agricultura, a proposta deste mural também
é representar outras funções do solo, como ele pode ser degradado e como as pessoas podem ajudar
na sua preservação. Por Caroline Perceval Paz.
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=mural+goulart+caroline
Mural do mês de novembro: Consciência Negra
Foi realizado um mural na E.M.E.F. João Goulart no mês de novembro, com o tema referente à
consciência negra, que é comemorado dia 20 de novembro. Esse tema teve como objetivo transmitir
o conhecimento e conscientizar os alunos sobre a importância da data. O mural foi composto por
frases poema “chega de racismo” e algumas imagens. Por Jessica Queretti Pereira.
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=mural+goulart+j%C3%A9ssica+consci%C3%AAn
cia+negra
Mural sobre O Dia Internacional dos Povos Indígenas
O mural do mês de agosto da E.M.E.F. Presidente João Goulart abordou como tema o dia seis de
agosto, conhecido como o Dia Internacional dos Povos Indígenas, expondo algumas características a
respeito dos povos indígenas. O mural teve como objetivo apresentar um pouco da cultura desses
povos de forma simples e objetiva. Por Renata Machado Castro.
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=mural+renata
Mural de Setembro E.M.E.F. Presidente João Goulart
No dia 05 de setembro de 2016, foi montado o mural do mês, na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Presidente João Goulart. O objetivo foi lembrar o Dia do Biólogo, comemorado no dia
03 de setembro, e mostrar suas diferentes áreas de atuação, com a finalidade de mostrar quão
importante esta profissão é em nossa sociedade. Por NatalyBicca Duarte.
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=mural+goulart+nataly
Mural do mês de abril da E. E. E. M. Dr. José Sampaio Marques Luz
O mural montado pelos pibidianos da E. E. E. M. Dr. José Sampaio Marques Luz trouxe, como
objetivos, informar a reabertura do Clube de Ciências e conhecer a chamada “cultura surda”, a fim
de quebrar paradigmas e possíveis preconceitos com deficientes auditivos. Nele continham textos
sobre a importância da Língua Brasileira de Sinais, o alfabeto em libras, informações sobre a
“cultura surda” e o convite para a participação no Clube de Ciências da Instituição. Por Pedro
Goulart da Cunha Neto.
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=mural+marques+pedro+2016
Quantidade total 25
Subprojeto Biologia – Campus São Gabriel
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6) Tipo do produto: PortfóliosIndicador da atividade: 11
Portfólios dos Bolsistas
A atividade de construir portfólios foi proposta com o intuito de complementar a formação dos
estudantes participantes. Neste sentido, tal ferramenta trabalha, especialmente, no processo de autoreflexão do estudante, induzindo-o à auto-avaliação e oferecendo-lhe a oportunidade para
sedimentar e ampliar suas aprendizagens. O portfólio de cada bolsista-ID foi feito na forma virtual e
como pasta física.
Endereço geral:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/ciencias-uruguaiana/organizacao/biologia-saogabriel/portfolios/2016-2/
Endereços específicos:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/09/Alana-Bavaro-Nogueira.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/09/Bibiana-Ferrer-da-Cunha.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/09/Alexia-Rodrigues-Menezes1.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/09/Alexia-Rodrigues-Menezes2.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/09/Alexia-Rodrigues-Menezes3.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/09/Alexia-Rodrigues-Menezes4.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/09/Suelen-Baldez-Mattoso.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/09/Cassiano-Santos-Rodrigues.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/09/Alice-Lemos-Costa1.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/09/Alice-Lemos-Costa2.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/09/Ana-Caroline-MachadoGon%C3%A7alves.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/09/Nadine-Pereira-Igisck.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/09/Caroline-Perceval-Paz.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/09/Andressa-Xavier-Rodrigues.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/09/Carine-Alves-dos-Santos.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/09/Carmem-Terezinha-Ribeiro-dos-Santos.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/09/Suziane-Alves-Barcellos.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/09/Gabriele-Milbradt-Glasenapp.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/09/Caroline-Resena-Gon%C3%A7alves.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/09/J%C3%A9ssica-Queretti-Pereira.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/09/Nataly-Bicca-Duarte.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/09/Renata-Machado-Castro.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/09/Josana-Maria-Tiburcio.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/09/Kaenara-Gomes-Munhoz-1.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/09/Kaenara-Gomes-Munhoz-2.pdf
•
Quantidade total 20
Observação: alguns arquivos contendo portfólios excediam a capacidade de inserção na internet
(página 'Porteiras', da UNIPAMPA -> 8MB) e tiveram que ser divididos em dois ou três arquivos.
Subprojeto Biologia – Campus São Gabriel
7) Tipo do produto: Produções do Grupo Integral do Subprojeto e Eventos Públicos
Indicador da atividade: 8, 12, 13, 14 e 16.
Debate Baseado em Vídeo com Título: Darwin Matou Deus?
Na reunião geral do mês de abril do subprojeto Biologia, foi projetado um vídeo sobre o interrelacionamento da fé com a ciência, produzido pela BBC de Londres. O vídeo explora várias linhas
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de pensamento científico e religioso, e aprofunda questões históricas desta inter-relação. Ele pode
ser encontrado no endereço https://www.youtube.com/watch?v=_aDsADpwGZY, e tem duração de
cerca de uma hora. A reunião foi aberta aos interessados e teve muito boa participação, como se
pode ver nas fotos que acompanham esta notícia.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/video-sobre-a-inter-relacao-da-fe-com-a-ciencia-nosubprojeto-biologia/
Evento Comemorativo à Vida e Obra de Gregor Mendel
O PIBID Subprojeto Biologia celebrou os 150 anos da Genética Mendeliana, iniciada com a
publicação do artigo de Gregor Mendel em 8 de fevereiro de 1866 na revista Proceedingsofthe
Natural HistorySocietyofBrúnn.Gregor Mendel, pai da Genética, foi lembrado com exposições em
dois locais: no espaço cultural do 3º andar do campus São Gabriel, nos dias 30 e 31 de agosto, e no
Sobrado da Praça, localizado em frente à praça Fernando Abbott, centro de São Gabriel, nos dias
primeiro e 2 de setembro.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/subprojeto-biologia-comemora-150-anos-da-obra-demendel-e-dia-do-biologo/
Aula Pública do Subprojeto Biologia em Prol da Educação
Os integrantes do subprojeto Biologia realizaram aula pública em 19 de junho, um domingo, a partir
das 15 h e 30 min, nas imediações da praça Fernando Abbott, localizada no centro da cidade. A
intenção dos integrantes do PIBID foi chamar a atenção da comunidade são-gabrielense para a
importância deste programa para a formação docente. O vídeo utilizado durante esta aula pública foi
feito
por
integrantes do
subprojeto Biologia e pode ser
encontrado
em
https://www.youtube.com/watch?v=hkN4VoyC6pE. A aula foi realizada novamente no dia seguinte,
no hall do prédio acadêmico do campus.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/aula-publica-do-subprojeto-biologia-em-prol-da-educacao/
Subprojeto Biologia participa da Semana do Acolhimento
Na semana de 14 a 18 de março, ocorreu no campus São Gabriel da UNIPAMPA a Semana de
Acolhimento aos Calouros. Na manhã do dia 17, o PIBID Biologia realizou uma série de atividades
que serviram como recepção e ambientação dos calouros de Licenciatura em Ciências Biológicas.
Realizaram-se dinâmica de interação, jogos didáticos e uma roda de conversa sobre as ações do
PIBID nas escolas e sua contribuição para a formação acadêmica. As atividades contaram com a
presença de ex e atuais bolsistas-ID foram perceptivelmente produtivas, pois os calouros tiveram
ativa participação.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/subprojeto-biologia-participa-de-semana-do-acolhimento/
Curso de Micropropagação de Espécies Vegetais
O subprojeto Biologia proporcionou aos bolsistas-ID um minicurso de especialização, intitulado
“Micropropagação de Espécies Vegetais”, ministrado pelos acadêmicos de graduação e pósgraduação do curso de Ciências Biológicas Paulo Roberto Diniz da Silva, Ferdinando Bisogno de
Castro, Fernanda IllamasGallon, João Rafael Goulart da Silva e Natália Santos de Alencar. O curso
de um total de 20 horas ocorreu nos dias 1º a 5 de agosto de 2016, em laboratório do campus São
Gabriel da UNIPAMPA.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/?s=Subprojeto+Biologia+Proporciona+Curso+de+Micropro
paga%C3%A7%C3%A3o+de+Esp%C3%A9cies+Vegetais
Quantidade total 5
Subprojeto Biologia – Campus São Gabriel
8) Tipo do produto: Projetos dos Bolsistas-IDIndicador da atividade: 6
Projeto: Práticas de Biologia
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Este projeto tem como objetivos: funcionar como complemento das aulas teóricas de Biologia, sendo
catalisador no processo de aquisição de novos conhecimentos; facilitar a sistematização do conteúdo
aprendido em sala de aula; proporcionar ao educando a oportunidade de exercitar habilidades como
cooperação, concentração, organização e manipulação de equipamentos, entre outros objetivos. Por
Cassiano Santos Rodrigues.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Pr%C3%A1ticas-de-Biologia-CassianoSantos-Rodrigues.pdf
Projeto: Fenofísica
A disciplina de Física traz no ensino médio uma ampla visualização de conceitos muito pouco
conhecidos visualmente no cotidiano escolar, porém muito presentes no decorrer de seu andamento.
Buscar avivar a curiosidade sobre assuntos relacionados a estes aspectos irá proporcionar um melhor
entendimento de acontecimentos, tanto naturais quanto provocados pelo homem, em uma
contextualização de livre acesso para a vivência escolar. Por Alice Lemos Costa.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Fenof%C3%ADsica-Alice-Lemos-Costa.pdf
Projeto: Bonito É Estar Bem
O projeto tem por finalidade estabelecer um vínculo entre a qualidade e os hábitos de vida dos
alunos, relacionando a atitudes do seu dia a dia com as consequências destas para a saúde física e
mental, e também a relação com o meio ambiente. Por Viviane Flores Wallau.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Bonito-%C3%89-Estar-Bem-Viviane-FloresWallau.pdf
Projeto: Trabalhando com Geociências
Este projeto tem o objetivo geral de compreender os processos e mecanismos da Terra como um todo,
desde sua constituição, origem e evolução, para que haja um entendimento dos fenômenos interiores e
exteriores, e suas respectivas interações com as esferas (oceanos, atmosfera, litosfera, biosfera), e as
profundas e diversificadas relações entre meio físico e seres vivos. Por Carine Alves Santos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Trabalhando-com-Geoci%C3%AAnciasCarine-Alves-dos-Santos.pdf
Projeto: Química em Ação
O projeto “Química em Ação” tem como intuito unir jogos, atividades lúdicas e didáticas às aulas
teóricas, para que possa haver uma fixação melhor de conteúdos por parte do aluno e que, assim, a
aprendizagem seja significativa e atraente. Por Ana Caroline Machado Gonçalves.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Qu%C3%ADmica-emA%C3%A7%C3%A3o-Ana-Caroline-Machado-Gon%C3%A7alves.pdf
Projeto: Escolarizando A Horta: Plantando Conhecimento
O presente projeto tem por objetivo principal o desenvolvimento de uma horta no ambiente escolar,
para demonstrar, através do plantio, produção, colheita e consumo, a importância de ter uma
alimentação rica nutricionalmente, diminuindo, assim, o consumo de produtos pré-prontos e
incentivando o cuidado com o meio ambiente, bem como expandir os conhecimentos adquiridos
nesse processo. Por MireliFiorenza.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Escolarizando-a-Horta-PlantandoConhecimento-Mireli-Fiorenza.pdf
Projeto: Solos na Escola
O principal objetivo deste projeto é suprir as necessidades da deficiência do ensino de solos e dar
mais atenção ao tema. Minimizar a abstração e maximizar a prática, tendo em vista que este é um
meio de despertar a curiosidade. Com a ajuda dos alunos, colocar em prática os ensinos teóricos e
assim melhorar o entendimento, reforçando o aprendizado. A partir de atividades dinâmicas, instigar
o aluno e motivar a participação nas aulas. Por Caroline Perceval Paz.
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http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Solos-na-Escola-Caroline-Perceval-Paz.pdf
Projeto:Preservação da Água
Objetivos deste projeto: conscientizar educandos e educadores sobre a importância da economia da
água e mostrar o reflexo da degradação e desperdício da água e a mudança de hábito para um uso
adequado deste recurso, desenvolvendo uma consciência ambientalista em crianças e jovens com
metodologias interdisciplinares. Por NatalyBicca Duarte.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Preserva%C3%A7%C3%A3o-da%C3%81gua-Nataly-Bicca-Duarte.pdf
Projeto:Iniciação à Pesquisa no Ensino Básico
Este projeto tem como objetivo principal transmitir aos alunos como fazer uma pesquisa
bibliográfica, experimental e de campo, dando uma base estrutural de pesquisa, como pesquisar,
como relatar e escrever e como aplicar os resultados obtidos. Outro ponto que será trabalhado será o
desenvolvimento de apresentação de seminários. Por Amanda Lopes Costa Garcia.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Inicia%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0Pesquisa-no-Ensino-B%C3%A1sico-Amanda-Lopes-Costa-Garcia.pdf
Projeto: Reciclar
Objetivos deste projeto: proporcionar o conhecimento e a conscientização dos alunos acerca dos
temas que envolvem o meio ambiente e a cidadania, desenvolvendo a construção de atitudes que
visam a preservação e o desenvolvimento sustentável; ensinar os alunos a separar os materiais que
podem ser reciclados de acordo com suas categorias, bem como o descarte correto de cada tipo de
resíduo; promover saídas de campo com os alunos; levar ao educando a conscientização do que é
reciclar, reaproveitar e reutilizar. Por Carmem Terezinha Ribeiro dos Santos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Reciclar-Carmem-Terezinha-Ribeiro-dosSantos.pdf
Projeto: Alimentos para Todos
O projeto “Alimentos para Todos” tem como objetivo o ensino sobre solo, nutrientes, germinação,
crescimentos das plantas e ajudar famílias carentes com a distribuição de mudas de árvores frutíferas
e hortas verticais com legumes e verduras. Por Gabriel Oscar Ribeiro Machado.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Alimentos-para-Todos-Gabriel-Oscar-RibeiroMachado.pdf
Projeto:Animais: Proteção e Precaução
O objetivo principal deste projeto é sensibilizar os educandos e educadores quanto aos casos de
maus tratos a animais domésticos e à extinção de diversas espécies de animais selvagens, tanto no
âmbito mundial, quanto regional. Pretende-se ainda formar, nos educandos, uma consciência
ambiental de proteção e respeito aos seres vivos, visando a formação de adultos mais conscientes e
responsáveis por suas ações na sociedade. Por Renata Machado Castro.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Animais-Prote%C3%A7%C3%A3o-ePrecau%C3%A7%C3%A3o-Renata-Machado-Castro.pdf
Projeto:Física e Química em processos Biológicos
Este trabalho trata, em sua essência, da interdisciplinaridade como forma essencial para a
compreensão dos complexos processos biológicos influenciados por fenômenos físico-químicos, ou
seja, que compreendem as Ciências da Natureza. Como ainda não há preparo do corpo docente o
suficiente no planejamento das disciplinas focalizando a interdisciplinaridade e a transposição de
tais conhecimentos para a vida e sociedade, é que se faz valer o presente projeto onde os estudantes
serão incentivados a trabalhar seu senso crítico, descobrir seu espaço e situar-se em seu contexto
histórico-cultural através das Ciências. Por Alana Bavaro Nogueira.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/F%C3%ADsica-e-Qu%C3%ADmica-em227
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Processos-Biol%C3%B3gicos-Alana-Bavaro-Nogueira.pdf
Projeto: Aplicação do Desenho Universal da Aprendizagem no Ensino de Ciências e Biologia
Objetivos do projeto: elaborar ações pedagógicas que auxiliem o bom desenvolvimento do aluno
com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) ao longo do seu percurso escolar, baseando-se no
Desenho Universal da Aprendizagem; desenvolver atividades que tornem a aprendizagem acessível
para o maior número de alunos possível; aumentar o acesso e a participação dos alunos com NEEna
escola; avaliar a utilização de diferentes tipos de metodologias pedagógicas baseadas no Desenho
Universal da Aprendizagem. Por Andressa Xavier Rodrigues.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Aplica%C3%A7%C3%A3o-do-DesenhoUniversal-da-Aprendizagem-no-Ensino-de-Ci%C3%AAncias-e-Biologia-Andressa-XavierRodrigues.pdf
Reconstruindo A Escola através do Reaproveitamento do Lixo e da Educação Ambiental
Este projeto tem como objetivos: contribuir para a mudança de pensamentos e comportamentos
relacionados ao Meio Ambiente; construir um saber sobre Educação Ambiental; ensinar e auxiliar
no reconhecimento de materiais recicláveis; estabelecer a importância da separação do lixo;
reconstrução do visual da escola; alertar os alunos sobre as eventuais doenças que podem ser
causadas pelo lixo; conscientizar sobre a importância da redução do lixo, reutilização e reciclagem.
Por Gabriele Milbradt Glasenapp.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Reconstruindo-A-Escola-atrav%C3%A9s-doReaproveitamento-do-Lixo-e-da-Educa%C3%A7%C3%A3o-Ambiental-Gabriele-MilbradtGlasenapp.pdf
Projeto: Jogos Didáticos - Uma Proposta de Ensino
Este projeto tem como objetivos: educar de forma lúdica; melhorar a compreensão dos conteúdos;
utilizar materiais reutilizáveis para confecção de jogos; melhorar o ambiente escolar; ajudar na interação
entre alunos em sala de aula; estimular a competição saudável. Por Maria Alice Syring de Moraes.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Jogos-Did%C3%A1ticos-Uma-Proposta-deEnsino-Maria-Alice-Syring-de-Moraes.pdf
Projeto: Sexualidade e Saúde Preventiva na Escola
Este projeto tem os seguintes objetivos: oportunizar o conhecimentoadequado à faixa etária sobre a
sexualidade; discutir e aprofundar os conhecimentos sobre sexualidade; reconhecer os métodos
contraceptivos, e informá-los de DSTs; compreender as mudanças que acontecem com seu próprio
corpo; compreender a busca de prazer como uma dimensão saudável da sexualidade humana; procurar
orientação para a adoção de métodos contraceptivos; evitar contrair ou transmitir doenças sexualmente
transmissíveis, inclusive o vírus da AIDS. Por Talia Cristina Dos Santos Romano Dotto.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Sexualidade-e-Sa%C3%BAde-Preventiva-naEscola-Talia-Cristina-Dos-Santos-Romano-Dotto.pdf
Projeto: 80 Dias para o ENEM
O principal objetivo deste projeto é ampliar os conhecimentos dos alunos de uma forma em que se torne
interessante e divertida, com base nos temas da atualidade, não somente para um melhor desempenho no
Exame Nacional do Ensino Médio, mas também para guardar informações válidas para serem aplicadas
no seu dia a dia e levá-los a aprimorar seu censo critico. Por Cláudia Lucher de Freitas.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/80-Dias-para-O-ENEM-Cl%C3%A1udiaLucher-de-Freitas.pdf
Projeto: O Ensino sobre Animais Peçonhentos e Venenosos
Este projeto tem, como objetivos, informar os estudantes sobre como diferenciar animais
peçonhentos de venenosos, como identificar espécies de animais peçonhentos do bioma Pampa, em
especial, do município de São Gabriel/RS, e como conhecer as formas de prevenção e os primeiros
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socorros. Por Lucas Fagundes de Souza.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/O-Ensino-sobre-AnimaisPe%C3%A7onhentos-e-Venenosos-Lucas-Fagundes-de-Souza.pdf
Projeto: Rádio Escolar
Este projeto tem como objetivos criar o meio de informação "Radio da Escola", aumentando a
comunicação entre alunos, comunidade escolar e a Instituição; desenvolver a habilidade de escrita,
produzindo notícias para serem publicadas; desenvolver a habilidade de comunicação oral ao apresentar
as notícias e debates na rádio; tornar rotineira a busca por fontes seguras de informação; retomar a sede
por conhecimento; transmitir recados da Escola para os alunos e comunidade escolar;fornecer diversão
aos alunos (transmitindo músicas) durante os intervalos de aula. Por Pedro Goulart da Cunha Neto.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/R%C3%A1dio-Escolar-Pedro-Goulart-daCunha-Neto.pdf
Projeto: O Estudo da Física para Descoberta de Processos Naturais do Cotidiano
Como objetivo principal, neste projeto visa-se proporcionar ao aluno a habilidade e competência de
relacionar todas as áreas da Física com as atividades mais comuns, que podem ser observadas
durante o seu próprio cotidiano. Por Fabiana Moraes de Oliveira.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/O-Estudo-da-F%C3%ADsica-paraDescoberta-de-Processos-Naturais-do-Cotidiano-Fabiana-Moraes-de-Oliveira.pdf
Projeto:Animais em Extinção – Um alerta em busca de Conscientização
Este projeto tem, como objetivos, apresentar animais que já foram extintos tanto no Rio Grande do
Sul quanto em âmbito mundial; conscientizar quanto à importância da preservação animal;
desenvolver um saber a respeito das consequências que as ações humanas podem causar ao ambiente
e aos animais que nele vivem. Por Maria Paula dos Santos da Cruz.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/08/Animais-em-Extin%C3%A7%C3%A3o%E2%80%93-Um-Alerta-em-Busca-da-Conscientiza%C3%A7%C3%A3o-Maria-Paula-dos-Santosda-Cruz.pdf
Quantidade total 22
Subprojeto Física – Campus Caçapava do Sul
9) Tipo do produto: Resenhas
Indicador atividade: 3, 6
Produção de resenhas individuais a partir da leitura e discussão, nos encontros ocorridos na
universidade, do texto referenciado por: DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNABUCO, M.
M. Ensino de Ciências: Fundamentos e Métodos. São Paulo: Cortez, 2007, p. 113-154. (3ª Parte,
Capítulo 1 – Aluno: Sujeito do Conhecimento).
https://sites.google.com/site/pibidfisicacacapavadosul/home/resenha---aluno-como-sujeito-doconhecimento
Produção de resenhas individuais a partir da leitura e discussão, nos encontros ocorridos na
universidade, do texto referenciado por: MORAES, J. U. P.; ARAÚJO, M. S. T. de. O Ensino de
Física e o Enfoque CTSA: Caminhos para uma educação cidadã. São Paulo: Livraria da Física,
2012.(Capítulo 2: O movimento CTS).
https://sites.google.com/site/pibidfisicacacapavadosul/home/resenhas
Quantidade total 30
Subprojeto Física – Campus Caçapava do Sul
10) Tipo do produto: Propostas de Atividades Experimentais Indicador atividade: 2, 4, 5, 9, 12
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Atividades Investigativas sobre Óptica: Este roteiro foi elaborado no decorrer do primeiro
semestre de 2016, objetivando motivar os alunos da Educação Básica a construírem trabalhospara a
participação de uma Feira de Ciências que ocorreu no Campus da Unipampa de Caçapava do Sul.
As bolsistas que elaboraram a proposta se fundamentaram em uma abordagem problematizadora e
investigativa, em que osconceitos prévios dos alunos são utilizados como ponto de partida para a
construção dos novosconhecimentos. A proposta foi desenvolvida na escola parceira, e os
resultados do trabalho foram analisados e divulgados em eventos.
https://sites.google.com/site/pibidfisicacacapavadosul/home/propostas-de-ensino/atividadesinvestigativas-sobre-optica
Teoria da energia: Esta proposta foi construída para estimular os alunos do ensino médio
elaborarem trabalhos para a Feira de Ciências que ocorreu no Campus da Unipampa de Caçapava
do Sul. Neste sentido, foram feitos uma série de atividades experimentais investigativas envolvendo
o conceito de energia.
https://sites.google.com/site/pibidfisicacacapavadosul/home/propostas-de-ensino/experimentacaoinvestigativa-como-ferramenta-no-processo-de-construcao-da-teoria-de-energia
Física para pessoas com necessidades especiais: a proposta foi desenvolvida com uma turma de
alunas do magistério da escola parceira do PIBID, na qual o supervisor Darlan atua. A ideia do
trabalho é desenvolver nos alunos de magistério a capacidade de trabalhar conceitos físicos com
alunos que tenham necessidades especiais. Este trabalho em particular, visa atender pessoas cegas
ou com baixa visão. A partir desta intervenção, a turma desenvolveu um trabalho para a feira de
Ciências que ocorreu no Campus da Unipampa de Caçapava do Sul.
https://sites.google.com/site/pibidfisicacacapavadosul/home/propostas-de-ensino/proposta---fisicapara-pessoas-com-necessidades-especiais
Circuitos elétricos: esta proposta de atividades experimentais investigativas abordou uma série de
conceitos que envolvem a compreensão de circuitos elétricos. Para tal, os bolsistas fizeram uso de
práticas com material físico bem como de simulações computacionais. A intenção era estimular os
alunos do ensino médio a desenvolverem uma investigação para a participação na feira de Ciências
que ocorreu no Campus da Unipampa de Caçapava do Sul.
https://sites.google.com/site/pibidfisicacacapavadosul/home/propostas-de-ensino/propostainvestigativa---circuitos-eletricos
Ondas eletromagnéticas: proposta construída por um grupo de bolsistas ao participar do projeto de
extensão “Experimentação no Ensino de Ciências”, buscando abordar o conceito de ondas por meio
do uso do celular. As atividades experimentais foram estruturadas por meio dos Três Momentos
Pedagógicos Delizoicov e Angotti (1992).
https://sites.google.com/site/pibidfisicacacapavadosul/home/propostas-de-ensino/ondaseletromagneticas
Ar atmosférico: proposta construída por um grupo de bolsistas ao participar do projeto de extensão
“Experimentação no Ensino de Ciências”.Esta proposta tem como objetivo levar conceitos teóricos
básicos para uma turma de 5ano do ensino fundamental, desenvolvendo a linguagem oral e escrita,
o pensamentocrítico, estimular o entendimento e o gosto pelas ciências através da experimentação.
https://sites.google.com/site/pibidfisicacacapavadosul/home/propostas-de-ensino/ar-atmosferico--ensino-fundamental
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Cama de pregos: proposta construída por um grupo de bolsistas ao participar do projeto de
extensão “Experimentação no Ensino de Ciências”. Esta proposta tem como objetivo trabalhar, com
alunos do ensino médio, conceitos como superfície e pressão. A proposta foi desenvolvida em
escola parceira, utilizando-se uma cama de pregos, possibilitando que os alunos experimentem na
prática seus efeitos. De acordo com relatos dos envolvidos, a atividade foi sucesso entre os alunos,
e inclusive entre professores de outras áreas da escola e também funcionários.
https://sites.google.com/site/pibidfisicacacapavadosul/home/propostas-de-ensino/cama-de-pregos
Como retirar gasolina de um carro?:proposta construída por um grupo de bolsistas ao participar
do projeto de extensão “Experimentação no Ensino de Ciências”. Para a elaboração da proposta
partiram da seguinte situação problema: Uma prática comum entre motoristas, háalgunsanos, era
ceder gasolina de seus carros, para amigosque eventualmente ficam sem combustível no meiode
uma viagem. Como era possível retirar ocombustível do tanque sem a necessidade de“inclinar o
carro”? Esta situação serviu de problematização para a abordagem dos conceitos físicos com os
alunos do ensino médio.
https://sites.google.com/site/pibidfisicacacapavadosul/home/propostas-de-ensino/como-retirargasolina-de-carro
Estudo da cinemática: proposta construída por um grupo de bolsistas ao participar do projeto de
extensão “Experimentação no Ensino de Ciências”. A proposta visa estudar conceitos da cinemática
a partir dos meios de transporte, como a bicicleta e o carro, particularmente o movimento circular
uniforme.
https://sites.google.com/site/pibidfisicacacapavadosul/home/propostas-de-ensino/estudo-dacinematica
Quantidade total 9
Subprojeto Física – Campus Caçapava do Sul
11) Tipo do produto: Propostas de Ensino
Indicador atividade: 2, 5, 8, 12
Astronomia e cosmologia para ensino médio: a proposta está em fase de construção, visando
implementação para o próximo ano. Esta proposta foi elaborada baseadanos três momentos
pedagógicos de Delizoicov e Angotti (1992), com objetivo deensinar conceitos físicos básicos
relacionados à astronomia, de maneira que desenvolvaa criatividade, criticidade e autonomia no
ensino-aprendizagem dos alunos.A mesma será dividida entre dois tópicos sendo eles: Origem do
Universo e Formaçãodo Sistema Solar, onde estudaremos conceitos físicos envolvidos em cada
estudo.
https://sites.google.com/site/pibidfisicacacapavadosul/home/propostas-de-ensino/astronomia-ecosmologia-para-ensino-medio
Instalação da Usina Hidrelétrica da Cascata do Salso em Caçapava do Sul: a proposta está em
fase de construção, visando implementação para o próximo ano. Elaborada segundo a dinâmica dos
Três Momentos Pedagógicos Delizoicov e Angotti (1992), a proposta busca discutir a geração e
distribuição da energia elétrica a partir de uma usina hidrelétrica que está sendo construída na
cidade de Caçapava do Sul.
https://sites.google.com/site/pibidfisicacacapavadosul/home/propostas-de-ensino/instalacao-dausina-hidreletrica-da-cascata-do-salso-em-cacapava-do-sul
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Revolução industrial: a proposta, que ainda está em fase de construção, visa desenvolver, com os
alunos do ensino médio, um aprendizado significativo sobre revolução industrial esuas implicações
econômicas, sociais, ambientais e tecnológicas por meio de estratégias deensino que promovam o
entendimento deste contexto. A proposta está estruturada de modo a abordar o funcionamento da
máquina a vapor através de aspectos interdisciplinares comênfase no estudo dos conceitos
associados a Termodinâmica.
https://sites.google.com/site/pibidfisicacacapavadosul/home/propostas-de-ensino/revolucaoindustrial
Óptica Física para pessoas com necessidades especiais: A proposta, assim como as demais, está
em fase de elaboração, para implementação no próximo ano letivo. Nesta, visa-se discutir
conhecimentos a respeito da óptica física, através de ilustrações,por exemplo, de modo que os
alunos, com deficiências consigam compreendero assunto abordado.Mostrar onde está a óptica no
dia a dia, sempre lembrando que existemconceitos que somente é possível de serem ensinados para
cegos que perderam a visão após o nascimento.
https://sites.google.com/site/pibidfisicacacapavadosul/home/propostas-de-ensino/optica-fisica-paraalunos-com-necessidades-especiais
Quantidade total 4
Subprojeto Física – Campus Caçapava do Sul
12) Tipo do produto: Revisão Bibliográfica
Indicador atividade: 1, 2, 14
Na busca de inspiração em iniciativas realizadas em outras instituições, para nossas ações em 2016,
foi conduzida uma revisão bibliográfica nas atas do XXI Simpósio Nacional de Ensino de Física,
realizado de 26 a 30 de janeiro em Uberlândia/MG. Os artigos foram discutidos durante os
encontros entre os integrantes do grupo do PIBID. Além disso, parte dos artigos serviu de
referencial teórico para produções dos bolsistas, e motivou uma revisão bibliográfica mais ampla no
evento por parte de alguns dos bolsistas, resultando em um artigo para o mesmo evento a ser
realizado em 2017.Cada um dos bolsistas ficou encarregado de revisar os trabalhos de uma linha
temática do evento. Como tarefa, deveriam organizar os trabalhos por título, autores, e responder às
perguntas: i) O que foi feito?ii) Com quem foi feito? E elencar os principais resultadosapontados
pelos autores, e caso julgassem necessário, fazer outras observações.
https://sites.google.com/site/pibidfisicacacapavadosul/home/revisao-bibliografica
Quantidade total 14
Subprojeto Física – Campus Caçapava do Sul
13) Tipo do produto: Banner
Indicador atividade: 11, 14
Produção de banner para a apresentação de um trabalho no 8º Salão Internacional de Ensino,
Pesquisa e Extensão (SIEPE), realizado na Unipampa, campus de Uruguaiana, 22 a 24 de
novembrode2016
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwaWJpZGZp
c2ljYWNhY2FwYXZhZG9zdWx8Z3g6N2NlMzk3OWQ3MDI2MzM3NA
Quantidade total 1
Subprojeto Física – Campus Caçapava do Sul
14) Tipo do produto: Diários de Bordo Bolsistas ID
Indicador atividade: 3, 6, 12
Diários reflexivos virtuais foram elaborados pelos bolsistas ID e supervisores do subprojeto de
Física no decorrer do ano. Nestes são apresentadas todas as atividades realizadas por cada bolsista
seguidas de uma reflexão sobre as atividades, expressando suas angústias motivações.
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Diários dos 15 bolsistas ID atuantes no projeto:
https://sites.google.com/site/pibidfisicacacapavadosul/home/portifolios/portfolios-dos-bolsistas-id
Diários dos supervisores atuantes no projeto:
https://sites.google.com/site/pibidfisicacacapavadosul/home/portifolios/supervisores
Diários dos supervisores e bolsistas ID que forma substituídos no decorrer do ano:
https://sites.google.com/site/pibidfisicacacapavadosul/home/portifolios/portfolios-dos-bolsistassubstituidos-no-decorrer-do-ano
Quantidade total 20
Subprojeto Física – Campus Caçapava do Sul
15) Tipo do produto: Matérias jornalísticas Indicador atividade: 3, 6
Os bolsistas escreveram matérias jornalísticas para divulgar os trabalhos realizados durante o ano.
As matérias foram escritas em grupos e publicadas no portal institucional.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/fisica-cacapava-do-sul/portifolios-cacapava/
Quantidade total 06
Subprojeto Química – Campus Caçapava do Sul
16) Tipo do produto: Protótipo de jogo

Indicador atividade: 08

Protótipo do jogo “Em busca do Oricalco”, jogo abordando conceitos de química como: tabela
periódica, ligações e modelos atômicos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/
Quantidade total
Subprojeto Química – Campus Caçapava do Sul
17) Tipo de Produto: Protótipo de jogo

01

Indicador de atividade: 08

Protótipo do jogo “ WAR” jogo abordando conceitos de química como:substâncias, separação de
misturas, modelos atômicos e tabela periódica.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/
Quantidade total
Subprojeto Química – Campus Caçapava do Sul
18) Oficina na Educação Básica

01

Indicador de atividade: 13

Oficina na Educação Básica, promovendo a construção do conhecimento científico e o uso de
ferramenta computacional: Toondoo
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/
Quantidade total 02
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Subprojeto Química – Campus Caçapava do Sul
19) Tipo do produto: Manutenção da Página do grupo - Facebook

Indicador atividade: 19

Página do grupo no Facebook para compartilhamento das atividades realizadas e como canal de
comunicação do grupo.
https://www.facebook.com/groups/837670766293159/
Quantidade total

01

Subprojeto Química – Campus Caçapava do Sul
20) Tipo do produto: Organização do Portal

Indicador atividade: 19

Portal do PIBID, com o objetivo de comunicar as ações realizadas pelo subprojeto Química.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/
Quantidade total 01
Subprojeto Química – Campus Caçapava do Sul
21) Tipo do produto: Produção de vídeos

Indicador atividade: 16

Vídeos sobre o Programa PIBID
https://www.facebook.com/groups/837670766293159/videos/
Quantidade total 06
Subprojeto Química – Campus Caçapava do Sul
22) Tipo do produto: Organização de experimentos

Indicador atividade: 17

Apresentação do artigo “Implementação de Atividade Experimental na Educação Básica” no 36º
EDEQ.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/
Quantidade total 01
Subprojeto Química – Campus Caçapava do Sul
23) Tipo do produto: Criação de histórias em quadrinhos

Indicador atividade: 11

Histórias em quadrinhos envolvendo os conteúdos de Química
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/
Quantidade total 17
Subprojeto Química – Campus Caçapava do Sul
24) Tipo do produto: Minicurso implementado em evento da área

Indicador atividade: 12

Minicurso sobre “jogos lúdicos” e o uso da ferramenta computacional “Chemsketch”.
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http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/
http://edeq.com.br/submissao/index.php/EDEQ/36EDEQ/paper/view/33
Quantidade total 01
Subprojeto Química – Campus Caçapava do Sul
25) Tipo do produto: Produção de uma prática investigativa

Indicador atividade:14

Prática investigativa vinculada a projeto de extensão.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/
Quantidade total 01
Subprojeto Química – Campus Caçapava do Sul
26) Tipo do produto: Portfólio de bolsista

Indicador atividade: 03

Criação de portfólio do bolsista sobre suas práticas e reflexões.
Ana:
https://drive.google.com/open?id=1PcV_QX11Sw3FrCIx2flubV2a22LSaiUiWOI1NEBOmAI
Camila
https://docs.google.com/presentation/d/1rqVtB8lONuJtrnWaJ1qjL3sMWJrMiK4F4eI1AHZK3U4/
edit#slide=id.p
Cassius
https://drive.google.com/open?id=0B_C8hbtKeGpVVHZpdkdEMDRHNDA
Carlos
https://drive.google.com/open?id=0Bywmtvet_i49WDQyc0dZWXNZR3M
Daiana
https://docs.google.com/presentation/d/1bkZgq3Snxm9OwW_hj8ImZ2X1U_YRBTx4TGeF8ZwqTA/edit
Daniane
https://drive.google.com/open?id=1pLSfW8OUnqTj6zbWjmRPyVx0PJVIKrszhfIo6IIim2U
Denise
https://drive.google.com/open?id=1bkZgq-3Snxm9OwW_hj8ImZ2X1U_YRBTx4TGeF8ZwqTA
Edila
https://drive.google.com/open?id=0B_KsnE3VGPi_WUxBM3k4enVRVGM
Fabiana
https://drive.google.com/open?id=1lRDlXcQZAWOf8tRk8Zo8KpCEgSZg3HiycVwIGONG7UQ
Isabel
https://drive.google.com/open?id=0B2k0Bf9Uqy0eZ21YSVBodWpldUU
Laura
https://drive.google.com/open?id=1RoIe2B-iiDiW6kdAAfLn-5LQ92ruvletLdEYhoAykBo
Marcelo
https://drive.google.com/open?id=0B94XMrqxMwmJYlU0b1hfbEduMnc
Marcos
https://drive.google.com/open?id=1Zg1w6U4v-LU7bIAhOwMGrAhTsMISm3gVKNpAST2m6g
Priscila
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https://drive.google.com/open?id=1AqirTAXXHzzbapvi_5w2Pm_yAU-D3qbgcCgbX9RLxeY
Rosimere
https://drive.google.com/open?id=17Pmly_ajRAf005-g-9j3e7ZS4PmE9vM9-1U8xzalv2I
Stephanie
https://drive.google.com/open?id=0B0Qg1OgElkYxLVdSbmZncHBrbmZxQWwyckxIekxRUzQy
MzhR
Vanessa:
https://drive.google.com/open?id=0B0Qg1OgElkYxQ2thaW14ZDVPMGVwcDRfQXhqM3pLU0
1vWEpR
Quantidade total 16
Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
27) Tipo do Produto: Mapeamento da Estrutura e Funcionamento das Escolas envolvidas no
Subprojeto Matemática Caçapava do Sul.Indicador atividade: 1
Relatório do Mapeamento da Estrutura e Funcionamento doInstituto Estadual de Educação
DinarteRibeiro. Abaixo segue o relatório de um dos bolsistas para exemplificar a produção feita.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-2011/matematicacs/apresentacao/matematicacacapava-do-sul/producoes/mapeamento-escolar/
Relatório do Mapeamento da Estrutura e Funcionamento da Escola Estadual Nossa Senhora da
Assunção. Abaixo segue o relatório de um dos bolsistas para exemplificar a produção feita.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-2011/matematicacs/apresentacao/matematicacacapava-do-sul/producoes/mapeamento-eensa/
Relatório do Mapeamento da Estrutura e Funcionamento da EMEF Augusto Vitor Costa. Abaixo
segue o relatório de um dos bolsistas para exemplificar a produção feita.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-2011/matematicacs/apresentacao/matematicacacapava-do-sul/producoes/mapeamento-juliana-pdf/
Quantidade total: 15
Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
28) Tipo do produto: Projeto Laboratório de Educação MatemáticaIndicador atividade: 2
Foram confeccionados jogos na Escola de Ensino Médio Nossa Senhora da Assunção, sendo que
este projeto foi intitulado de Laboratório de Educação Matemática. As reuniões na escola ocorriam
todas as quartas feiras. Abaixo segue o projeto referente aConstrução de Jogos de Lógica.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-2011/matematicacs/apresentacao/matematicacacapava-do-sul/producoes/laboratorio-de-matematica-eensa-pgf/
Quantidade total:1
Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
29) Tipo do produto: Estudo do Currículo do Ensino MédioIndicador atividade:3
Nesta atividade, foi realizado semanalmente um estudo sobre o currículo de Matemática do Ensino
Médio, mais especificamente do conteúdo de Funções.
Começamos nossos estudos através da leitura de artigos relacionados a história e ao ensino das
funções através de sequências. No qual observamos que, através das sequências lógicas, o aluno
pode aprender a construir as leis das funções. Abaixo segue o link onde constam um texto utilizado
para o estudo, bem como uma apresentação do estudo realizado.
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http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-2011/matematicacs/apresentacao/matematicacacapava-do-sul/producoes/funcoes-uma-abordagem-historica-e-oestudo-dos-conceitos-e-dificuldades-encontrados-na-aprendizagem/
Quantidade total:1
Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
30) Tipo do produto: Plano de aula sobre FraçõesIndicador atividade: 4
Os Bolsistas ID estudaram conteúdos específicos da Matemática e elaboraram planos de aula
envolvendo frações. Esta atividade foi realizada nas reuniões semanais nas escolas. Abaixo segue
um dos planos elaborados.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-2011/matematicacs/apresentacao/matematicacacapava-do-sul/producoes/fracoes/
Quantidade total 5
Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
31) Tipo do produto: Oficina de TrigonometriaIndicador atividade: 5
Os bolsistas ID montaram uma Oficina de Trigonometria. Primeiramente os licenciandos estudaram
e aprenderam os conteúdos que são mobilizados na discussão acerca da trigonometria. Na sequência,
eles organizaram uma oficina para trabalhar este conteúdo de um modo diferente do que é realizado
normalmente. Abaixo segue o projeto da oficina.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-2011/matematicacs/apresentacao/matematicacacapava-do-sul/producoes/plano_oficina-de-trigonometria/
Quantidade total 1
Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
32) Tipo do produto: Oficina no Geogebra e ExcelIndicador atividade: 6
Em um primeiro momento estudamos o conteúdo de Sistemas de equações lineares. Em seguida,
elaboramos uma oficina no geogebra e no Excel sobre o referido conteúdo. Por último, oferecemos
para os estudantes, nas escolas, esta oficina, na qual exploramos a resolução de sistemas lineares,
bem como os demais recursos que o Software disponibiliza. Abaixo segue um tutorial do software,
que foi utilizado na apresentação da oficina.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-2011/matematicacs/apresentacao/matematicacacapava-do-sul/producoes/oficina-geogebra/
Quantidade total 1
Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
33) Tipo do produto: Construção de Jogos MatemáticosIndicador atividade: 7
Os Bolsistas ID do Instituto Estadual Dinarte Ribeiro juntamente com o supervisor, reuniram alunos
desta escola em grupos de três, da mesma série, e os orientaram sobre o que significa a resolução de
um problema e como podemos construir um jogo matemático. Esta atividade teve duração de nove
semanas, sendo que na nona semana deveria ser apresentado o produto final, e este deveria estar em
uma caixa, contendo as regras e descrição do jogo. Abaixo segue o link do documento que contém
fotos de alguns dos jogos elaborados.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-2011/matematicacs/apresentacao/matematicacacapava-do-sul/producoes/fotos-jogos-matematicos/
Quantidade total 1
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Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
34) Tipo do produto: Elaboração de plano de Aula sobre frações, potenciação, radiciação, monômios,
polinômios e produtos notáveis.
Indicador atividade: 8
Os Bolsistas ID estudaram e elaboraram aulas dos conteúdos de frações, potenciação, radiciação,
monômios, polinômios e produtos notáveis. Esta atividade foi realizada para que, posteriormente o
material fosse utilizado para subsidiar as aulas de reforço nas turmas de segundos e terceiros anos do
ensino médio, pois os estudantes apresentaram muitas dificuldades nas atividades que envolvem
estes conteúdos. Abaixo segue material utilizado em um dos planos de aula.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-2011/matematicacs/apresentacao/matematicacacapava-do-sul/producoes/01_operacoescomfracoes-2/
Quantidade total 5
Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
35) Tipo do produto: Projeto Educação Financeira
Indicador atividade: 9
Os Bolsistas ID elaboraram um projeto sobre Educação Financeira, onde aplicaram questionários
para analisar o perfil financeiro dos alunos e da comunidade. Na sequência realizaram um estudo dos
dados obtidos através de tabelas e gráficos. Além disso, realizaram um estudo aprofundado sobre os
conteúdos de porcentagens e regra de três. Abaixo segue o link onde consta o projeto.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-2011/matematicacs/apresentacao/matematicacacapava-do-sul/producoes/planejamento-educucacao-financeira/
Quantidade total 1
Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
36) Tipo do produto: Projeto História da Matemática
Indicador atividade: 10
Os Bolsistas ID elaboraram um projeto sobre História da Matemática, onde estudaram e organizaram
aulas sobre a origem dos números, história da geometria, história dos números negativos, mulheres
na matemática, matemáticos brasileiros, entre outros. Esse projeto foi desenvolvido de abril a julho,
uma vez na semana. Abaixo segue o link onde consta o referido projeto.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-2011/matematica-cs/apresentcao/matematicacacapavado-sul/producoes/foto-do-projeto-historia-da-matematica/
Quantidade total 1
Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
37) Tipo do produto: XI Gincana de MatemáticaIndicador atividade: 11
Os Bolsistas ID elaboraram, juntamente com os professores de matemática da escola, as tarefas da
XI Gincana de Matemática. Nesse sentido eles organizaram tarefas para desenvolver o raciocínio
lógico matemático dos estudantes, além de possibilitar a integração dos conteúdos curriculares às
atividades práticas. Um exemplo disso foi o jogo ‘batalha dos números’, que tem por objetivo
integrar os alunos, bem como ampliar as compreensões dos estudantes sobre conteúdos matemáticos,
fazendo com que todos participem e apliquem os conhecimentos escolares adquiridos. Abaixo segue
o link onde consta o projeto.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-2011/matematicacs/apresentacao/matematicacacapava-do-sul/producoes/gincana-de-matematica/
Quantidade total 1
Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
38) Tipo do produto: Projeto de Energia ElétricaIndicador atividade:12
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Os Bolsistas ID elaboraram um projeto sobre Energia Elétrica, que foi aplicado com os alunos do 9º
Ano. Primeiramente, eles responderam a um questionário referente ao seu conhecimento sobre o
assunto. Na sequência foi apresentada para eles uma maquete reproduzindo o caminho da energia
elétrica até suas residências. Num outro momento os alunos trouxeram as contas de luz para
fazermos um levantamento de dados dos gastos e construção de gráficos. Para finalizar a atividade,
os alunos realizaram a confecção de um experimento e apresentaram para os alunos do 8º Ano. Esse
projeto foi desenvolvido de setembro à novembro, uma vez na semana. Abaixo segue o link onde
consta o projeto.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-2011/matematicacs/apresentacao/matematicacacapava-do-sul/producoes/projeto-energia-eletrica/
Quantidade total 1
Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
39) Tipo do produto: Oficinas sobreMandalas
Indicador atividade: 14
Esta atividade foi desenvolvida por uma bolsista ID do subprojeto e a oficina foi oferecida para os
supervisores, coordenador e demais bolsistas deste subprojeto em uma das reuniões gerais do grupo.
Abaixo segue o link onde constam algumas fotos da oficina realizada.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-2011/matematicacs/apresentacao/matematicacacapava-do-sul/producoes/fotos-das-mandalas/
Quantidade total 1
Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
40) Tipo do produto: Oficina utilizando o Smarphone - aplicativo mathematics
Indicador atividade: 17
Uma bolsista do subprojeto, juntamente com duas estudantes e uma professora do curso de
Licenciatura em Ciências Exatas, organizou e apresentou uma oficina utilizando o smarphone –
aplicativo mathematics para os bolsistas supervisores e coordenador em uma das reuniões gerais
semanais do grupo. Nesta atividade foi apresentada as funcionalidades do aplicativo e foi enfatizado
o conteúdo de funções polinomiais. Abaixo segue link onde está os slides utilizados na apresentação
da oficina.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-2011/matematicacs/apresentacao/matematicacacapava-do-sul/producoes/fotoos-oficina-smartphone/
Quantidade total 1
Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
41) Tipo do produto: Elaboração dePortfólioIndicador atividade:18
Elaboração, pelos bolsistas e pela supervisão da escola, de portfólios digitais semanais das atividades
desenvolvidas no projeto. Abaixo segue o link onde pode ser localizado um portfólio de uma bolsista
da Escola Municipal de Ensino Fundamental Augusto Vitor Costa.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/07/PORTFÓLIO-PIBID-MATEMÁTICA-2016pdf.pdf
Quantidade total 5
Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
42) Tipo do produto: Elaboração de PortfólioIndicador atividade:18
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Elaboração, pelos bolsistas e pela supervisão da escola, de portfólios digitais semanais das
atividades desenvolvidas no projeto. Abaixo segue o link onde pode ser localizado um portfólio de
umabolsista da Escola Estadual Nossa Senhora da Assunção.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-2011/matematicacs/apresentacao/matematicacacapava-do-sul/producoes/portfolio/
Quantidade total 5
Subprojeto Ciências – Campus Dom Pedrito
43) Tipo do produto: Leitura e Escrita de Sínteses Reflexivas
Indicador da atividade: 01
Leitura e escrita de síntese reflexiva a partir da tese de Pós-graduação intitulada Práticas de
investigação no Ensino de Ciências: percursos de formação de professores, de autoria de Andreia
Garibaldi Loureiro Parente, acadêmica da Universidade Estadual Paulista Júlio De Mesquita Filho no
Programa de Pós-graduação em Educação para a Ciência, 2012.
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhSlF2aEFhOHlVSkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhZ09QanhvZjVyNmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhV1VFalNZM2ZQYWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhQVJnSFlJRVRKN1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhMlRwcmZuRjJEUDg/view?usp=sharing
Leitura e escrita da síntese sobre o livro Aprendizagem significativa: A teoria de David Ausubel, de
autoria de de Marco Antonio Moreira. São Paulo: Moraes, 1982
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhODFPVWluckdNcUU/view?usp=sharing
Leitura e escrita da síntese sobre o livro A Necessária Renovação do Ensino de Ciências, de autoria
de Anna Maria Pessoa de Carvalho, Antonio Cachapuz, Daniel Gil Perez, João Praia, Amparo Vilche,
Cortez,2000.
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhdzhfY2JFMUI5QzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhR1BIUmZXV2pnQk0
Leitura e escrita da síntese do Livro: Avaliação da Aprendizagem Escolar, de autoria de Cipriano
Luckesi, Cortez, 2008. O livro estudado traz uma série de reflexões enfrentadas por professores e
alunos em relação às práticas de avaliação.
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhMUFTRDdlNURtVG8/view?usp=sharing
Leitura e escrita da síntese da dissertação de mestrado A Química Da Estética Capilar Como
Temática No Ensino De Química E Na Capacitação Dos Profissionais Da Beleza, da autora Rita de
Cassia Oliveira Köhler, 2011. O estudo desenvolvido neste trabalho surgiu da observação das
transformações realizadas nos cabelos das pessoas nos últimos tempos principalmente de crianças e
adolescentes que precocemente modificam a aparência dos fios de cabelo com produtos alisantes.
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhSm1xNFlpMnh3SGc
Leitura e escrita da síntese do Livro As múltiplas inteligências na prática escolar, de autoria de Kátia
Cristina Stocco Smole, Ministério da Educação, 1999. A obra proporciona uma reflexão acerca das
múltiplas personalidades com que o professor se depara em sala de aula, salientando a capacidade e
aptidão que cada aluno pode ter por determinado tema.
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhY254SFJqSDEzVVU/view?usp=sharing
Leitura e escrita da síntese de Tese de Doutorado: Inclusão em educação: um estudo sobre as
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percepções de professores da rede estadual de ensino fundamental do Rio de Janeiro, sobre práticas
pedagógicas de inclusão de autoria de Sandra Cordeiro de Melo, 2000. Aborda as estratégias
pedagógicas inerentes ao processo de Inclusão em Educação, representadas através da elaboração
coletiva de planos de aulas.
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhV2lYZk9SY1EzMmc/view?usp=sharing
Leitura e escrita da síntese do livro A Educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá, de
autoria do José Manuel Moran, em 2012, publicado pela editora Papirus: 5ª edição. O livro foca
principalmente as mudanças que as tecnologias trazem para a educação presencial e a distância e em
todos os níveis de ensino e o papel dos educadores e gestores na revolução que está acontecendo.
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhSHZaTzdOaVF0dEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhR2tLSXlpdTNoUEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhSzVWdEwySkxKQkU/view?usp=sharing
Leitura e escrita da síntese do livro O Ensino de Ciências das autoras Sílvia Frateschi Trivelato e
Rosana Louro Ferreira Silva, da editora São Paulo: Cengage Learning ,2011. Traz no decorrer dos
capítulos a inserção da disciplina de Ciências, além de estratégias, propostas de projetos e atividades,
prática pedagógicas e habilidades, que devem ser desenvolvidas para melhor se caracterizar e
compreender sobre o Ensino de Ciências.
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhOTM0WkxNRWNRWEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhMlZhNkI1QlMzT3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhYkFTZEw3WGxBNWs
Leitura e síntese reflexiva sobre a tese de dissertação do mestrado intitulada “A experimentação no
ensino de ciências: possibilidades e limites na busca de uma aprendizagem significativa “ de autoria
de Kellen Giani no ano 2010 da Universidade Federal de Brasília,do programa Programa de PósGraduação em Ensino de Ciências.
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhT1VaX0VwYXNpekE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhYWJTRjU4YUlISjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhOFlZMGxEamxybDg
Síntese da leitura do livro Educação ConsCiência de de Áttico Chassot, 2.ed. Santa Cruz do Sul:
EDUNISC, 2007. Este trabalho é constituído por onze capítulos que apresentam alguns subsídios para
que possamos compreender melhor as inúmeras facetas pertencentes à arte de ensinar.
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhOXZiMUQwWVc3M1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhQzItNzB5dXRaZzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhS1VuNTlrZTVtZnM/view?usp=sharing
Leitura e escrita da síntese do livro “Formação de professores de Ciências: tendências e inovações”
de Ana M. P. Carvalho e Daniel Gil-Pérez. 2.ed. São Paulo: Cortez, 1996. Com principal objetivo de
compreender a importância em permitir que os alunos percebam a relação e a utilidade da ciência
com e para a vida como um todo.
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhOXZiMUQwWVc3M1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhQ0g4eWtQblI0U2M/view?usp=sharing
Síntese do livro “História da Ciência e Ensino: Propostas, Tendências e Construção de Interfaces de
organizado por Maria Helena Roxo Beltran, Fumikazo Saito, Rosana Nunes dos Santos e Wagner
Wuo, do ano de 2009, da editora Livraria da Física, edição 12.
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https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhMWFqQjdEa3dGckU/view?usp=sharing
Síntese do livro “Os Jogos e o Lúdico na Aprendizagem Escolar” de autoria de Lino Macedo. et. al,
Artmed, 2005. Esta obra compõe-se de cinco capítulos e apresenta possibilidades de trabalhar
diferentes aspectos da personalidade dos alunos, auxiliando no desenvolvimento de competências
essenciais à vida escolar.
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwheDRjV2UtbnBZc1U/view?usp=sharing
Leitura e Síntese do livro Planejamento e Avaliação: subsídios para a ação docente. Rio de Janeiro:
SENAC, 2009. Este trabalho compõe-se de três capítulos e uma pequena conclusão e apresenta o
planejamento e a avaliação como práticas fundamentais à ação docente, auxiliando no
desenvolvimento de competências essenciais à vida escolar.
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhbVVuWGY4aG1ISDg/view?usp=sharing
Leitura e Síntese reflexiva dos Parâmetros Curriculares Nacionais; da página 285 a 336, Orientação
Sexual. Editora Gill, R. 2002. Os Temas Transversais nominados no mesmo, são: Ética, Pluralidade
Cultural, Meio Ambiente, Saúde, Orientação Sexual, Trabalho e Consumo, devendo perpassar pelos
conteúdos obrigatórios curriculares em todas as etapas do ensino básico (fundamental /médio).
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhR24xM2Fjelh0c1k
Síntese do livro Ensino de Ciências: unindo a pesquisa e a prática, de autoria de Ana Maria P.
Carvalho, et al. Editora Thomson, 2004. Objetiva propor inovações, contribuindo para a construção
do conhecimento científico. É de suma importância a união da pesquisa e da prática, lembrando que a
problematização deve-se fazer presente em todas as ocasiões.
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhSHlpcnJYcjZKa1k
Leitura e Síntese do Livro Filosofia da Ciência do autor Rubem Alves, Editora Loyola, 2007. A
presente obra tem o poder de conduzir o leitor a um mundo científico, através de uma conversa
capítulo a capítulo, onde a didática, a lógica e o raciocínio são levados em consideração. Neste livro
são expostos jogos, questões e críticas a respeito de cientistas pensadores.
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhZ0YwZ1RTNzIzbVk
Leitura e Síntese reflexiva sobre o livro Ensino de Ciências: Fundamentos e Métodos, por Demétrio
Delizoicov, José André Angotti e Marta Maria Pernambuco,editora Cortez, 2002.
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhVTFrd0o1bVlaZ1E/view?usp=sharingi
Síntese do Livro Educação em Química, de autoria de Wildson Luiz Pereira dos Santos e Roseli
Pacheco Schn, editora Unijuí, 2010. Aborda o Ensino de Química ligado a formação da cidadania.
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhcEgyVjJ6amF2OVk
Síntese do livro “Subsídios Teóricos para o Professor Pesquisador em Ensino de Ciências:
Comportamentalismo, Construtivismo e Humanismo” de autoria de Marco Antônio Moreira, ano
2009/ 1º edição.
https://drive.google.com/drive/folders/0B74JxY4G0cwhN2xxb1V6X1BEazQ
Síntese referente ao livro “Reflexões sobre a formação de professores e o ensino de Ciências e
Matemática” de autoria de Marisa Franzoni, Norma Suely Gomes Allevato, editora Alínea, 2007.
https://drive.google.com/drive/folders/0B74JxY4G0cwhb3Rjek5zTlM5TWc
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Síntese referente ao livro ”Ensino de Ciências”, de autoria de Sílvia Frateschi Trivelato e Rosana
Louro Ferreira Silva, editora Cengage Learning, 2011/Coleção Ideias em Ação.
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhNTQyRmlweld2alE/view
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhSEFHWXlYZFhrMFU/view?usp=sharing
Síntese referente ao livro “Pedagogia, Ciência da Educação” autoria de Selma Garrido Pimenta,
editora Cortez, 2011. Aborda os estudos epistemológicos da Pedagogia, com objetivo de apresentar
diferentes olhares sobre o tema da educação, pedagogia e ciência
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhWHlybjMzTEIxQm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhTERydmxQLUlsb0U/view?usp=sharing
Síntese referente ao livro “Oficinas Temáticas no Ensino Público Formação Continuada de
Professores”, autoria do Grupo de Pesquisa em Educação Química – GEPEQ Organizadora: Dayse
Pereira da Silva, 2007.
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhNDhxOFNTMmw4UFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhY3owbG5ad3M2Vms/view?usp=sharing
Síntese referente ao livro “Ciência com consciência” autoria de Edgar Morin, editora Bertrand, 12.
ed. 2008.
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhNGNJaDctd1hlTGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhSndQdERWWklYVVU/view
Síntese referente ao livro “Por uma Educação do Campo” autoria de Miguel Gonzalez Arroyo, Roseli
Salete Caldart e Mônica Castagnal Molina, editora Vozes, 5 ed. 2011.
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhMjdUQTVHM3NFUHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhZzNfc3l1RnE0TW8/view?usp=sharing
Síntese referente ao livro “O que é ciência afinal?” autoria de Alan F. Chalmers, editora Brasiliense,
2011.
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhT0FMOFRpN0x1NVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhbkJNUDZNSkd3YmM/view?usp=sharing
Síntese do livro As Ciências Biológicas em Diferentes Contextos, de autoria de: Daniela Frigo Ferraz,
Fernanda Aparecida Meglhioratti, Lourdes Aparecida Della Justina, Celso Aparecido Polinarski,
Editora Cascavel: Edunioeste, ano 2010
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhMHVkRlNKVjdhcms/view?usp=sharing
Síntese do livro Práticas de Investigação no Ensino de Ciências: Percursos de Formação de
Professores. PARENTE, Andrela Garibaldi Loureiro. Programa de Pós-graduação em Educação para
Ciências, Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Ciências, Bauru, 2012.
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhSVNaUVlBemo4UUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhZEpIdkloMXpmUTA
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhOGhYV0h0TmxWUFE
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhNHJDRXEtd1JKUUU
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhSEUxOEoxeGtRWlU
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhcVZ3akk1bXpleUk
Síntese do livro Como se faz química: Uma reflexão sobre a Química e a atividade do químico, de
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autoria de Aécio Pereira Chagas. 3. ed. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2001.
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhOG4xNVl4ZEpPOXM
Síntese do livro Educação em Química- Compromisso com a cidadania, de Autoria de Wildson Luiz
Pereira dos Santos e Roseli Pacheco Schnetzler.Editora Unijuí, 2010.
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhNUtBOGdKd0Nic1U
Síntese do livro Didática e Interdisciplinaridade. Ivani Catarina Arantes Fazenda (Org.),
Campinas,SP: Papirus, 1998.
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhVHVUQVlqTE4tZkE
Síntese do livro A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento, de autoria de Edgar
Morin [tradução Eloá Jacobina], ed. 8. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. Expõe a ideia do autor
de como melhorar o pensamento, a educação e a cabeça da sociedade, diante da vida que temos
levado e da organização atual da sociedade. sugere que o disciplina e o educação, hoje em dia estão
muito fragmentados, sendo que o autor diz que não deveria estar divididos.
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhLXVxYWs1Uks5R1U
Resenha do livro “Desenvolvimento sustentável, que bicho é esse?”, de autoria de José Veiga e Lia
Zatz. Campinas, São Paulo: Autores Associados, 2008. (Armazém do Ipê).
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhampVdThGV1JZZ3c
Resenha baseada na Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação em
Ciências e Saúde do Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, A qualidade do ensino de ciências na voz dos professores da educação profissional técnica
de nível médio, da autora Luziane Beyruth Schwartz.
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhaGVvMDFaX0w5RG8
Total

61

Subprojeto Ciências – Campus Dom Pedrito
44) Tipo do produto: Leitura e Escrita de Sínteses Reflexivas
Indicador da atividade: 01
Vídeos produzidos no Projeto “Conceitos científicos: Noções básicas de Força e Massa”, tendo
duração de 08 minutos e 53 segundos, respectivamente. A intenção dessa produção foi registrar a
atividade prática “cabo de guerra”, a partir da qual, foram discutidos conceitos de Força e Massa.
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhYUlKUnlSaVJLYXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhN2V4N09xb1hybEU/view?usp=sharing
Vídeos produzidos no Projeto “Trabalhando com o Lúdico no Ensino de Física”. Nesta atividade, os
educandos deveriam escolher um tema desenvolvido durante as oficinas e produzir um vídeo para ser
postado no grupo criado para o projeto.
https://drive.google.com/folderview?id=0B9O3xjTGjCWdbDdRVEZwSmRNUXM&usp=sharing
Vídeos produzidos pelos educandos no Projeto “A Química do fogo”, tendo duração de 39 segundos e
1 minuto e 13 segundos, respectivamente. No primeiro vídeo, os alunos explicam a composição da
molécula da água e, no segundo, a composição de um átomo.
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https://www.youtube.com/watch?v=NP95A-Z0oY4
https://www.youtube.com/watch?v=CO8XhzVlAyY
Vídeos do movimento “Fica Pibid” (#ficaPIBID), feitos a partir de depoimentos da comunidade,
direção, funcionários e alunos em prol permanência do Programa.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FuiC669r68VU&h=WAQHnOxba
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZfNJYVJTNd0&h=WAQHnOxba
https://www.youtube.com/watch?v=0O2qnsU8034
https://www.youtube.com/watch?v=ElyybloHAKo
https://www.youtube.com/watch?v=EyNG79nb0SM
https://www.youtube.com/watch?v=l4O2Iu9ljco
https://www.youtube.com/watch?v=UBpiYnMydv8
https://www.youtube.com/watch?v=_70z6Xv6DBw
https://www.youtube.com/watch?v=aZoF6oZUcp8
https://www.youtube.com/watch?v=efqs8qyd1dc
https://www.youtube.com/watch?v=vHAs16Mpdkhttps://www.youtube.com/watch?v=mo2HGOYV96s
https://www.youtube.com/watch?v=3_vZh-Os_dE
https://www.youtube.com/watch?v=6Ay2A1OCfL8
https://www.youtube.com/watch?v=A9sNZhOtHTw
https://www.youtube.com/watch?v=rzZqw-GpmU4
https://www.youtube.com/watch?v=EHWZFezbxUU
https://www.youtube.com/watch?v=vO61cqhQ1G8
https://www.youtube.com/watch?v=JciTnQj_zGg
https://www.youtube.com/watch?v=G4SBMOhKvHk
https://www.youtube.com/watch?v=iLUuN8zQNtA
https://www.youtube.com/watch?v=Uz6HeC0fotQ&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=ftv5rDV_6wE&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=1QcZD8q2o5o&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=Iio-Q8yhavs&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=E_4TOJBdlSc&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=0FxVslcCNF8&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=CbxJjUjBx00&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=kUdA2I4P-To&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=BVCvRSVn72o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7GkkUyB31mg
https://www.youtube.com/watch?v=ufBBnq8cabM
https://www.youtube.com/watch?v=hEq9lQqLS3s
https://www.youtube.com/watch?v=b5brZ1wtQGg
https://www.youtube.com/watch?v=8ynvWx1g4iA
https://www.youtube.com/watch?v=6loen3zY8JM
https://www.youtube.com/watch?v=qVCLAglmAzE
https://youtu.be/ICBqC3qRjGE
https://www.youtube.com/watch?v=kfDKn2_pubM
https://www.youtube.com/watch?v=6dTruxRiDP4
https://www.youtube.com/watch?v=tdrIelTVa_4
https://www.youtube.com/watch?v=z0GTGy3RruY
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https://www.youtube.com/watch?v=2CD78CzbH84&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=S3VR6R6F6wA&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=_Hm6OGCLYXs
https://www.youtube.com/watch?v=COxkL8g-JSQ
https://youtu.be/ag40R6Kq_R4
Vídeo produzido no Projeto: “Teclando saberes, conectando gerações”, tendo duração de 09 minutos
e 35 segundos, socializando as atividades desenvolvidas com vinte senhoras do Centro de Referência
em Assistência Social.
https://www.youtube.com/watch?v=wxwbeqW22Mw
O vídeo intitulado “Um dia de beleza” oriundo do projeto “Os sentidos” tem por finalidade apresentar
o grupo de adolescentes da Apae e promover através desta atividade uma integração entre os
bolsistas/supervisores do PIBID .
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhWk9lN25PalB2Mk0/view?usp=sharing
Vídeo “A Raposa e as Uvas, utilizado no projeto “Os sentidos” para trabalhar o Paladar e a
fermentação da Uva.
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhWnV0RFh5QmVJS3M/view?usp=sharing
Vídeo da propaganda do Banco Itaú para trabalhar a relação existente entre a terceira idade e a era
digital.
https://www.youtube.com/watch?v=0Ycxc8jXlBI
Vídeo produzido no Projeto “Laboratório Funcional”, realizado com 29 educandos de um sexto ano,
tendo duração de 1 minuto e 49 segundos, mostrando o registro fotográfico dos encontros, sendo uma
cópia deste disponibilizado para a biblioteca da escola.
https://www.youtube.com/watch?v=NckGlxrxwX8&feature=youtu.be
TOTAL

57

Subprojeto Ciências – Campus Dom Pedrito
45) Tipo do produto: Planejamento e execução de oficinas
Indicador da atividade: 03
Oficina “As TIC na formação inicial”. Essa prática teve como público-alvo 15 bolsistas ID do PIBID
- Subprojeto Ciências da Natureza, com o objetivo de instruí-los sobre a utilização de ferramentas
digitais. Metodologicamente, foi desenvolvida em dois momentos: no primeiro, explorou-se como
realizar publicações no Blogger, no qual, os acadêmicos elaboraram uma produção de texto contando
suas expectativas e experiências em relação ao programa; e no segundo momento, trabalhou-se com a
construção de sites.
Roteiros:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhWkR4RW14czkwY2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhVVU4TzZ5blgzOTA/view?usp=sharing
Lista de presença:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhZFlHOHhxYk9fWGc/view?usp=sharing
Fotos:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhVlA1M3NvY1hDTTQ/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhVFh0eGRoUXFveFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhWEdNd0Y3TzU0ZVU/view?usp=sharing
Oficina “Sexualidade: a escola como espaço de reflexão e discussão”. Essa ação foi desenvolvida
com 20 educandos das turmas do nono ano, tendo como objetivos: criar um espaço de
problematização e questionamentos sobre a temática; complementar a educação sexual abordada pela
família; estimular à autonomia e responsabilidade dos jovens; favorecer a redução de gestações
indesejadas na adolescência e prevenir doenças sexualmente transmissíveis. Para tanto, as atividades
foram subdivididas em dois momentos: no primeiro, foi realizada uma conversa sobre a temática
“sexualidade” e no segundo a aplicação de jogos didáticos.
Planejamento
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhdFp6c1U1MHlidmc
Lista de presença
https://drive.google.com/file/d/0B1A0PGGfkJF8clZnMFFSam5Nems/view?usp=drive_web
Oficina “Construção de rótulos a partir da produção das barrinhas de cereais”. A atividade foi
desenvolvida com educandos do sexto ano, contando com a participação de 26 alunos. Objetivou-se
conhecer e identificar os elementos dos rótulos, dessa forma, foi elaborado no final da proposta uma
barra de cereal e o rótulo da mesma.
Roteiro:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhZjIzb3BJYWZob0E/view?usp=sharing
Planejamento:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhMUpMOUNnd2pOYU0/view?usp=sharing
Lista de presença:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhLTZsSjNBS2U2RmM/view?usp=sharing
Fotos:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhdk4wcnM4YzFvSUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhT0ZTZGt4VTc3TDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhTENvNUhsNm5XWEk/view?usp=sharing
Oficina “Eletricidade através da experimentação”. Essa ação teve como público-alvo 15 educandos do
sétimo ano. O objetivo geral dessa prática foi compreender os fenômenos da eletricidade a partir da
experimentação e, consequentemente: perceber o átomo como uma estrutura de dimensão muito
reduzida; compreender as partes que compõem um átomo; diferenciar condutores e isolantes de
energias e; identificar quais objetos são bons condutores de energia. Para tanto, construiu-se uma
linha do tempo apresentando os principais modelos atômicos e foi realizado um experimento.
Roteiro:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhV1VhSEVka2gxZzA/view?usp=sharing
Planejamento:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhQk9Jb1hLYl8zZ0k/view?usp=sharing
Lista de presença:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhU0pZUThXd3lqVGM/view?usp=sharing
Fotos:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhc0Q2U3dKeXNRMkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhRFRGVDRpN0JDM2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhM1NfVFZCVC1ZX2s/view?usp=sharing
Oficina “Sistema Digestório”. Essa ação foi desenvolvida tendo como público-alvo 14 alunos de
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oitavo ano, com objetivo de conscientizar os adolescentes sobre a importância de uma alimentação
saudável e sobre o funcionamento do nosso corpo. Na ocasião, apresentou-se os tipos de alimentos
presentes na pirâmide alimentar, as vitaminas que devem ser consumidas durante o dia e também, os
órgãos do sistema do sistema digestório. Esta apresentação foi feita de forma expositiva através de
slides e visualização de um vídeo que demonstrou o trajeto dos alimentos pelo sistema.
Planejamento:
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhYlJ4U3ZqQkZBVm8
Slides
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhT2lONERmYUJQVFE
Lista de presença
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhbldXU0JiVVNBd1E
Oficina “Degustação de Suco de Uva”. Essa atividade integra o Projeto Ciência da Uva e do Vinho,
desenvolvida com 8 educandos do 3º ano do Ensino Médio. Caracterizou-se como objetivo: investigar
a preferência dos alunos entre o suco integral, néctar e em pó; identificar os tipos de sucos de uva;
conhecer os benefícios do suco de uva; e reconhecer substâncias químicas presente no fruto da
videira. Na ocasião, foi contextualizado a atual situação produtiva vitivinícola da Região da
campanha.
Planejamento
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhemY1YU5UZGEwUWc
Slides
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhSG9PTWV3NHVBSFE
Registro fotográfico
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhUmVPLVZsSzAydXM
Lista de presença:
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhZkhkYVZvWUdSSlE
Oficina “Benefícios do Vinho para a Saúde”. Essa atividade foi desenvolvida com11 educandos do 2º
ano do Ensino Médio, tendo como objetivo compreender as informações contidas nos rótulo e
conhecer os benefícios do vinho. O conteúdo foi apresentado de forma expositiva através de slides,
mostrando alguns benefícios do consumo do produto, tais como: redução do colesterol, calmante e
fortalecimento dos ossos. Após, foram mostradas três garrafas de vinhos fabricados no município de
Dom Pedrito, RS.
Planejamento:
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhMHowNDFKYjl6YlE
Lista de presença:
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhaGd3WHFEWUdONTA
Oficina “Festa da Uva de Caxias do Sul/RS: A memória de uma festa através de seus cartazes”. Essa
atividade foi desenvolvida com 13 alunos do 2° ano do Ensino Médio, tendo como objetivo construir
um mural com imagens dos cartazes utilizados para divulgar a Festa da Uva e também, fazer uma
releitura das imagens associadas ao contexto histórico, utilizadas como meio de comunicação e
divulgação turística.
Planejamento
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhYmdfVmtqMEl6R3c
Slides
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhZi1xb0dWVWhTM0k
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Lista de presença
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhNXZzaU5Iak1GbXc
Registro Fotográfico
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhVVJtX3VidUNHNU0
Oficina “Experimentação: Máscara facial de uva”. Essa ação foi desenvolvida no Laboratório de
Ciências com 13 alunos do 2º ano do Ensino Médio, tendo como objetivo principal, incentivar a
experimentação de cosméticos feitos com produtos naturais. É relevante destacar que os educandos
participaram ativamente na confecção e aplicação do produto final.
Planejamento:
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhaWlqWU5CdzYwX1U
Receita:
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhbnpERzdERV9SdWM
Registro fotográfico:
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhMy1tNHV2bUNNaHc
Lista de presença:
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhM0xHTlFBd0p2Qkk
Oficina “Trânsito: uma abordagem no Ensino de Ciências”. Essa atividade teve como público-alvo 17
educandos do 3º ano do Ensino Médio. Caracterizou-se como objetivo geral compreender a temática
“trânsito” através do Ensino de Ciências e, como específicos: entender a importância da utilização do
cinto de segurança através da 1ª Lei de Newton; conhecer o significado das cores do semáforo
abordando a temática sobre daltonismo; diferenciar atitudes adequadas e inadequadas no trânsito com
a utilização de vídeos e; visualizar a complexidade do trânsito através de maquetes. Para realização
dessa prática tivemos a parceria do Centro de Formação de Condutores Fênix.
Planejamento:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhQk9Jb1hLYl8zZ0k/view?usp=sharing
Lista de presença:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhUURDalRvS19WQzg/view?usp=sharing
Atividades:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhQ1luNGVFN0VCZDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhbjUzcWY4MDIyc1U/view?usp=sharing
Imagens da realização das atividades:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwheGNKY3NJTjZaLUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhVkhiTGpORHJ4cDA/view?usp=sharing
Oficina “Uva na alimentação”, foi desenvolvido com 11 educandos do 1° Ano do Curso Normal.
Caracterizou-se como objetivo Conhecer os benefícios da uva para a nossa saúde. Na ocasião, foi
confeccionado pelos alunos cartazes, nos quais preencheram três benefícios da uva.
Planejamento:
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhSmJQWTl2S05MSDg
Lista de presença:
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhYmNGbHdjeFMwWms
Registro fotográfico:
https://drive.google.com/open?id=0BxfvS17Q2kYOTVkwMmg5V3V5Ylk
Slides:
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhcTJRakVYX3Y5WDA
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Oficina “Carboidratos”, aborda o tema alimentação, perpassando pelos temas da Ciências da
Natureza. A ação trabalhou com o amido (macromolécula oriunda do armazenamento de energia da
maioria das plantas), observando as estruturas químicas dos sacarídeos, suas transformações no
sistema digestório e como é armazenado dentro de suas células. O conteúdo foi trabalhado através de
três experimentos. A oficina foi executada em um encontro de aproximadamente 90 minutos e contou
com a presença de 8 alunos da 3ª série do curso normal (magistério) da escola.
Planejamento:
https://drive.google.com/file/d/0B1lCwtyTSw5PZVQyUHFZV0ZjX00/view?usp=sharing
Registro fotográfico:
https://drive.google.com/drive/folders/0B1lCwtyTSw5PaWw0RlE5MUJUTVE?usp=sharing
Lista de chamada:
https://drive.google.com/file/d/0B1lCwtyTSw5PaTFLQmgwck44b1k/view?usp=sharing
Oficina “Movimento Relaxante Útil (MRU)” teve o objetivo de proporcionar aos alunos do primeiro
ano do curso normal a agradável sensação de trabalhar o conteúdo de cinemática na prática, pois, esta
área é muito abstrata para os alunos, sendo difícil a assimilação por parte da maioria dos educandos
nesta etapa do estudo de Ciências da Natureza. Primeiramente foi trabalhada a parte conceitual, na
segunda parte executaram um experimento de física. No final foi socializado os tempos de todas as
duplas e salientado a característica básica do MRU.
Planejamento::
https://drive.google.com/file/d/0B1lCwtyTSw5Pc1hfZUZpTUFIQ3c/view?usp=sharing
Lista de chamada:
https://drive.google.com/file/d/0B1lCwtyTSw5PRW1VM0cwdEJHSG8/view?usp=sharing
TOTAL

52

Subprojeto Ciências – Campus Dom Pedrito
46) Tipo do produto: Elaboração, aplicação e avaliação de projetos Indicador da atividade: 04
Projeto “Desmistificando o Universo”. Esse projeto foi desenvolvido em três encontros, tendo como
público-alvo 22 educandos pertencentes ao oitavo e nono ano, com idades compreendidas entre 12 e
14 anos. Caracterizou-se como objetivo compreender a origem do Universo através da Teoria do Big
Bang, explorando os passos para a investigação científica: Observação, Registro, Questionamento,
Experimentação e Conclusão. Para tanto, foram trabalhados os conteúdos da Origem do Universo,
Galáxias, Sistema Solar, Planetas e sua formação, Estrelas e sua formação, Lua e suas Fases e
Eclipses Lunares e Solares.
Planejamento:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhUTFyd01oTVlKVVE/view?usp=sharing
Lista de presença:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwha2NjcTdaN25GMHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhbUhpazVHU1lzNWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhOEljdG5lTGRoWTQ/view?usp=sharing
Fotos:
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdTmNWdWluOENPQnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdOXpDcFdDT3FKNmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdSk5uQW5OSjFROUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdUVVvMk5Hd2VJVEE/view?usp=sharing
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Projeto “Vulcanismo”, desenvolvido com 11 alunos de sexto ano, tendo como objetivo compreender
as forças internas do planeta Terra através da temática vulcão. Ressalta-se que essa turma é composta
- em sua maioria - por alunos acima da idade-série regular.
Planejamento:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhWDVDNTN2Ukl6U3c/view?usp=sharing
Fotos:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhbWpEbzFMYktuUWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhd24yU1ZYR01GdlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhMUQtcTkxODF5NVU/view?usp=sharing
Lista de presença:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhcVhZd1RBbGZ2RG8/view?usp=sharing
Projeto “Quem sou eu?”. Esse projeto possui como temática a sexualidade, sendo desenvolvido com
20 de alunos de oitavo nono. Caracterizou-se como objetivos: criar um espaço de reflexão e discussão
do tema; estimular a autonomia e responsabilidade dos adolescentes; reduzir o número de gestações
não desejadas na adolescência; e prevenir doenças sexualmente transmissíveis. As atividades foram
desenvolvidas em três encontros subdivididos em seis momentos. Os conteúdos abordados foram:
sistema reprodutor masculino e feminino, fecundação, doenças sexualmente transmissíveis (DST) e
métodos contraceptivos e de prevenção.
Planejamento:
https://drive.google.com/open?id=0B1A0PGGfkJF8a0dWR3NPWFVWblU
Slides:
https://drive.google.com/open?id=0B1A0PGGfkJF8b1pndGc1T1d1a3c
Registro fotográfico:
https://drive.google.com/open?id=0B1A0PGGfkJF8Ri1QNnhSQU9DVEk
Produtos:
https://drive.google.com/open?id=0B1A0PGGfkJF8VnJ4cDJJb2hUOFk
https://drive.google.com/open?id=0B1A0PGGfkJF8VEw3RlVjbTU1Y0k
https://drive.google.com/open?id=0B1A0PGGfkJF8aC0xQ293N3VmQ2s
Lista de presença:
https://drive.google.com/open?id=0B1A0PGGfkJF8clZnMFFSam5Nems
Projeto “Big Bang: o começo de tudo”, desenvolvido com 25 alunos do 9° ano, tendo como objetivos
gerais compreender e analisar o surgimento do universo a partir da teoria do Big Bang (Grande
Explosão). Como recursos metodológicos, foram utilizadas atividades que estimulam a pesquisa e
trabalho em grupo.
Planejamento:
https://drive.google.com/open?id=0B9XG1kZRcJ7JejA2SllTVlRlaUU
Confecção de cartazes:
https://drive.google.com/open?id=0B9XG1kZRcJ7Jd2ZkNk9RQ0Uzclk
https://drive.google.com/open?id=0B9XG1kZRcJ7JZExRVkM1LXlxVmM
https://drive.google.com/open?id=0B9XG1kZRcJ7JeWh3SVVJZTV4Nnc
https://drive.google.com/open?id=0B1A0PGGfkJF8azA1UmVGQzNjUFk
Lista de presença:
https://drive.google.com/file/d/0B9XG1kZRcJ7JLUtRaXlfWnBENmc/view?usp=sharing
Projeto “Trabalhando com rótulos e embalagens de produtos”, desenvolvido com 15 alunos de uma
turma do 1º ano do Curso Normal, tendo como objetivo conscientizar sobre a importância da leitura e
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a observação das informações contidas nas embalagens alimentícias e também, alertar acerca dos
riscos que a não leitura dos rótulos pode gerar a saúde humana. Durante o desenvolvimento dos
momentos propostos, surgiu por parte dos alunos o interesse em conhecer a produção do iogurte
caseiro. Deste modo, o projeto obteve a sua culminância com a confecção de um produto fictício e um
panfleto informativo.
Planejamento:
https://drive.google.com/open?id=0B9Xtzdw_329KZ1BDbjJhel9JcG8
PowerPoint:
https://drive.google.com/open?id=0B9Xtzdw_329KTVhCTGRITXF0RjA
Registro fotográfico:
https://drive.google.com/open?id=0B9Xtzdw_329KTWs4UDhEdFlmMUU
Panfletos
https://drive.google.com/open?id=0B9Xtzdw_329KdWM5bExZVzg4cTA
Lista de presença:
https://drive.google.com/folderview?id=0B9Xtzdw_329KNnBsNUpiTUNDb1E&usp=sharing
Projeto “Introduzindo o Sistema Solar e sua formação no Ensino Fundamental”, desenvolvido com 12
alunos de um nono ano, tendo como objetivo compreender a formação e a estruturação do sistema
solar. Os conteúdos trabalhados foram: surgimento do universo através da Teoria do Big Bang,
geocêntrica e heliocêntrica, composição e formação do sistema solar junto com a influência da
gravidade.
Planejamento:
https://drive.google.com/open?id=0B1A0PGGfkJF8d2I4Q0k4QkcwdlU
Power Point:
https://drive.google.com/folderview?id=0B4Na_-7XBMROOTZIWUNJZW5mR0E&usp=sharing
Registro Fotográfico:
https://drive.google.com/folderview?id=0B4Na_-7XBMROdi15UjlrX1czR0E&usp=sharing
Vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=P4zS6OQkl6k
https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chromeinstant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=v%C3%ADdeo+o+nascimento+do+universo
Modelagem didática:
https://drive.google.com/open?id=0B1A0PGGfkJF8andEbldMVlNNVXM
Lista de presença:
https://drive.google.com/open?id=0B1A0PGGfkJF8WWNHZGJCQmhzZUk
Projeto “Um arco-íris em sua mão”, desenvolvido com 30 alunos de sétimo ano, tendo como
objetivos: compreender os fenômenos ópticos produzidos pelo arco-íris; descrever as características
da luz solar; sistematizar as leis de refração de forma diferenciada; e caracterizar os fenômenos de
dispersão. Para tanto, esse projeto foi articulado em 4 momentos, todos com experimentação.
Planejamento:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwheXY4VlBtM0c1S0E/view?usp=sharing
Lista de presença:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhRWgwV0MxalVWQXc/view?usp=sharing
Imagens:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhUTJDNzUtTjdmUnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhUU1wUkU5U2lRSlE/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhUFRkM2N1T1lLNGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhRGEteG15VnNLUTA/view?usp=sharing
Roteiro da Experimentação:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhdHV5ZWhWUXNtZU0/view?usp=sha
Atividades desenvolvidas no portfólio:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhRXpCVU55WGx2bG8/view?usp=sharing
Projeto “Laboratório Funcional”. Este projeto foi aplicado com 25 alunos do oitavo ano, tendo como
objetivos reativar o Laboratório de Ciências e familiarizar a comunidade escolar com este ambiente.
Para tanto, foram realizados 4 encontros: no primeiro, foi apresentado o local e as normas do
laboratório; no segundo foi utilizado o microscópio óptico; e nos últimos foram realizados dois
experimentos: extração do DNA da banana e indicador de repolho roxo.
Planejamento:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhQ3V2UVZ0R0xjVTQ/view?usp=sharing
Lista de presença:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwheTRoRTk0NzNYRDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhTFdlUzgxa0Z2bEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhWUtFaHlsazFDRVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhTkF2T3RBZFM3akk/view?usp=sharing
Imagens:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhNzBRc2NjTDFYd1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhU2lQc2ZxWk5HTk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhNlpJcmJLNW1GbTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhU0RtVGJmM0R2RDQ/view?usp=sharing
Imagens:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhZy0waXVwLVdvVVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhQzhXNXRzN19kS2M/view?usp=sharing
Roteiro dos experimentos:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhdVZYUHNEUmZyaEU/view?usp=sharing
Projeto “Laboratório funcional”, desenvolvido com o 20 educandos de um oitavo ano, com o objetivo
de reativar o laboratório de ciências. A metodologia utilizada foi um diagnóstico inicial, considerando
os saberes prévios dos alunos e a realização de experimentos. Os registros foram realizados em
portfólio.
Planejamento:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhN3hLczJTYmZ5VGs/view?usp=sharing
Lista de presença:
ttps://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhSWNQRjlJOU1odlk/view?usp=sharing
Imagem experimentação descolorindo molho de tomate
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhS1g2ZHRtUi0tOXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhUDJKU0lpMi1fSHM/view?usp=sharing
Roteiros:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhdVZYUHNEUmZyaEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhM1g4bzFTLVFiWVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhOGhzMWZBVE5ENGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhWUF1dlYxc3pIOG8/view?usp=sharing
Manual de atividades do projeto laboratório Funcional:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhR2xPSjd4SGZyQms/view?usp=sharing
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Projeto “Laboratório Funcional”, desenvolvido com 29 alunos do sexto ano do turno da tarde, tendo
por objetivo proporcionar aos alunos um contato com o espaço e vidrarias, bem como uma
aprendizagem significativa através da experimentação. Para tanto, esse projeto realizado em cinco
encontros, utilizando a experimentação no Ensino de Ciências.
Planejamento:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhWkx0WUJKWXpnOVU/view?usp=sharing
Lista de presença dos cinco encontros:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhejlEaU82NG14d0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhQkVJWVF5Wk1WN1k/view?usp=sharing
Imagem1 experimentação sobre pH:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhVm9nZ184dzl4UVE/view?usp=sharing
Imagem 2 epitélio da cebola:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhZUdrMlYwMHYwSGM/view?usp=sharing
Roteiros:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhWkszc0p0WENiZzQ/view?usp=sharing
Projeto “Laboratório Funcional”, desenvolvido com 24 educandos do nono ano, tendo por objetivo
descrever as utilidades dos materiais de laboratório, nas diferentes situações em que forem
apresentados; habituar-se aos procedimentos em laboratório com o uso de vidrarias, modelos e
microscópio óptico disponíveis; e relacionar as práticas de ciências com situações do cotidiano. Para
tanto,foram elaborados cinco roteiros e realizados cinco encontros, tendo como foco atividades
experimentais.
Planejamento:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhWDdlRDlYeTFFV3M/view?usp=sharing
Lista de Presença dos cinco encontros:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhdm5pWTlrWjNveFE/view?usp=sharing
Imagem indicador de PH Repolho Roxo:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhUThNQU1YZ2x3ZTg/view?usp=sharing
Imagem uvas passas dançantes
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhdXBHMUw0TGd3blU/view?usp=sharing
Roteiros:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhNGJ2Tnd1ZWJSR3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhR1F0eHFVNTVrM0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhU2NSTllZaFpqcjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhZW9VTTl2TXMtaGM/view?usp=sharing
Projeto “Drogas: um risco à vida”, desenvolvido com 24 alunos de um nono ano, tendo como objetivo
compreender a relação da Química e da Biologia com a temática “Drogas” e com a vida. Teve sua
base metodológica alicerçada na proposta da Aprendizagem pela Descoberta Guiada (ADG),
defendida por Mayer (2004), na qual o professor atua como um mediador da relação
aluno/conhecimento. Foram trabalhados em 7 encontros. Esta proposta foi de grande valia, visto que,
a comunidade escolar está inserida em um contexto social vulnerável.
Planejamento:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhckxseDhMRE03NEU/view?usp=sharing
Lista de presença:
Lista do primeiro encontro: não consta
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhdjRsT0Y5V3NjczQ/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhRnI5VHVwX3MxVFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhUzZMR2QzeTBnSUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhLWlFSWUtdG1DMlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhMDgzZXdyX0pwZUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhTTdDeWo3ejhnOHc/view?usp=sharing
Imagens:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhZktHZFN4VVJyQm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhMkZRelNhVEUyU1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhYzg4NElNbE1lZW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhZHdJTloyMHp0emc/view?usp=sharing
Atividades desenvolvidas no portfólio:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhemxhS2N1RU1TVDg/view?usp=sharing
Projeto “Alimentação saudável: novos e velhos hábitos”, desenvolvido com 10 alunos do 1º ano do
Ensino Médio, tendo como objetivo compreender o conceito de nutrientes através da composição dos
alimentos Para tanto, esse projeto foi estruturado no formato de oficinas temáticas, tendo como
produto final a elaboração de um livro de receita. Busca-se, através de um problema, gerar
competências com trabalho em equipe, ação e reflexão.
Planejamento:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhZWQ3Yjc1WE8wQ0U/view?usp=sharing
Lista de presença
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhaU9GekNyUW8ycVE/view?usp=sharing
Imagens:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhYTNXLVFPc0pfM0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhamQ5aVpxd2pEWlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhRnB4bFBuQkk0ZGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhNlNZUDM3ZnE1V0E/view?usp=sharing
Imagem do livro de receita elaborado pelos alunos:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhSmZ6VHVyZUVEalU/view?usp=sharing
Projeto “Aprendendo sobre Plantas Medicinais no Ensino de Ciências através das tecnologias”,
desenvolvido com 27 educandos de uma turma de sétimo ano, tendo como objetivos: conscientizar a
comunidade escolar sobre a prevenção do uso de drogas; identificar as principais plantas medicinais
utilizadas no RS; e conhecer os benefícios das plantas medicinais, bem como, os riscos do consumo
excessivo para a saúde. Para tanto, o projeto foi desenvolvido em cinco encontros, tendo relevância
social na escola e na vida dos alunos, uma vez que, a temática está presente no cotidiano.
Planejamento:
https://docs.google.com/document/d/1fYhUAeFOoeOwpv_lsdb5MTZxd_lNJIvdrVGouN_Is0/edit?usp=sharing
Lista de presença dos cinco encontros:
https://drive.google.com/folderview?id=0B74JxY4G0cwhTC1tWXQ3cHpPSk0&usp=sharing
Imagens:
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdR09qYWMzQXlTRVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdVDJvSnN6eWFNdmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdVndOY1pKdk9LWWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdTmRZLTMtUmRXRkU/view?usp=sharing
Projeto “Trabalhando com o Lúdico no Ensino de Física”, desenvolvido com 19 alunos de nono ano,
tendo como objetivos: capacitar os educandos para fazer conversões de unidades de medidas de
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comprimento e de tempo; definir a concepção de conversões de unidades, através da produção de um
jogo; e distinguir os conceitos de movimento retilíneo uniforme (MRU). Para tanto, esse projeto foi
desenvolvido em três encontros, abordando conteúdos de transformações de unidades de medida e
MRU.
Planejamento:
https://docs.google.com/document/d/1KuO9J--YiraSUVIIa-I5K_3C4nc_PxY7CKj87I1Gho/edit?usp=sharing
Lista de presença:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhM19WMUNfU2wxSjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhZ21fLVlNNFhadlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhMWtvSEhhal9kSDA/view?usp=sharing
Imagem: https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdeHRCaU5vaXU1bUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdNFdlSWp4SG5fbDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdaGdsU2lMUTM5NHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdLVJvUXQwVVl6RUk/view?usp=sharing
Projeto “Gravidez na Adolescência”, desenvolvido em cinco encontros com 21 alunos das turmas de
oitavo e nono ano. Caracterizou-se como objetivos: conscientizar sobre as implicações de uma
gravidez na adolescência, sobre os métodos anticoncepcionais e as doenças sexualmente
transmissíveis; identificar os métodos contraceptivos; e esclarecer dúvidas sobre as DST. Os
conteúdos abordados nas oficinas foram anatomia e fisiologia do sistema feminino, fecundação,
gravidez na adolescência, métodos anticoncepcionais, doenças sexualmente transmissíveis e
prevenção.
Planejamento:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhUG81endVVGhRR0k/view?usp=sharing
Lista de presença:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhT0drcHVrZWxDTWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhbEhpLUM5UUozTFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhbnlaZzBsYlM0b0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhWW5qSzdQYm1fcFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhXzE5Sjk2WFdUb00/view?usp=sharing
Imagens:
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdRGFYN0dtYkdXSms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdMTRicGVnbkIzVzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdaWRPdmhCb3hucUk/view?usp=sharing
Projeto “Ecologia: Serpentes exóticas e endêmicas do estado do Rio Grande do Sul”, desenvolvido
com 17 alunos do sétimo ano, tendo como objetivo conhecer a ecologia e espécies de serpentes do
pampa e alertar sobre os perigos que esses animais podem ocasionar para o ser humano. Para tanto,
esse projeto foi executado em duas oficinas e uma aula prática, abordando os seguintes conteúdos:
ecológica; preservação; extinção; reprodução; habitat natural; peçonhentos e venenosos. As atividades
desenvolvidas basearam-se nos Três Momentos Pedagógicos descritos por Delizoicov & Angotti
(1994). Os resultados foram satisfatórios, pois, os alunos participaram ativamente das atividades.
Planejamento:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwheDJLanVjajljYVk/view?usp=sharing
Lista de presença:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhelhkVU9Qa2J0ZkE/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhcGRTRmVFOGY2eVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhMUNBdVFUWkdfV1E/view?usp=sharing
Imagem:
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdcURGMGxaQUh1Zjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B9O3xjTGjCWdWW9VQjNlY0lJbDg
Projeto “Contextualizando o uso de drogas através da tabela periódica”, desenvolvido com 20
educandos de nono ano, com faixa etária compreendida entre 13 e 15. Caracterizou-se como objetivo
compreender como os elementos estão dispostos na tabela e criar uma interconexão entre tabela
periódica e as drogas mais consumidas. Para tanto, as atividades foram desenvolvidas em três
encontros, utilizando pré e pós-teste como instrumento avaliativo.
Planejamento:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhWTNPem5MZFdpYlU/view?usp=sharing
Lista de presença:
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdZ1dOcGlhalF2a0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdYmFDdENyUHRvSEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdYnZITFVfOW13NVU/view?usp=sharing
Imagem:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhaVp3eGNUbUY3bGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhb0NjUGJfMkRkU1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhakNaSzBCeHFQczQ/view?usp=sharing
Projeto “Conceitos científicos: Noções básicas de Força e Massa”, desenvolvido com 18 estudantes
de sétimo ano, tendo como objetivo compreender os conceitos de força e massa através da percepção
de fatos diários. Metodologicamente, esse projeto foi pautado nos três momentos pedagógicos de
Delizoicov e Angotti (1994), sendo composto por dois encontros, com duração de duas horas aula
cada. Trabalhou-se o conceito de Força com atividades práticas e problematização de ações cotidianas
e Massa foi discutida através da prática “o peso do ar”. Destaca-se a produção de texto referente aos
conceitos e a interpretação de gráficos sobre Força.
Planejamento:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhd2pLZW5Ld3c4XzQ/view?usp=sharing
Listas de presença:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhcWFzRzQ5RlJGY0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhSzJid0dwWm5JRm8/view?usp=sharing
Fotos:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhdTA4Wl9KX1RmR2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhTDZQNWtscWR5aDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhazMxMDNudXlTYmc/view?usp=sharing
Projeto “Do preto ao branco: quais são as cores da vida?”, desenvolvido com 16 estudantes de oitavo
ano, tendo como objetivos: entender como se formam as cores no espectro visível; evidenciar o
significado da Teoria das Cores; e demonstrar o anatomia interna do olho humano por meio de um
experimento. Para tanto, esse projeto foi estruturado em quatro momentos.
Planejamento:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhSG5TalpMVnpDcWs/view?usp=sharing
Lista de presença:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhYm1qOFpyeG9WRzg/view?usp=sharing
Fotos:
257

__________________________________Relatório de Atividades do Programa PIBID/UNIPAMPA
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhaVdjU0RvS21DdDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhYkZBYXdQSFYxZzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhQ1oyYnRFMWlhUzQ/view?usp=sharing
Projeto “A Química do fogo”, desenvolvido com doze alunos do 8º ano, com o objetivo de construir
conceitos acerca das teorias que envolvem o surgimento do fogo até os dias atuais. A questão que
norteou o desenvolvimento do referido projeto foi, “Como a pedra pega fogo na água?”, e por meio
de rodas de discussões, debateu-se sobre o tema.
Planejamento:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhQU1RZnhkRDhkQVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhWVk0c2pkVzhiQUk/view?usp=sharing
Lista de presença:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhX21EeDFIYldoVlU/view?usp=sharing
Fotos:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhS0lqdzk1UENLY1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhWldpQzFIaEFIaU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhV0ZUSzQ1d0xRRms/view?usp=sharing
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=XptQL4hUxmw
Projeto “Clube de Botânica: Construindo conhecimentos através do Bioma Pampa”, desenvolvido
com doze alunos do 6°ano, com o objetivo conhecer as particularidades referentes à vegetação do
Bioma Pampa, como: a estrutura das plantas e as espécies predominantes da região. Esta ação foi em
realizada em seis encontros e a culminância da mesma consistiu na construção de um herbário pelos
educandos, realizada no último encontro.
Projeto:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwheGY5M2dOMU5fN0E/view?usp=sharing
Lista de presença:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhbXFfYjMwekktYTQ/view?usp=sharing
Fotos:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhR3pVVllKZzlPa0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhb1Q3RjJsN182c3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhdzhIWmVGaTA0TWs/view?usp=sharing
Projeto “O uso do Laboratório de Ciências”, desenvolvido com todas as turmas do Ensino
Fundamental, EJA e Curso Normal contemplando uma totalidade de …..alunos. Esta ação objetivou
conhecer os equipamentos que compõem o laboratório de ciências da escola e entender as normas de
segurança que devem ser seguidas durante a utilização deste espaço de aprendizagem. O referido
projeto foi realizado em duas etapas.
Planejamento:
https://drive.google.com/file/d/0B6-hQhUBAmHFeXVULWdTWTBBX2c/view?usp=sharing
Registro Fotográfico:
https://drive.google.com/open?id=0B6-hQhUBAmHFWmtkN1Q1NUFBdTg
Power Point:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D0B6hQhUBAmHFZXRIUzRGMmpKQjQ&h=yAQHaKTlw
Lista de presença:
https://drive.google.com/open?id=0B6-hQhUBAmHFTC1MY2JsSE5pOW8
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Projeto “Esmaltes de unhas como temática para o ensino de Ciências da Natureza”, realizado com
vinte alunos do 3º ano do Ensino Médio, teve como principal objetivo compreender os aspectos
químicos, físicos e biológicos envolvidos na composição, fabricação e utilização do esmalte de unhas,
respectivamente. Para tanto, durante os dois encontros que constituíram o referido projeto, foram
realizadas abordagens sobre as Funções Orgânicas, Fungos e Bactérias.
Projeto:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhUF9EZkVkd0JWMXc/view?usp=sharing
Registro Fotográfico:
https://drive.google.com/folderview?id=0B74JxY4G0cwhRU9BQkhMMl9hcEk&usp=sharing
Lista de Presença:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhQW5ON3cyUTlzZ0U/view?usp=sharing
Recursos utilizados:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhS0pzS2tvTlRZeHM/view?usp=sharing
Projeto “Nutrição, Energia e Potência”, desenvolvido com a turma do 7º ano, constituída por vinte
alunos, e com uma das turmas do 1º ano do Ensino Médio, composta por vinte e cinco alunos. Como
objetivos elenca-se: compreender a importância de uma alimentação saudável em todas as fases da
vida e conhecer os principais nutrientes que o nosso corpo necessita diariamente. O conteúdo
abordado nesta ação foi sobre: “Nutrição e os Alimentos, Energia e Potência no Corpo Humano”.
Projeto:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhUjhRWkV0dlBrMlE/view?usp=sharing
Recursos utilizados:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhM0UxYTNnUmlyQWs/view?usp=sharing
Fotos:
https://drive.google.com/folderview?id=0B74JxY4G0cwhRmdGWWMzZlk2NjQ&usp=sharing
Projeto de Extensão “Teclando saberes, conectando gerações”, desenvolvido com quatorze senhoras
idosas provindas da comunidade local, com o objetivo de promover o viés social da tecnologia,
comunicar e aproximar as pessoas, com dupla finalidade: aproximar os bolsistas de espaços
educativos não formais e familiarizar as pessoas na melhor idade com as tecnologias de comunicação
e informação.
Planejamento https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhSFFZSnprak84OE0/view?usp=sharing
Lista de presenças
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwha1BkVXpXTHVwREE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhWDVXRkMtN2w2VTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhaVF2T2hzTG5zOHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhQkZra0txX1YxajQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhTnB4VS1lMi1lN3c/view?usp=sharing
Imagens
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhaHdwVW54Tmx3LXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhSU41V2U0TThXa1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhaWZxZ3EwbmFKQU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhVFJxZWdjaENyWWc/view?usp=sharing
Projeto “Os cinco sentidos”, desenvolvido com um grupo de sete meninas com necessidades
especiais, entre os principais objetivos desta intervenção, destacam-se: identificar as diferenças e
semelhanças entre os objetos através do tato, compreender a importância da visão, perceber e
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distinguir informações recebidas do ambiente através do paladar. Metodologicamente trabalhou-se
com diferentes práticas como experimentação, produção de suco e modelos científicos durante os seis
encontros do projeto.
Planejamento
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhclNTUV9uTXRDNWs/view?usp=sharing https://dri
ve.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhTEl0bFRCdWdiVm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhcURaYVFRbFVHTk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhS0FaQXoza1o1TEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhaGZhWGlJc0o3bmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhWUlnRjZMVnE3aEE/view?usp=sharing
Listas de presenças
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwheVUwcEpVTWRrbms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhT2t5ODJZZnRMZzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhUjVsREpqY3N5UnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhZy10dGNXUHNvWFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhbzR1UFlNbTNjczg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhbnY0ckxFeTR5em8/view?usp=sharing
Imagens
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhNkhqZk5mOWMzLWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhU0RyYndvTE1aWEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhOTRMc1ZSVHc1aXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhMUdneERXLU1tZm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhVkhzYVNmQmdqTWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhZlExT01BNjRHWXM/view?usp=sharinghttps://driv
e.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhZTgwMk81cmhhYmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhUUJiVmIyU0Nqcjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhQzY2X3RXU0FRcGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhQkVyM0h6ZzN2aFE/view?usp=sharing
Projeto “Circuito de Experimentos”, realizado com trezentos e treze alunos do 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental e dezoito alunos do Curso Normal, totalizando trezentos e trinta e um participantes. O
referido projeto teve como objetivo compreender os processos que envolvem as Ciências Naturais a
partir da prática experimental, relacionando-os com a teoria.
Planejamento
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhTUNXRVRHajhUb28
Roteiros dos experimentos
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhQjlOWmRjbEd2RkU
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwheE8yLVFSZ3E5RE0
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhNWkySzVuT2FSRnM
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhYWNsRVhMSG5SQzQ
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhNXVhR0JZRTdHOHc
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwha3RlcnVkY1N3VzQ
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhTllrNkkyTFM1dE0
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwha3RlcnVkY1N3VzQ
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhMGY5WDVaYWN0ZHc
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhM25RYTQ0X2ppQ2s
Registro Fotográfico
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https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhYl9BekRfVkh1WjQ
Lista de presença;
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhb0szRHI0UnQxR28
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhV2xuT1NjSWkybTA
Projeto “Laboratório Funcional”, desenvolvido com as turmas do 1° ao 9° ano, contemplando um
total de duzentos e cinquenta alunos, tendo por objetivo: identificar as diferentes densidades de
diversos tipos de materiais, verificar as diferenças entre os fenômenos físicos e químicos, e entender
as transformações sofridas pelas substâncias. Os conteúdos abordados foram: densidade da água,
pressão da água, fenômenos físicos e químicos, empuxo, reações químicas os quais foram trabalhados
em seis encontros.
Planejamento:
https://drive.google.com/drive/folders/0B9O3xjTGjCWdLTRyaVkyY0NhMmM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B9O3xjTGjCWdMHpmXzBmTFB4RjQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B9O3xjTGjCWdVE9qblBSVUtvV2c?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B9O3xjTGjCWdcDB5Vnd5NUtuX2c?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B9O3xjTGjCWdSjhCZmh5eHRsdDg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B9O3xjTGjCWdX2Zwck4zQUJZNlU?usp=sharing
Roteiros:
https://drive.google.com/drive/folders/0B9O3xjTGjCWdQ195SVJVZHNHZlU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B9O3xjTGjCWdWVg4QWdUVU9oYUE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B9O3xjTGjCWddXdORGxiZTJWdzQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B9O3xjTGjCWdSzFKemlWUlRNVVk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B9O3xjTGjCWdQUJCY3BoaTZLSzg?usp=sharing
Lista de Presença:
https://drive.google.com/drive/folders/0B9O3xjTGjCWdaTNDVzQzTi1vUFU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B9O3xjTGjCWdOHdCV2NZbFVhd1k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B9O3xjTGjCWdWmgxOGVVMHJNTW8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B9O3xjTGjCWdMDFOZEdwcWhZREU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B9O3xjTGjCWdWGJSNGFiZW1GMkk?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdRHFWZ1V4ZlRZbG8/view?usp=sharing
Imagens:
https://drive.google.com/drive/folders/0B9O3xjTGjCWddjhRdzVUcVFhRE0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B9O3xjTGjCWdTkxqdzkyMzVsS0U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B9O3xjTGjCWdVFpXTXB4WXNyeWs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B9O3xjTGjCWdaFc5N2FhNTE4ODA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B9O3xjTGjCWdSjZRcVFKcjVyOTQ?usp=sharing
Projeto “Explorando Questões de Ciências da Prova Brasil”, desenvolvido com vinte alunos do 8º
ano, com objetivo de reconhecer a importância da interpretação durante as avaliações realizadas na
escola, para compreender as questões propostas e desse modo conseguir realizá-las com êxito.
Trabalhou-se a interpretação de questões sobre o mimetismo, desmatamento e poluição do solo,
durante três encontros de duas horas cada.
Planejamento:
https://drive.google.com/drive/folders/0B9O3xjTGjCWdYjNPY1puV3lVLWM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B9O3xjTGjCWdeXVqajJkZm5teEk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B9O3xjTGjCWdUGhOMUJkVy00cU0?usp=sharing
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Lista de presença:
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdUjhUaFg5emFlY0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdSW55QnF5SVFhcm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdcUdkd1dMYnNhQkk/view?usp=sharing
Imagens:
https://drive.google.com/drive/folders/0B9O3xjTGjCWdOUphSmpJaUFxYW8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B9O3xjTGjCWdZ0FDNExuMGFHbGs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B9O3xjTGjCWdVXllQWZCYVJaMnM?usp=sharing
Quantidade Total:

247

Subprojeto Ciências – Campus Dom Pedrito
47) Tipo do produto: Desenvolvimento de práticas de letramento científico Indicador da atividade: 05
Produção textual sobre reações químicas. Material produzido no projeto “A Química do fogo”,
consiste em uma produção de texto referente a resposta ao questionamento: “Como a pedra pega fogo
na fogo?” , abordando o conteúdo de reações químicas.
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhUDFwd2lVUlAwT2c/view?usp=sharing
Lista de exercícios sobre o MRU. As questões foram elaboradas pelos alunos no “formato” de
verdadeiro ou falso, sendo necessária a justificação das indicações falsas.
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdM2FhbHc1Z0NDUVU/view?usp=sharing
Panfleto sobre Plantas Medicinais. Material produzido pelos alunos do 7º ano, participantes do
projeto “Aprendendo sobre Plantas Medicinais no ensino de Ciências através das tecnologias” .
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdRzROS1JKaGlFTjg/view?usp=sharing
História em Quadrinhos sobre o tema Drogas. Material produzido por vinte alunos do 9º ano,
participantes do projeto “Drogas: um risco à vida”.
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhaDJGUEJ3QnNjM0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhSmFnRkVheXZvZ0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhTEtySC12RmJVanM/view?usp=sharing
História em quadrinhos sobre as serpentes. Material produzido pelos alunos do 7º ano, participantes
do projeto “Serpentes exóticas e endêmicas do Rio Grande do Sul”
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdZlFtZVliSFAtUlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdTXFsVzA3bzhfdW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdX29HUktteUdjMlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdTDh2NVVFWEdvNm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdOEtqMmtubHF2Rm8/view?usp=sharing
Portfólio utilizado no processo de ensino e aprendizagem dos trinta alunos do 7º ano, participantes do
projeto “Arco-Íris”, como forma de registro das tarefas realizadas e avaliação evolutiva dos mesmos.
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhSS0wV0JGTU53ejg/view?usp=sharing
Imagem:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhU3lSLWZFTUdpc28/view?usp=sharing
Portfólio utilizado no processo de ensino e aprendizagem dos vinte e cinco alunos do 8º ano,
participantes do projeto “Laboratório Funcional”, através do qual fez-se anotações referente à
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compreensão dos fenômenos observados durante a prática experimental.
Imagem:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhT1BudzhtUHhObDQ/view?usp=sharing
Portfólio utilizado por vinte alunos do 9º ano, para a execução das tarefas propostas em alguns dos
encontros do projeto “ Drogas: um risco à vida”. Este material possibilitou o acompanhamento e
avaliação do trabalho.
Imagem:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhNlRqcmxXM2FEeXc/view?usp=sharinghttps://drive
.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwheEVqRWgzRE5lcnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhMEowUUlUMFdnQlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhUnhIbldWc2p4dHM/view?usp=sharing
Quantidade Total: 18
Subprojeto Ciências – Campus Dom Pedrito
48) Tipo do produto: Produção de material pedagógico/modelos didáticos Indicador da atividade: 7
Cartazes sobre a anatomia do olho humano. Material referente ao projeto “Do preto ao branco: quais
são as cores da vida?” São cartazes que demonstram as estruturas que compõem o globo ocular.
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhODdKdGJYR0pic0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhTFE4Vk9YT1JGdkE/view?usp=sharing
Cartazes sobre germinação. Material referente ao projeto “Clube de Botânica: construindo
conhecimentos através bioma Pampa”. São cartazes que demonstram o processo de germinação do
milho e do feijão.
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhZGRnZWJpVkN1QVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhakVzanVGVkNwdjg/view?usp=sharing
Modelo didático sobre as camadas da Terra. Material produzido pelos alunos do 6º ano, participantes
projeto “Vulcanismo: conhecendo as forças internas do planeta Terra”. Utilizou-se massa de modelar
para representar, de uma forma lúdica, todas as camadas da Terra, e desse modo instigou-se a
criatividade dos alunos.
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhNVFoSFk3M1pUS0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhUzZpS21LZnJWeEU/view?usp=sharing
Maquete “Vulcão em erupção” - Material construído pelos alunos partícipes do projeto “Vulcanismo:
conhecendo as forças internas do planeta Terra”, tendo por objetivo compreender como ocorre a ação
vulcânica no interior da Terra.
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhUzZpS21LZnJWeEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhNVFoSFk3M1pUS0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhZlNlSWNmTk5UQU0/view?usp=sharing
Modelo didático Sistema Nervoso Central - Material construído em um dos encontros do projeto
“Drogas: um risco à vida”, pelos alunos do 9º ano, com o objetivo de assimilar a localização e a
nomenclatura de cada estrutura do sistema, bem como entender o local de atuação das drogas no
cérebro do usuário. O material foi construído com massa de modelar de diversas cores.
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https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhZGFNLW9Mb3JUVnM/view?usp=sharing
DVD Gravidez na Adolescência - Material elaborado pelos alunos participantes do projeto sobre
sexualidade. Para essa produção os mesmos realizaram pesquisas em diversas fontes, com objetivo
entender a importância dos métodos contraceptivos para evitar uma gestação prematura.
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdSXpocDFqdDl4cXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdS1BqQ3VMZXdLb0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdR3UyMWVZekN2UVU/view?usp=sharing
Cartazes - O sistema solar. Material construído pelos alunos do 8º ano, participantes da oficina Terra
e Lua: Satélite Natural. Esta atividade abordou a composição do sistema solar, e a identificação dos
planetas gasosos e terrosos.
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdU2JqRVJzMUk4MmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdZDRmSWt0YWstN0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdQ2FpUTQxNEhLQm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdeUR3Q0hZbnRkYnM/view?usp=sharing
Cartazes - Um alerta contra as Drogas - Material produzido pelos alunos partícipes do projeto
“Contextualizando o uso de drogas através da tabela periódica” com o propósito de alertar acerca dos
prejuízos que as drogas causam ao organismo do usuário.
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhbXdiN3E4LTNSU0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhMDI0aHVjTGNkY1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhRkpvSEZ6NE4tS1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhVFVuY0prVWc4bG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhemxhR29Oc1dKODA/view?usp=sharing
Cartazes - As cores do Arco-Íris - Material elaborado pelos alunos do 7º ano, participantes do projeto
“Arco-Íris”, com o intuito de demonstrar que o arco-íris a partir da decomposição da luz branca
proveniente do sol.
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhdzRURVA2SW5xS1U/view?usp=sharing
Mural Coletivo Pibid - Material construído com a finalidade de expor os registros (fotos) das
atividades realizadas durante o ano pelos alunos partícipes do Pibid, bem como forma de
comunicação entre o projeto e a comunidade escolar em geral. A este mural também são anexados
convites para participação das ações pedagógicas, entre outros comunicados referentes ao trabalho da
equipe.
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhMUFVSHpxN2lKUlU/view?usp=sharing
Mural Drogas - Confeccionado a partir dos materiais produzidos pelos alunos participantes do
projeto” Drogas um risco à vida”, o qual é composto por desenhos e frases de conscientização acerca
do uso de drogas, por histórias em quadrinhos e modelos didáticos sobre o Sistema Nervosos Central.
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhVVdQc1JtX1ZWSEU/view?usp=sharing
Cartaz - Os sentidos. Material construído pelos alunos partícipes do projeto “Os Sentidos” como o
objetivo de registrar o conteúdo abordado durante o desenvolvimento do projeto.
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhaTFLX0VXUFJJNHc/view?usp=sharing
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Quantidade Total :

26

Subprojeto Ciências – Campus Dom Pedrito
49) Tipo do produto: Reuniões de planejamento e formação pedagógica Indicador da atividade: 9
Reunião com a direção e professores da escola. Nesta oportunidade, os bolsistas apresentaram as
atividades realizadas pela equipe do Pibid no ano anterior, através de imagens projetadas em slides.
Em meio a um diálogo muito produtivo, os bolsistas receberam algumas sugestões para posteriores
intervenções junto às turmas.
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwha0s2bU9pTVZKQTA/view?usp=sharing
Formação com Bianca Lima sobre CTSA - Ciência Tecnologia Sociedade e Ambiente. Nesta
oportunidade foi apresentada uma proposição metodológica na qual o aluno é participante ativo da
construção do conhecimento científico, e o professor atua como mediador desse processo,
instigando-o na busca de novos saberes.
Imagem
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwha0VYdnY5clJhTGM/view?usp=sharing
Formação sobre elaboração de Resumos: Nesta atividade retomou-se os passos para elaboração de
um resumo científico, sanando dúvidas e cada um elaborou seu resumo.
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhSER1ZUczVkFKMkE/view?usp=sharing
Palestra sobre o perigo das drogas. Oportunidade em que enfermeiros da Santa Casa de Caridade
dialogaram com os alunos partícipes do projeto “Drogas: um risco à vida” abordando assuntos
relacionados à ação das drogas na saúde física e mental do usuário. Nesta ocasião os alunos ainda
puderam sanar algumas de suas dúvidas acerca do assunto, por meio que perguntas anônimas escritas
e entregues aos técnicos.
Imagem:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhQ29POHhoaHhOZ0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhVnhnVWE1Y1djN28/view?usp=sharing
Quantidade Total : 06
Subprojeto Ciências – Campus Dom Pedrito
50) Tipo do produto:Divulgação do projeto
Indicador da atividade: 8
Facebook Pibidianos Dom Pedrito - Rede social para divulgação das ações do projeto entre os
membros e convidados. Conta com 49 membros.
https://www.facebook.com/groups/636862219701571/?fref=ts
Blogger “Pibid Ciências da Natureza Unipampa Dom Pedrito”, elaborado no intuito de tornar
público todas as atividades desenvolvidas pelo projeto, em ordem cronológica de realização,
semelhante a um diário virtual.
http://pibiddompedrito.blogspot.com.br/
Facebook - PIBID Bernardino Tatú - Página criada no início das atividades do projeto, no ano de
2015, com o objetivo de socializar os trabalhos desenvolvidos pelos pibidianos junto aos alunos do
educandário. De acordo com a última atualização, realizada no dia vinte e dois de novembro deste
ano, esta página conta com seis membros, um total de oitenta e cinco postagens, referente ao
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corrente ano, e um total de duas mil cento e dezesseis pessoas alcançadas.
https://www.facebook.com/PIBID-Bernardino-Tatu-746553808823034/?ref=bookmarks
Blogger Campos Verdejantes - Blogger criado com o intuito de socializar e divulgar as ações
desenvolvidas no projeto “A Química do Fogo”, bem como as demais atividades realizadas pela
equipe de pibidianos junto aos alunos da escola.
http://campverdedompedrito.blogspot.com.br/
PIBID - CIEP no Facebook - Página criada com o objetivo de informar tanto a comunidade escolar
local, quanto os demais simpatizantes, acerca das atividades executadas através do programa neste
educandário. Atualmente, a referida página conta com quinze postagens, duzentos e seis curtidas, e
oitocentos e quatorze pessoas alcançadas.
https://www.facebook.com/pibidciep/
Facebook - PIBID Bernardino Ângelo - Página criada como o objetivo de apresentar à comunidade
escolar as atividades desenvolvidas pelo programa, a mesma foi elaborada no mês de junho do ano
anterior , tendo atualmente 397 seguidores.
https://www.facebook.com/PibidBA/?fref=ts
Facebook - Eu Curto Ciências - A referida página foi construída com o intuito de divulgar os
trabalhos desenvolvidos junto aos alunos da escola, através de fotos, vídeos, textos entre outros.
https://www.facebook.com/groups/341618669349445/
Google - Site (AVA) - Ambiente virtual criado com o propósito de socializar as ações realizadas
pela equipe de pibidianos inserida na escola. Neste espaço, a comunidade em geral terá a
oportunidade de interagir com as publicações, deixando nos comentários: sugestões, críticas ou
elogios.
https://sites.google.com/site/pibidcolegiocandida/
Divulgação no jornal local impresso sobre as atividades desenvolvidas pelo PIBID na Escola
Municipal de Ensino Fundamnetal Berbardino Tatu
http://pibiddompedrito.blogspot.com.br/2016/09/pibid-bernardino-tatu.html
Visita do Planetário Móvel da Unipampa Campus Bagé. As sessões foram ofertadas nos três turnos,
contemplando quinhentos e trinta pessoas entre alunos, professores e funcionários, com o objetivo de
oportunizar um momento lúdico de aprendizado sobre os mistérios do espaço, e desse modo,
promover a motivação dos participantes a interessarem-se pelas Ciências. Dentre estes, também
foram atendidos os alunos do Pelotão Mirim da Brigada Militar.
Reportagem do jornal
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhcUk1RFk4QkJONWM
Listas de presença
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhY3BRUW9DamIxbEU
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhS1hmakZSUnZ2Q00
Quantidade Total : 10
Subprojeto Ciências – Campus Dom Pedrito
51) Tipo do produto: Eventos

Indicador da atividade:11
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Evento: XVIII Fórum de Estudos Leituras de Paulo Freire: Fronteiras freireanas, diálogos e trajetórias.
O Pibid participou deste evento com uma apresentação oral do trabalho intitulado “Diálogos e
experimentação: uma perspectiva freireana para o ensino de Ciências”, pertencente à modalidade
“trabalho completo”. Através do qual descreveu-se uma atividade experimental sobre a temática Ar,
realizada uma turma de 8º ano.
Artigo completo:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhTXNZTDRGMTFuOWs/view?usp=sharing
Certificado;
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhZVJpOURpaDhGVm8/view?usp=sharing
Imagem:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhaXhWZGQtQ0RjaVE/view?usp=sharing
Evento: XIV Evento de Educação em Química (EVEQ). Participação do Subprojeto Ciências da
Natureza com a apresentação, em forma de banner, do trabalho intitulado “Bingo Periódico: uma
ferramenta auxiliar para o processo de ensino aprendizagem na utilização da Tabela”.
Resumo do trabalho:
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhUlAyX0tINFZDeHM
Certificado:
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhNElVTE44NDZXelk
Imagem:
https://drive.google.com/open?id=0B1A0PGGfkJF8cFVHQWN3LXNxQUU
Evento: 5º Fórum sobre Educação e Cultura Digital - Tecnologias no Cotidiano, na Vida e na Escola.
Participação do Pibib com a apresentação oral de três trabalhos sobre as Tecnologias da Informação e
Comunicação ( TIC), intitulados como: “O uso de vídeos no ensino da Astronomia”, “O uso de vídeoaulas: um recurso para o Ensino de Ciências” e “O uso do celular no Ensino de Ciências e
Matemática”.
Registro dos trabalhos:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhUWtvMndSNWZOR2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhMjRYcWhNZnoxYU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhVTNsRkxoUE5iRjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdVDEwZFFiTUJSMDQ/view?usp=sharing
Certificado:
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdLXgwZ2VaLWUxN1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdbkF5akE1RUFwMHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bz-G-BYT4S9OSlNwX1FGY2hiUEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdd2hMSXlWVDJZUVk/view?usp=sharing
Imagens:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhaTRydUZCbGFfUE0/view?usp=sharing
Evento: Intrapibid - Participação do Subprojeto Ciências da Natureza com uma amostra de cinco
trabalhos, dentre os quais, quatro abordaram a temática Inclusão, tem do evento neste ano. Os
materiais foram apresentados de forma criativa, através de varais fotográficos, banner alternativo,
modelo didático e exposição de material lúdico.
Imagens:
https://drive.google.com/drive/folders/0Bz-G-BYT4S9OeWd1ZDJadUtZNzA?usp=sharing
Evento: XIV Encontro sobre Investigação na Escola: "Educar para a Democracia e a Justiça Social".
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Participação do Pibid com o relato de experiência intitulado “Experimentação no Ensino de Ciências:
extrato de repolho roxo como indicador de pH”. Este trabalho é referente a um recorte do projeto
Laboratório Funcional, realizado no período 2016/1.
Artigo completo:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhaVJINkpwSmh3NW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdcEQxUFlqNlFkVHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdZ1FmZUZZdXhuc0U/view?usp=sharing
Imagem do evento:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhM1BCc0lCa1NyaVU/view?usp=sharing
Evento: 36° Encontro de Debates sobre o Ensino de Química (EDEQ). Nesta oportunidade o
Subprojeto Ciências da Natureza foi representado pelo trabalho completo intitulado “Laboratório
Funcional: A experimentação na construção de saberes científicos”. O trabalho consistiu de um
recorte do projeto Laboratório Funcional, realizado no período 2016/1.
Artigo completo:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhZkJZM3FKWWZKN2s/view?usp=sharing
Certificado:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhSDZSZzZIdVk5bVk/view?usp=sharing
Apresentação:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhTXRsZ0hFc1VlWDA/view?usp=sharing
EVENTO SIEPE - Nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2016 ocorreu no campus Uruguaiana o 8
Siepe, com o tema Inove, Transforme e renove o mundo. O subprojeto Ciências da Natureza
participou aprovou17 trabalhos.
Trabalho 1 - “Laboratório Funcional: a extração de DNA para o ensino de ciências”,
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhTGJBZWtIbVl6RUk/view?usp=sharing
Trabalho 2 - “ A interdisciplinaridade no PIBID Ciências da Natureza”
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhTy1JY3ktN0tIV3M/view?usp=sharing
Trabalho 3 - “Drogas: uma abordagem por projeto temático”
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhRjRWRVpMMGRZczQ/view?usp=sharing
Trabalho 4 - “Ensino de Ciências: Coleta seletiva”
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhak0wZ2xiRGRzY0E/view?usp=sharing
Trabalho 5 - “Livro Didático de Ciências: Concepções dos docentes das Escolas Municipais de Dom
Pedrito/RS”
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhN1dpRTAzWnUyeVE/view?usp=sharing
Trabalho 6 - “Atividades desenvolvidas pelo pibid subprojeto Ciências da Natureza -Dom Pedrito/RS”
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhNFJwUG5TQUV6WGM/view?usp=sharing
Trabalho 7 - “Educação Inclusiva e os desafios no Ensino de Ciências”
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwheERZYndOSFZfem8/view?usp=sharing
Trabalho 8- “Arco íris: Interligando os conceitos de Física através de uma aprendizagem significativa”
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhekRwMlAtU0RfcTg/view?usp=sharing
Trabalho 9 - A percepção do supervisor acerca da relação escola e universidade”
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhekRwMlAtU0RfcTg/view?usp=sharing
Trabalho 10 - Estratégias Educativas: conversando sobre gravidez na adolescência e métodos
contraceptivos.
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdWlhEbFBDS3JHTnM/view?usp=sharing
Trabalho 11 - Resgatando a história de uma escola através do Dossiê Sócioantropológico.
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https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdM0JQZzVuYmJJYnM/view?usp=sharing
Trabalho 12 - Desmistificando o Universo - A origem da Lua.
https://drive.google.com/file/d/0B9O3xjTGjCWdM0JQZzVuYmJJYnM/view?usp=sharing
Trabalho 13- Esmaltes de Unhas como temática para o ensino de Ciências da Natureza
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhd0FoWmNDT1pZTms
Trabalho 14- Contribuições para a prática pedagógica da feira de Ciências na perspectiva docente
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhTjczbUZrSkk0d2c
Trabalho 15- Metodologias Inovadoras no Pibid Subprojeto Ciências da Natureza Dom PedritoUnipampa.
https://drive.google.com/file/d/0BxDJqApV0yi4UnJMbVhtcVlETkU/view?usp=sharing
Trabalho 16- PIBID e sua contribuição no processo de ensino aprendizagem através do olhar docente
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhUVBzZDUxbDBNdzQ
Evento: II Encontro Humanístico Multidisciplinar. Neste evento o Pibid foi representado pelo trabalho
PIBID E Licenciatura: entrelaçados na formação de professores.
Trabalho:https://drive.google.com/file/d/0Bz-G-BYT4S9OLTY3QzJ0OGZrMlE/view?usp=sharing
Evento: SENAPOP - Seminário Nacional de Pesquisa em Educação Popular - Apresentação do
trabalho no III Seminário Nacional de Pesquisa em Educação Popular, entre os dias 16 e 20 de
novembro de 2016, em João Pessoa - Paraíba.
Trabalho:https://drive.google.com/file/d/0Bz-G-BYT4S9OQVRYbW90VFhCWDg/view?usp=sharing
Certificado:https://drive.google.com/file/d/0Bz-G-BYT4S9OSEtNUXQzLThDX2s/view?usp=sharing
Quantidade Total: 29
Subprojeto Ciências – Campus Dom Pedrito
52) Tipo do produto: Monitorias
Indicador da atividade: 3
No dia 25 de outubro de 2016, foi feita uma aula conceitual e explicativa através de figuras sobre a
temática energia, para 20 alunos do 9° ano da escola CIEP. A aula teve como proposta definir
energia como a capacidade de produzir movimentos e caracterizar suas modalidades, tendo como
objetivo principal após a explicação fazer com que os alunos conseguissem resolver questões da
Prova Brasil sobre o tema abordado. Os alunos por sua vez interagiram o tempo todo, respondendo
as perguntas e questionamentos feitos ao longo da aula. Ao final foi possível obter resultados
satisfatórios quanto à aplicabilidade das questões retiradas da Prova Brasil.
Planejamento:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhTm55d3oxa1lJdmM/view?usp=sharing
Material entregue para os alunos:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhU1pDejJyamdFVjQ/view?usp=sharing
Imagens:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhaWtTaHl4Mk4wWm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhbTQ5RWZTcGNSVWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhX0p3LXZ4ZnZzQTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhMWM0OENEekJOc2s/view?usp=sharing
Lista de presença:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhQi1fWEhaZk9NUUE/view?usp=sharing
Quantidade total: 07
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Subprojeto Ciências – Campus Dom Pedrito
53) Tipo do produto: Planejamento, Organização, participação e execução de Mostras e Feiras de
Ciências
Indicador da atividade: 10
Feira de Ciências Ensino Fundamental Anos Finais - Foi realizada nas turmas do 6º ao 9º ano, e o
Ensino Normal do 1º ano ao 3ºano foi preciso desenvolver uma formação para auxiliar os alunos e
professores para que soubessem como proceder na participação da feira. Foi oferecida para todos
os alunos formação de como construir um resumo científico e como confeccionar um cartaz, além
disso, foram apresentadas todas as normas da Feira de Ciências do Instituto Estadual de Educação
Bernardino Ângelo. A feira não foi realizada, porém selecionamos os melhores trabalhos para
participarem da Feira de Ciências Municipal.
Registro fotográfico
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhaXpwelREVWRVMlE
Lista de presença Ensino Fundamental Anos Finais
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhNUIxd0ZoZHgxYnM
Lista de presença Curso Normal
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhR0NKRndZMkFFOFk
1° Amostra Multidisciplinar da Educação de Jovens e Adultos - EJA -A primeira amostra
interdisciplinar da EJA foi realizada no dia vinte e sete de outubro, tendo uma participação de
cinqüenta e quatro trabalhos envolvendo cento e cinqüenta e um alunos do ensino fundamental e
médio. O objetivo dessa amostra foi para que o aluno tenha o hábito da pesquisa e melhore a sua
escrita e oralidade. A avaliação desta proposta superou as expectativas do Pibid e da instituição de
ensino. Com certeza esse trabalho terá uma continuação nos anos que virão.
Registro fotográfico
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhdVJxUTI5dEIzQ00
Inscrições de Trabalhos premiados
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhUDVYYk5Da29seE0
Fichas de avaliação
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhcmhSU1ZuUjdhNFE
Lista de presença
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhYy1FYWdPQVJNQ2s
Lista de presença
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhRlYwdmVzQWU4LVk
Os pibidianos participaram da organização da Feira dos Saberes Científicos, uma nova
denominação à Feira de Ciências da escola este ano. O evento contou com a participação das
turmas do 6º ao 9º ano, totalizando vinte e sete trabalhos, e 75 alunos partícipes os quais
contemplaram as categorias de pesquisa e experimentação na área de Ciências. Ressalta-se a
importância da realização de eventos como este, uma vez que, através da pesquisa para a
elaboração dos trabalhos, os alunos têm a oportunidade de criar, decidir, interpretar e, desse modo,
participar da construção do próprio conhecimento científico.
Planejamento:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhbzFjZ2l5ZWNpX2c/view?usp=sharing
Imagens:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhNnZ3b054RmxBOGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhYl93eDBobVN2ekk/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhdmxOM3lwdkhOdmM/view?usp=sharing
Ficha de inscrição:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhM3p5SGVJZkZNLUk/view?usp=sharing
Ficha de avaliação:
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhRGt0SDlPdllGak0/view?usp=sharing
2° Feirinha de Ciências Ensino Fundamental Anos iniciais - No dia 13 de outubro de 2016,
aconteceu a II Feirinha de Ciências dos Anos Iniciais, com o objetivo de envolver os pequenos no
mundo da Ciência cedo e de forma prazerosa, articulando saberes e transformando a prática,
participaram 313 alunos, na qual desenvolveram experimentos na área de ciências na qual
apresentaram para os colegas, professores, pais.
Produtos da 2° Feirinha de Ciências Anos Iniciais
https://drive.google.com/drive/folders/0B74JxY4G0cwhTktWZzVWOTlMNDg?usp=sharing
Imagem
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhU2xPT3k2MzlvbXc
Fichas de inscrição
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhWEZROHFURHl5ajQ/view
Planejamento
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhNmN2VVdsUDBnQ3M/view?usp=sharing
Lista de presença
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhTXNydC1XaFB3cmM
Fichas de avaliação
https://drive.google.com/open?id=0B74JxY4G0cwhYzN5a3ZGMU40VEk
Quantidade Total: 19
Subprojeto Ciências – Campus Dom Pedrito
54) Tipo do produto: Pesquisas desenvolvidas pelo PIBID
Indicador da atividade: 12
Pesquisa – Levantamento dos trabalhos publicados no ENPEC – Encontro Nacional de Pesquisas
em Ensino de Ciências (2010- 2015)
Pesquisa sobre as metodologias desenvolvidas pelo PIBID Ciências da Natureza – campus Dom
Pedrito, através da análise dos relatórios dos anos de 2014 e 2015
Pesquisa sobre interdisciplinaridade aplicada aos bolsistas do programas, investigando sobre a
maneira que incluem a interdisciplinaridade em suas atividades, utilizando como instrumento de
pesquisa um questionário entregue impresso aos 35 bolsistas. Desenvolvida no primeiro semestre
de 2016, como objetivo compreender de que forma a interdisciplinaridade é contemplada nas
atividades desenvolvidas pelo PIBID. Gerou como produto o trabalho “A
INTERDISCIPLINARIDADE NO PIBID CIÊNCIAS DA NATUREZA” apresentado no 8° SIEPE.
https://drive.google.com/file/d/0Bz-G-BYT4S9OanJRajNBVmM2SjQ/view?usp=sharing
Pesquisa sobre a percepção das supervisoras do Pibid Ciências da Natureza – Unipampa- campus
Dom pedrito – sobre a relação entre a universidade e escola. A pesquisa gerou o trabalho
aprovado e apresentado no 8° SIEPE..
https://drive.google.com/file/d/0Bz-G-BYT4S9OS1BYUjlYYWxYWHc/view?usp=sharing
Pesquisa sobre as atribuições do Pibid na formação de professores, desenvolvido no ano de 2016 .
Gerou Publicação de artigo no II Encontro Humanístico Multidisciplinar em Jaguarão e no
Encontro Interdisciplinar das Licenciaturas em Dom Pedrito.
https://drive.google.com/file/d/0Bz-G-BYT4S9OLTY3QzJ0OGZrMlE/view?usp=sharing
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Pesquisa sobre o PIBID subprojeto Ciências da Natureza - Dom Pedrito/RS, na formação
acadêmica do licenciando, foi desenvolvida no primeiro semestre de 2016, como objetivo de traçar
o perfil dos bolsistas do PIBID, investigando suas expectativas iniciais sobre o desenvolvimento
das atividades e sobra a colaboração do programa para o seu desenvolvimento docente. Gerou
como produto o trabalho apresentado: “Atividades desenvolvidas pelo PIBID subprojeto ciências
da natureza – Dom Pedrito/RS.”
https://drive.google.com/file/d/0B74JxY4G0cwhNFJwUG5TQUV6WGM/view?usp=sharing
Pesquisa sobre as monitorias realizadas no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência- PIBID da Universidade Federal do Pampa campus Dom Pedrito-RS, executado pelos
bolsistas do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, através da análise do relatório dos
anos de 2014 e 2015.
https://drive.google.com/file/d/0Bz-G-BYT4S9OdzE4Q2dCMEhONlU/view?usp=sharing
Pesquisa sobre inclusão com o objetivo de inventariar as publicações referentes ao ensino de
ciências para alunos com necessidades especiais.
https://drive.google.com/file/d/0Bz-G-BYT4S9ORFFpOURrRmpBdEk/view?usp=sharing
Quantidade Total:
08
Subprojeto Física – Campus Bagé
55) Tipo do produto: Software
Indicador da atividade: 03
Disponibilização de um código de programação (do ADS1247) para utilização com o Arduino e um
tutorial para medição de temperatura com alta acurácia.
https://github.com/KakiArduino
Quantidade total 02
Subprojeto Física – Campus Bagé
56) Tipo do produto: Plataforma para controle/automação
Indicador da atividade: 04
Disponibilização de um código para comunicação entre o Python e o PIC 18F2550 via USB-HID,
utilizando um software proprietário (MikroC pro for PIC).
https://github.com/KakiArduino.
Quantidade total 01
Subprojeto Física – Campus Bagé
57) Tipo do produto: Pôsteres didáticos
Indicador da atividade: 05
Pôsteres didáticos sobre quatro experimentos (Aceleração da Gravidade, Indução Magnética, Motor
Eletromagnético e Velocidade do Som). Esses experimentos foram aplicados em sala de aula e os
mesmos ficaram a disposição dos professores das escolas, nos laboratórios de Física.
https://drive.google.com/file/d/0B_7N9cneAZfJMFVFOE1jUVhGVGs/view?usp=sharing
Quantidade total 04
Subprojeto Física – Campus Bagé
58) Tipo do produto: Apresentações teóricas Indicador da atividade: 07
Três apresentações teóricas sobre o software Scratch e introdução à Lógica usadas na escola Neli
Betemps.
https://drive.google.com/file/d/0B_7N9cneAZfJTV9NbnZJbUZhQlE/view?usp=sharing
Quantidade total 03
Subprojeto Física – Campus Bagé
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59) Tipo do produto: Apresentações teóricas
Indicador da atividade: 10
Nove apresentações teóricas sobre o software Scratch usadas na escola CAIC.
https://drive.google.com/file/d/0B_7N9cneAZfJUHJRVkx2TFZ6cTA/view?usp=sharing
Quantidade total 08
Subprojeto Letras Espanhol – Campus Bagé
60) Tipo do produto: mídias e materiais eletrônicos
Indicador da atividade: 05, 06, 07 e 08
Criação de um espaço de reflexão e interação entre todos os bolsistas e a coordenadora do
subprojeto. Foi criado um blog do subprojeto com tal objetivo, conforme anexo. Além disso, há as
postagens no site oficial.
http://pibidbage.blogspot.com.br/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/atividades-2016/
Foi realizado um diagnóstico das escolas com depoimentos escritos dos bolsistas que se inseriram
este ano no subprojeto. Tais depoimentos são relatos e reflexões dos bolsistas ID sobre as primeiras
impressões das escolas, a realidade da sala de aula, o contato inicial com os alunos da Educação
Básica. Os relatos foram inseridos no blog do subprojeto Letras Espanhol, conforme anexo.
http://pibidbage.blogspot.com.br/
Atividade de integração entre bolsistas e alunos da Educação Básica, com o objetivo de estabelecer
o primeiro contato e verificar o nível de língua dos alunos, assim como iniciar um processo de
sensibilização para a língua espanhola.
http://pibidbage.blogspot.com.br/
Elaboração de material didático para as oficinas temáticas descritas no blog do subprojeto, conforme
anexo a seguir. Cada bolsista ID produz a sua oficina temática de acordo com o que está propondo
para a sua oficina.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/atividades-2016/
As turmas da escola Felix do setimo e oitavo ano participaram da atividade de discussões sobre
sexismo com o intuito de trabalhar determinados preconceitos e atitudes preconceituosas que surgem
constantemente na postura dos adolescentes.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/atividades-2016/
As turmas do sexto ano participaram de atividades de discussões sobre o bullying em sala de aula
com o intuito de melhorar as relações entre os discentes.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/atividades-2016
Promover amplas discussões sobre situação política do Brasil, no sentido de conscientizar sobre as
políticas macro que atingem toda a população.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/atividades-2016
A oficina Filmes no aprendizado de espanhol trabalhou e analisou com seus alunos os
personagens principais de filmes, além de conhecer o nome, bem como, as características dos
animais selvagens em espanhol e relacionar com aspectos culturais da cultura indígena.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/atividades-2016
Cultura, Espanhol e Escola: Uma Viagem Pela América Latina – A cultura está sempre atrelada
á língua, não cair em estereótipos se faz extremamente necessário ao darmos uma aula,
principalmente em uma sala na qual se ensina o espanhol. Nesse sentido o projeto das bolsistas Júlia
Portinho e Larissa Assis busca apresentar os países que utilizam o espanhol como língua oficial,
trabalhando com aspectos culturais de cada um deles.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/atividades-2016
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A oficina La Fantástica Fábrica de Artistas – trabalhando com a lenda indígena do filtro dos
sonhos, artefato corriqueiro entre jovens hoje em dia, e que teve seu uso tribal e ancestral
esquecido. Uma vez trabalhada a lenda, através de texto escrito e leitura dialogada, partimos para
a prática onde com cipós, fios, penas e contas cada estudante pode confeccionar seu próprio filtro
dos sonhos. A oficina teve como objetivo vivenciar saberes e práticas através da língua adicional
que estamos estudando e romper com alguns preconceitos como, de achar que aprender língua é
apenas decorar regras gramaticais fora de contexto.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/atividades-2016
A oficina Encontro de Culturas foi realizada a partir da interação de todas as turmas da escola
CIEP na festa junina. CIEP. Assim o grupo do PIBID da escola CIEP de Bagé movimentou a festa
este ano com muita dança, música, quadrilha e a língua espanhola nos recadinhos de amor.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/atividades-2016
A oficina PIbid Espanhol e Inclusão trabalha com diversos temas e perspectivas inclusivas. Os
diferentes tipos de necessidades especiais e os direitos das crianças com deficiências de frequentar a
escola comum e, de encontrar na escola, os recursos para poder acompanhar as aulas. É um trabalho
de desconstrução de preconceitos com os alunos e a comunidade escolar no sentido de conscientizar
para a diversidade e a inclusão em língua espanhola. Por isso, trabalhar com inclusão é algo
extremamente necessário em nossas escolas e em todo lugar. Nestas oficinas foram abordados
aspectos da temática a partir de videos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/atividades-2016
A oficina Las fronteras Brasil\Uruguay foi realizada pelas bolsistas no mês julho de 2016. Foram
mostradas fotos de aduanas e atividades que são realizadas em zonas de fronteira para que os alunos
descobrissem de que local se tratava;
- Foi feita a divisão em grupos e mostradas 2 músicas tradicionais do Uruguai;
O grupo teve como objetivo conhecer o vocabulário típico fronteiriço.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/atividades-2016
A oficina Las fronteras Brasil\Uruguay foi realizada pelas bolsistas no mês julho de 2016. Foram
mostradas fotos de aduanas e atividades que são realizadas em zonas de fronteira para que os alunos
descobrissem de que local se tratava;
- Foi feita a divisão em grupos e mostradas 2 músicas tradicionais do Uruguai;
O grupo teve como objetivo conhecer o vocabulário típico fronteiriço.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/atividades-2016
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/atividades-2016
A oficina Fanfics e Espanhol na Escola é um dos projetos que esta fazendo com que alunos e
alunas escrevam e criem novas histórias na escola CIEP de Bagé. Ministrada pelas bolsistas Djulya
Veloso, Andrômeda Guterres, Luiza Dutra, Bárbara Machado e Berenice Gonçalvez o objetivo é
utilizar a língua espanhola pra fazer novas histórias com personagens e histórias já existentes.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/atividades-2016
A oficina realizada pelas bolsistas intitulada: A música e os instrumentos uruguaios iniciou com
uma brincadeira de ritmos contendo palmas e estalos de dedos e batidas dos pés muito característico
da dança chacareira, esta que aprendemos. Os alunos assistiram os slides e vídeos para conhecerem
as danças e as músicas características deste país. Posteriormente os alunos dançaram ao som da
chacareira realizando o passe básico.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/atividades-2016
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A oficina Cantáme tu Vida parte da ideia da vivência do aluno, contemplando um dos aspectos
culturais que homogeniza os povos e ao mesmo tempo os difere, a música. O gênero cultural foi
escolhido mediante a inclinação que os jovens e pré-adolescentes demonstram com relação à
temática. Esta oficina promove um ambiente de relaxamento e ludicidade, fundamental na
aprendizagem de L2.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/atividades-2016
A oficina Estados Unidos, México e Brasil vem trabalhando com vários projetos ao longo do ano.
Um deles aborda o tema da interculturalidade. Falar sobre tal tema se torna essencial no ensino de
línguas e no mundo globalizado onde vivemos, essa foi a pauta que foi discutida em uma roda de
conversa com a bolsista Fulbright do campus Bagé, roda ministrada pelos professores Guilherme
Ramos e Priscila Quadros nos oitavos anos da Escola Félix de Bagé. A bolsista fullbright aceitou ir
até a escola e conversar com os alunos sobre aspectos culturais da cultura mexicana e sobre a
própria cultura dos latinos nos Estados Unidos. A atividade foi realizada em língua espanhola.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/atividades-2016
A oficina Leyenda de los atrapasueños confeccionou artefatos corriqueiros entre os jovens hoje
em dia proporcionando o conhecimento de várias lendas.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/atividades-2016
A oficina Todos llevamos un héroe dentrotrabalhou aspectos do cotidiano a partir de diversas
histórias de pessoas que praticam boas ações. Essa atividade foi realizada através da apresentação
de videos, discussão entre os alunos e bolsistas e posterior reflexão sobre a temática.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/atividades-2016
A oficina Me voy de viaje contemplou aspectos gramaticais da língua espanhola a partir de atos de
fala específicos para viagens.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/atividades-2016
A oficina Las cosas que me gustan trabalhou os gostos e preferências dos alunos enfatizando
o uso de aspectos gramaticais que são potencialmente difíceis para os alunos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/atividades-2016
A oficina Entrevista de trabajo abordou diversos aspectos relacionados ao mundo laboral, tais
como, vocabulário adequado, vestuário adequado e postura. Além disso, foram contempladas as
diferentes profissões que temos na atualidade e a importância dos diversos fazeres para a
preservação do planeta.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/atividades-2016
A oficina Gastronomia uruguaya mostrou aos alunos algumas receitas tradicionais do país
vizinho. Os discentes receberam as receitas e organizaram a elaboração de diversos pratos da
culinária uruguaia.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/atividades-2016
Na sua continuidade a oficina El circo – los animales, os discentes puderam ser sensibilizados para
a aprendizagem da língua espanhola através do conhecimento dos nomes dos animais na referida
língua. Continuando com a oficina El circo – los números, os discentes brincaram com os nomes
dos numerais em língua espanhola e participaram das propostas de resolução de enigmas que os
bolsistas fizeram.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/atividades-2016
A oficina Yo quiero ser feliz abordou aspectos da vida cotidiana dos alunos, na tentativa de
evidenciar todos os aspectos positivos da vida de cada um e incentiva-los a cultivar valores
positivos e melhorar as ações com os colegas e professores.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/atividades-2016
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A oficina para os alunos das séries iniciais da escola CIEP recebeu o nome de El circo – los colores.
Nesta oficina os alunos puderam ser sensibilizados para as cores, os nomes e a importância delas na
nossa vida.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/atividades-2016
Na sua continuidade a oficina El circo – los animales, os discentes puderam ser sensibilizados para
a aprendizagem da língua espanhola através do conhecimento dos nomes dos animais na referida
língua.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/atividades-2016
Continuando com a oficina El circo – los números, os discentes brincaram com os nomes dos
numerais em língua espanhola e participaram das propostas de resolução de enigmas que os
bolsistas fizeram.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/atividades-2016
Quantidade total 28
Subprojeto Letras Português – Campus Bagé
61) Tipo do produto: BLOG
Indicador da atividade: 2
Alimentação do Blog do subprojeto Letras-Português e Literatura onde se registram o perfil do
grupo, as atividades realizadas e as imagens que registram as mesmas. O blog é um meio de dar
visibilidade às ações do subprojeto e é permanentemente divulgado tanto nos eventos dos quais o
grupo participa, como nas comunidades escolares e acadêmicas.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/
Quantidade total: 1
Subprojeto Letras Português – Campus Bagé
62) Tipo do produto: Promoção de Oficinas de Linguagem
Indicador da atividade 7
A oficina de linguagem Mitos de criação, elaborada coletivamente pelo grupo de bolsistas, foi
aplicada, ao longo de 6h/a, em quatro turmas do ensino médio, duas do segundo ano e duas do terceiro.
O principal objetivo foi dialogar sobre mitos de criação de diferentes continentes, reconhecendo a
importância dessas narrativas para a preservação da memória dos povos. Durante a oficina, os alunos
pesquisaram diferentes mitos e, ao final, apresentaram cartazes sobre suas pesquisas.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/06/oficina-coletiva-mitos-da-criacao-ciep.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/07/oficina-de-linguagens-mitos-de-criacao.html
A oficina de linguagem Reconhecendo a Poesia no mundo e ao redor, elaborada coletivamente pelo
grupo de bolsistas, foi aplicada, ao longo de 8h/a, nas duas turmas do segundo ano do ensino médio. O
objetivo principal era mostrar aos alunos que a poesia pode estar em diferentes formas de linguagem,
como poemas, músicas e imagens. A última etapa foi um sarau literário com as duas turmas.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/10/oficina-reconhecendo-poesia-no-mundoe.html
O projeto A Ambiguidade do Humor no Seriado Chaves teve como objetivo geral analisar e
produzir textos orais e escritos os alunos, como objetivo específico, realizar análise linguística das
falas das personagens do seriado televisivo “Chaves”, com ênfase na ambiguidade,
proporcionando aos alunos uma visão sobre o gênero humor por meio de efeitos de sentido
presentes no mesmo.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/09/oficina-de-linguagem-ambiguidade-do.html
O projeto Cinema, contos e Lendas de Simões Lopes Neto partiu do cinema, para desenvolver
um conhecimento teórico e prático acerca do gênero roteiro, trabalhando com a temática “Contos e
lendas gauchescas de Simões Lopes Neto”. Além de trabalhar habilidades como leitura, oralidade
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e escrita, o projeto teve como resultado a produção de vídeos narrativos de curta duração realizada
pelos alunos.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/07/escola-felix-oficina-coletiva-cinema.html
A oficina Produção de vídeos no ambiente escolar teve como objetivo analisar o gênero para
produzi-lo com os alunos, partindo da perspectiva de que o trabalho com a linguagem envolve
múltiplas linguagens. Começamos com turmas de primeiro e segundo semestres do curso de
agropecuária, depois aplicamos a oficina no curso de informática. Os alunos acolheram a proposta
e realizaram vídeos no ambiente da escola, nosso principal objetivo.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/08/oficina-de-linguagem-realizada-no-ifsul.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/08/oficina-de-linguagem-2.html#comment-form
A oficina Gêneros do youtube, fazendo uso das mídias digitais e dos gêneros que circulam no
YouTube (Vloger, Tutoriais, Gamers e a criação de canal), enfatizou o trabalho com a oralidade,
analisando e desenvolvendo a capacidade de expressão oral típica da internet. A oficina foi
dividida em oito períodos. Como resultado, cada grupo criou um vídeo para ser postado no
YouTube. Além da apropriação de aspectos do gênero e das mídias digitais, de uma maneira geral,
destacamos o envolvimento dos alunos com a gravação dos vídeos e a qualidade das produções.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/07/oficina-de-linguagem-generos-doyoutube.html
A oficina Argumentação e retórica: investigar e produzir discursos teve como objeto de ensino
o artigo de opinião e a carta argumentativa. Partindo de uma perspectiva interacional e dialógica da
linguagem, aplicamos uma sequência didática, cujo objetivo foi analisar os gêneros em questão,
pela análise linguística, enfatizando os recursos mobilizados por eles e estimulando o aluno a
ampliar as competências de leitura e escrita. O resultado final foi a escrita de um dos textos que
foram escolhidos pelos alunos.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/11/oficina-de-argumentacao-e-retorica.html
Quantidade total
07
Subprojeto Letras Português – Campus Bagé
63) Tipo do produto: Desenvolvimento de Projetos de Leitura
Indicador da atividade: 8
O projeto de leitura Histórias em Quadrinhos foi desenvolvido na turma do nono ano em que o
PIBID subprojeto Letras-Português atuou na E.M.E.F. Dr. João Severiano da Fonseca, em
Bagé/RS durante o mês de junho do presente ano (2016). O objetivo do projeto foi trabalhar a
leitura e a interpretação textual por meio de um gênero gráfico narrativo, proporcionando assim
atividades para o desenvolvimento da leitura e interpretação textual.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/06/projeto-de-hq-na-turma-90-da-escola.html
O projeto de leitura Livro imagem foi aplicado entre os meses de maio e junho de 2016 nas
turmas de oitavos anos (80 e 81) da escola E.M.E.F João Severiano pelo grupo de bolsistas Id do
subprojeto Letras-Português. Neste projeto, trabalhamos a leitura da obra "A ovelha Nerina" e com
dinâmicas de montagem de livros-imagem por parte dos alunos, seguido da transformação destes
materiais em narrativas criadas pelos mesmos.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/06/projeto-livro-imagem.html
O projeto Olimpíadas foi o primeiro a ser aplicado na E.M. João Severiano. Nos oitavos anos,
abordamos o gênero texto memorialista e, através de dinâmicas variadas, incitamos os estudantes a
escreverem pequenas narrativas acerca de suas memórias, as quais resultaram em um “mini-livro”
pessoal. No nono ano, trabalhamos com o gênero crônica, onde efetuamos a leitura de diversos
textos e, então, através de dinâmicas de escrita, motivamos os alunos a produzirem suas próprias
crônicas. Este projeto visou contemplar os gêneros a serem trabalhados nas Olimpíadas de Língua
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Portuguesa deste ano.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/
Atividade diagnóstica sobre o curta-metragem “Os Fantásticos Livros Voadores do Sr.
Morris Lessmore”: para que os bolsistas na E.M. São Pedro, obtivessem mais informações sobre
as preferências, os hábitos e as habilidades de leitura e escrita dos alunos da turma 71, propuseram
como atividade diagnóstica, além de um questionário, uma atividade interpretativo-dissertativoargumentativa, partindo da interpretação do curta-metragem “Os fantásticos livros voadores do Sr.
Morris Lessmore”. Os bolsistas se encaminharam com os alunos para um espaço na biblioteca
onde foi apresentado o curta-metragem e, logo após, realizada uma discussão oral para
levantamento de condições de leitura e interesses de leitura.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/12/projeto-memorias-na-em-joao-severiano.html
Projeto PIBID na Escola São Pedro: uma retrospectiva por meio de uma cortina de retalhos:
para marcar a participação do PIBID na E.M São Pedro, os bolsistas ID idealizaram e elaboraram,
no final de junho de 2016, conjuntamente com os alunos das turmas 71, 91 e 92 uma cortina de
retalhos que contasse esta trajetória de leituras e projetos. Os alunos realizaram produções escritas
e artísticas em retalhos de tecidos, com a intenção de ser uma retrospectiva de alguns projetos e
atividades realizadas com as turmas até o presente momento.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/11/cortina-de-retalhos-pibid-sao-pedro.html
Projeto Oficina de iniciação ao leitor literário: No início do mês de maio de 2016, os bolsistas
ID da E.M. São Pedro aplicaram uma oficina de leitura literária com a turma 71ª e foi realizada a
leitura da narrativa “Nem Tudo O Que Seu Mestre Mandar!” de Rosane Pamplona. A opção por
essa narrativa foi pelo seu caráter lúdico ao tratar da questão da autonomia e da busca por uma
postura mais independente por parte dos alunos. O resultado observado pelos bolsistas foi a boa
recepção ao texto e à atividade, com envolvimento e problematização das questões apresentadas.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/06/oficina-de-iniciacao-ao-leitor.html
Projeto Desconstruindo conceitos: Um olhar crítico para padrões de beleza a partir do
conceito de princesa e antiprincesa: Neste projeto foi realizada a leitura e interpretação de uma
adaptação do conto Branca de Neve pelos estúdios Walt Disney e, logo após, foi feita
apresentação dos elementos constitutivos da narração, além de debate sobre os conceitos de
princesa e antiprincesa. Também foi realizada uma leitura e interpretação da biografia ilustrada de
Frida Kahlo, da Coleção Antiprincesas, seguido de uma conversa sobre a pintora mexicana.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/06/desconstruindo-conceitos-um-olhar.html
Projeto Regionalismo literário: um parâmetro sociocultural acerca de diferentes perspectivas
Este projeto foi desenvolvido e aplicado nas turmas 91 e 92 da E.M.E.F. São Pedro, durante o mês
de junho de 2016. Nele, os bolsistas procuraram fazer com que os alunos, por meio da literatura
regionalista sul-rio-grandense e nordestina, reconhecessem e valorizassem sua própria cultura,
além de reconhecer e respeitar outras. Para abordar esses temas, foram utilizados textos literários
oriundos do acervo de cordel (variado) e de contos gauchescos de Simões Lopes Neto.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/06/regionalismo-literario-um-parametro.html
Projeto Literatura Comparada na formação do leitor literário: No período de 16 de março a 13
de abril de 2016 este projeto foi aplicado pelos bolsistas ID nas turmas de nono ano da E. M. E. F.
São Pedro. Os alunos assistiram ao vídeo Vincent, 7 anos e insano, do diretor Tim Burton, e, após
ser esclarecido o gênero sinopse, eles realizaram uma produção textual que contemplasse esse
gênero e criaram um pôster representando o vídeo. Os bolsistas observaram o envolvimento que o
tema “terror” produz nos jovens atuais, fato que os textos produzidos comprovaram.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/06/literatura-comparada-na-formacao-do.html
Projeto Brasilidade e Africanidade: Cultura Afro-Brasileira em sala de aula foi aplicado na E.
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M. E. F. São Pedro. Apresentamos, por meio de aulas expositivo-dialogadas, alguns elementos
representativos da cultura africana, como: oralidade, musicalidade, religiosidade, memória,
ancestralidade e coletividade. Posteriormente realizamos a leitura do conto “O viúvo do guarda
chuva amarelo” de Nelson Saúte. Após a discussão sobre o texto solicitamos, como proposta de
escrita, a produção de um artigo de opinião sobre uma das temáticas abordadas no conto. Ao final
houve a produção artística artesanal de máscaras africanas.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/11/brasilidade-e-africanidade-cultura-afro.html
Projeto Os três porquinhos foi aplicado entre os meses de setembro e outubro de 2016, durante
oito horas-aula, nas turmas de sétimo ano da escola São Pedro. Começamos o projeto apresentando
aos alunos a história dos três porquinhos mais conhecida. Após discussões feitas em aula,
contamos a eles a intitulada “Verdadeira História dos Três Porquinhos” e tentamos instigar a
reflexão dos estudantes acerca de novas perspectivas e pontos de vista, gerados pela comparação
das versões. O objetivo de retomar textos clássicos através de releituras foi atingido, tendo os
alunos refletido sobre estereótipos presentes nos textos da tradição.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/11/o-projeto-o-tres-porquinhos-pibid-sao.html
O projeto Letramento Literário: Discriminação racial na II Guerra Mundial e nos dias atuais
foi desenvolvido nas turmas de 8º e 9º anos da E.M. João Severiano da Fonseca. Selecionamos
para a execução do projeto a obra O Diário da irmã de Laura, de Kathy Kacer. A leitura desta
obra se justifica por dialogar com o contexto dos alunos e por trazer assuntos de seu interesse,
promovendo espaço para que se reflita e discuta questão do preconceito. Além do livro
mencionado foram utilizados outros textos como contos, reportagens e vídeos que se relacionem
ao livro e aos temas selecionados.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/11/letramento-literario-na-escola-joao.html
Letramento Literário: Cultura Gaúcha foi um projeto desenvolvido escola Dr. João Severiano
da Fonseca, desenvolvido em agosto. O projeto foi realizado nas turmas dos oitavos e nono ano
com o objetivo de trabalhar uma proposta de leitura em que fossem explorados todos os sentidos
do texto de acordo com a metodologia proposta por Renata Junqueira Souza e Rildo Cosson no
artigo Letramento Literário: uma proposta para a sala de aula. O resultado alcançado revelou
resistência dos alunos à leitura de textos linguisticamente distantes de sua realidade, mas
interessados pela temática presente nas obras de Simões Lopes Neto.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/11/letramento-literario-cultura-gaucha.html
Na intervenção Poemas no IFSul, foram selecionados os poemas Fadiga, de Cecília Meireles;
Poema em linha reta e Marinha, de Fernando Pessoa; O sonho, de Clarice Lispector; e Mulheres na
janela, do poeta bageense Ernesto Wayne. Os componentes do grupo PIBID interpretaram,
gravaram e, posteriormente reproduziram a gravação na sala de aula. Os resultados da intervenção
foram considerados positivos, porque o grupo contribuiu com o letramento literário dos
envolvidos, assim como com a sua própria formação, ao ler, interpretar e ouvir os poemas.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/09/intervencao-literaria-poemas-ifsul.html
A intervenção O que sou no IFSul teve caráter interdisciplinar, relacionando artes e língua
portuguesa, componentes da área de linguagens. Constituiu-se em um painel poético formado pelas
produções textuais dos alunos. Com o tema, os alunos produziram poemas e, posteriormente,
elaboraram, com recursos trabalhados da aula de artes, um painel que foi exposto para a
comunidade escolar. O grupo destacou a escrita dos alunos; a atividade de reescrita, feita a partir
da avaliação dos bolsistas ID; e a reflexão dos sujeitos envolvidos sobre si e sobre o espaço
educacional em que estão inseridos.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/08/painel-poetico-o-que-sou-noifi.html#comment-form
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A intervenção Varal literário no IFSul/Bagé teve como objetivo a composição de um varal
formado por poemas diversos nos corredores que dão acesso às salas de aula. O objetivo é
incentivar os estudantes - e os demais segmentos da comunidade escolar - à leitura e mantê-los em
contato com textos que não costumam circular em seu meio. A cada edição os pibidianos usam da
criatividade para chamar atenção dos estudantes.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/06/varal-literario-no-ifsul-bage.html
Na intervenção Parlendas e ditados populares no IFSul, os bolsistas ID realizaram uma
atividade lúdica com os alunos que ocuparam o Instituto Federal. A atividade teve como objeto
parlendas e ditados populares. Os textos foram colocados dentro de balões que eram estourados
pelos estudantes; eram lidos em voz alta e, posteriormente, eram discutidos pelo grupo. A
atividade mostra que o grupo do PIBID tem mantido contato direto com os estudantes e
desenvolvido ações nesse período nesse momento difícil da vida escolar. Os pibidianos relataram
que a atividade contou com a participação de um grupo significativo de estudantes.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/11/intervencao-literaria-com-alunosda.html#comment-form
O projeto Dicas de Leitura é executado através de exposição de livros literários no espaço vitrine
da biblioteca da escola. Todos os títulos expostos estão disponíveis e podem ser emprestados para
os alunos. Através dessa ação, temos por objetivo instigar os alunos a terem curiosidade a respeito
do material que sai das prateleiras e recebem um acesso visual mais efetivo.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/11/dicas-de-leitura-ciep.html
O projeto Curtindo a Leitura no Félix tem como objetivo promover o interesse pela leitura,
escrita, oralidade e escuta, através do trabalho com histórias infantis, contribuindo para a formação
de leitores. Destacamos que as práticas são realizadas na biblioteca, espaço escolar que deve ser
ocupado de modo sistemático pelos alunos; destacamos também que o projeto é voltado aos anos
iniciais do Ensino Fundamental.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/10/curtindo-leitura-na-escola-felix_48.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/06/curtindo-leitura-na-escola-felix.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/04/na-ultima-quarta-feira-dia-27-ocorreu.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/04/curtindo-leitura-na-escola-felix.html
Quantidade total
19
Subprojeto Letras Português – Campus Bagé
64) Tipo do produto: Parada da leitura
Indicador da atividade: 12
A Parada da Leitura é um projeto de fluxo contínuo desenvolvido em quatro escolas: Dr. João
Severiano da Fonseca, São Pedro, Félix Contreiras Rodrigues e CIEP. Tem periodicidade variável
em cada estabelecimento: semanal, quinzenal e mensal. Os objetivos do projeto são promover a
formação de leitores literários e integrar a comunidade escolar nos projetos do PIBID, não apenas
as turmas assistidas pelo professor supervisor. O projeto consiste em uma parada para a leitura por
turma entre 10 e 15 minutos. Os livros e textos são selecionados previamente e organizados de
acordo com as turmas e seus leitores em potencial.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/11/parada-da-leitura-tematica-pibid-sao_23.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/11/parada-da-leitura-no-mes-de-novembro.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/10/parada-da-leitura-ciep.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/09/parada-da-leitura-ciep.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/09/mateada-literaria-ciep.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/06/parada-da-leitura-na-escola-ciep.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/10/parada-da-leitura-ciep_31.html
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https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6965735506693286836#editor/target=post;postID=6
641254063740513496;onPublishedMenu=overview;onClosedMenu=overview;postNum=7;src=po
stname
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/04/parada-da-leitura-na-escola-felix.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/09/parada-da-leitura-na-escola-felix.html
Quantidade total
1
Subprojeto Matemática – Campus Bagé
65) Tipo do produto: Produção de Relatórios Fotográficos
Indicador da atividade: 2.1; 2.5; 2.14; 3.13; 4.13.
Relatórios fotográficos produzidos a partir das ações do PIBID Subprojeto Matemática.
E. E. E. Básica Prof. Justino Quinta: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/matematicabage/justino_quintana/relatorios-fotograficos-2016/
E. M. E. F. Pérola Gonçalves: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/matematica-bage/escolamunicipal-de-ensino-fundamental-perola-goncalves/relatorios-fotograficos-2016/
IFSul – Campus Bagé: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/matematica-bage/ifsul-i/relatoriosfotograficos-2016/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/matematica-bage/ifsul-ii/relatorios-fotograficos-2016/
E. E. E. M. Silveira Martins: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/matematica-bage/escolaestadual-de-ensino-medio-silveira-martins/relatorios-fotograficos-2016/
Quantidade total: 5
Subprojeto Matemática – Campus Bagé
66) Tipo do produto: Planos de atividades
Indicador da atividade: 2;2.3; 2.5; 2.8; 2.9; 2.12; 3.2; 3.5; 3.6; 3.7; 3.12; 4.2; 4.5; 5.3; 5.5; 5.6; 5.7
Atividade “Criando e gerenciando uma microempresa”.
E. E. E. Básica Prof. Justino Quinta: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/Planode-Aula-II-Criando-e-Gerenciando-uma-Microempresa_JQ.pdf
Atividade “Dominó de conjuntos numéricos”.
E. E. E. Básica Prof. Justino Quinta: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/Planode-Aula-I-Domin%C3%B3-de-Conjuntos-Num%C3%A9ricos_JQ.pdf
Atividade “Desenho misterioso”.
E. E. E. Básica Prof. Justino Quinta: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/Planode-Aula-III-Desenho-Misterioso_JQ.pdf
Atividade “Teorema de Pitágoras”.
E. E. E. Básica Prof. Justino Quinta: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/Planode-Aula-IV-Teorema-de-Pit%C3%A1goras_JQ.pdf
Atividade “Corrida pitagórica”.
E. E. E. Básica Prof. Justino Quinta: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/Planode-Aula-V-Corrida-Pitag%C3%B3rica_JQ.pdf
Atividade “Teodolito caseiro”.
E. E. E. Básica Prof. Justino Quinta: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/Planode-Aula-VI-Teodolito_JQ.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/Plano-de-Aula-VII-Teodolito_JQ.pdf
Atividade “Números Inteiros – Matix”.
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E. M. E. F. Pérola Gonçalves: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/Plano-IN%C3%BAmeros-inteiros_PG.pdf
Atividade “Adição e Subtração”.
E. M. E. F. Pérola Gonçalves: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/Plano-IIAdi%C3%A7%C3%A3o-e-subtra%C3%A7%C3%A3o_PG.pdf
Atividade “Multiplicação e Divisão”.
E. M. E. F. Pérola Gonçalves: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/Plano-IIIMultiplica%C3%A7%C3%A3o-e-divis%C3%A3o_PG.pdf
Atividade “Potenciação e Radiciação”.
E. M. E. F. Pérola Gonçalves: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/Plano-IVPotencia%C3%A7%C3%A3o-e-radicia%C3%A7%C3%A3o_PG.pdf
Atividade “Batalha naval”.
E. M. E. F. Pérola Gonçalves: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/Plano-VBatalha-naval_PG.pdf
Atividade “Uma nova proposta de integração matemática-informática”.
IFSul – Campus Bagé: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2015/11/Uma-nova-propostade-integra%C3%A7%C3%A3o-Matem%C3%A1tica-Inform%C3%A1tica_IFSulII.pdf
Atividade “Modelagem matemática no esporte”.
IFSul – Campus Bagé: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/07/ModelagemMatem%C3%A1tica-no-Esporte_IFSulI.pdf
Atividade “Sequência de Fibonacci”.
E. E. E. M. Silveira Martins: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/Plano-de-Aula-ISequ%C3%AAncia-de-Fibonacci_SM.pdf
Atividade “Geometria Analítica”.
E. E. E. M. Silveira Martins: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/Plano-de-AulaII-Geometria-Anal%C3%ADtica_SM.pdf
Atividade “Trilha da tabuada”.
E. E. E. M. Silveira Martins: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/Plano-de-AulaIII-Trilha-da-Tabuada_SM.pdf
Atividade “Oficina com tangram”.
E. E. E. M. Silveira Martins: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/Plano-de-AulaIV-Tangram_SM.pdf
Quantidade total 16
Subprojeto Química – Campus Bagé
67) Tipo de produto: Material Didático
Indicador da atividade: 4; 5
Título da produção didático-pedagógica
Jogo “Bingo da Tabela Períodica”
https://dl.dropboxusercontent.com/u/88374829/PIBID2016/Relatorios%20Eventos/2016LuizMercio-Atividade-BingoTabelaPeriodica.pdf
Título da produção didático-pedagógica
Feira de Ciências “Cientista Mirim”
https://dl.dropboxusercontent.com/u/88374829/PIBID2016/Relatorios%20Eventos/2016LuizMercio-Atividade-CientistaMirim.pdf
Título da produção didático-pedagógica
“3ª Feira de Ciências”, Escola Estadual de Ensino Medio Doutor Luiz Mercio Teixeira, 09/11/2016
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https://dl.dropboxusercontent.com/u/88374829/PIBID2016/Relatorios%20Eventos/2016LuizMercio-Atividade-FeiradeCiencias.pdf
Título da produção didático-pedagógica
Palestra Química do Amor
https://dl.dropboxusercontent.com/u/88374829/PIBID2016/Relatorios%20Eventos/2016Lu%C3%ADzMercio-Atividade-QuimicadoAmor.pdf
Título da produção didático-pedagógica
Recreio Caipira
https://dl.dropboxusercontent.com/u/88374829/PIBID2016/Relatorios%20Eventos/2016LuizMercio-Atividade-RecreioCaipira.pdf
Título da produção didático-pedagógica
Aula Densidade
https://dl.dropboxusercontent.com/u/88374829/PIBID2016/Relatorios%20Eventos/2016-SilveiraAtividade-Aula%20Densidade.pdf
Título da produção didático-pedagógica
Aula Soluções
https://dl.dropboxusercontent.com/u/88374829/PIBID2016/Relatorios%20Eventos/2016-SilveiraAtividade-Aula%20Solu%C3%A7oes.pdf
Título da produção didático-pedagógica
Aula Vidraria e Segurança em Laboratório Químico
https://dl.dropboxusercontent.com/u/88374829/PIBID2016/Relatorios%20Eventos/2016-SilveiraAtividade-Aula%20Vidraria%20Seguranca.pdf
Título da produção didático-pedagógica
Bingo Químico
https://dl.dropboxusercontent.com/u/88374829/PIBID2016/Relatorios%20Eventos/2016-SilveiraAtividade-Bingo%20Quimico.pdf
Título da produção didático-pedagógica
Jogo Cadeias Carbônicas
https://dl.dropboxusercontent.com/u/88374829/PIBID2016/Relatorios%20Eventos/2016-SilveiraAtividade-Jogo%20Cadeias%20Carbonicas.pdf
Título da produção didático-pedagógica
Planos de Aula interdisciplinares
https://dl.dropboxusercontent.com/u/88374829/PIBID2016/Relatorios%20Eventos/2016-SilveiraAtividade-Planos%20de%20Aula%20interdisciplinares.pdf
Título da produção didático-pedagógica
Palestra Química do Amor
https://dl.dropboxusercontent.com/u/88374829/PIBID2016/Relatorios%20Eventos/2016-SilveiraAtividade-Quimica%20do%20Amor.pdf
Total
12
Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
68) Tipo do produto: Criação de Blog, página Web e/ou grupo no facebook
Indicador da atividade: 04
Criação de site com a finalidade de divulgar o Seminário Juvenil Conversando com a Gurizada, que
acontece na escola José Francisco
www.pibidconversando.vai.la
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Criação e manutenção de uma página web com a finalidade de divulgar fotos, vídeos, planos de aula
e apresentações das atividades desenvolvidas na escola Dom Bosco, bem como as vivências das
integrantes do grupo.
https://www.ppgciencias.blogspot.com
Criação de página virtual com a finalidade de divulgar as atividades desenvolvidas pelas bolsistas ID
pelo subgrupo ciências na Escola Romaguera Correa. Postagem de fotos, vídeos, planos de aula e
apresentações do que é desenvolvido na escola e vivências das integrantes do grupo.
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/
Blog do PIBID Bio da Escola Rondon para registro e divulgação das ações
http://pibidbiorondon.blogspot.com.br
Blog mantido pelos integrantes do subgrupo, constitui-se como espaço interativo e
reflexivo/descritivo, com a finalidade de registrar as vivências, momentos e impressões acerca das
atividades mais relevantes executadas pelo subgrupo no espaço escolar. A página pode conter além
dos textos, fotos e outros tipos de mídias para ilustrar as ações, objetiva também fundamentar os
planejamentos futuros, baseados nas ações anteriores (parte deste feita nas reuniões).
https://cienciashb.blogspot.com.br/
Blog do PIBID FISICA da Escola Rondon para registro e divulgação das ações
http://pibidianosfisicarondon.blogspot.com.br
BLOG DO SUBGRUPO DE FÍSICA - Espaço para postagem das atividades realizadas pelos
bolsistas e divulgação do trabalho realizado pelo subgrupo no Instituto Estadual Paulo Freire.
http://subgrupofisicapf.blogspot.com.br/
Quantidade total:
07
Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
69) Tipo do produto: Projetos educacionais realizados
Indicador da atividade: 18
Projeto interdisciplinar que objetiva levar os envolvidos a repensarem suas atitudes no trânsito,
sejam como motoristas, ciclistas ou pedestres.
CN_JF_Projeto_Trânsitoseguro.pdf
Projeto Ações para uma educação ambiental transformadora” da Escola José Francisco Pereira da
Silva
CN_JF_Projeto_ma.pdf
Projeto interdisciplinar “Comunidade sem Dengue”, que faz visitação na comunidade a fim de
sensibilizar seus moradores a respeito dos cuidados para evitar a dengue.
CN_JF_Projeto_Comsemdengue.pdf
Projeto Horta na escola, que tem a intencionalidade de promover hábitos de utilização de pequenos
espaços para a produção de alimentos saudáveis.
CN_JF_Horta.pdf
Projeto Clube de Ciência, que culmina com uma Feira de Ciências. Integrando alunos do 6ª ano até
ao 9º ano, em uma feira aberta para toda a comunidade escolar.
CN_JF_Clubedeciencias.pdf
Projeto em parceria com a Odebrescht Ambiental, intitulado “Programa Nosso Rio Uruguai”.
CN_JF_Odebrecht.pdf
Projeto interdisciplinar “Como vejo meu rio”, que discute as questões ambientais relacionadas ao
rio, sua relação com a formação de Uruguaiana, além da preservação da água.
CN_JF_Projeto_como_vejo_meu_rio.pdf
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Participação do Seminário Conversando com a Gurizada promovido pelo Pibid da Escola Jose
Francisco.
https:.blogspot.com.br/2016/11/paricipacao-iv-seminario-juvenil.html?view=magazine
Participação da campanha municipal de combate ao mosquito da dengue, através de ações realizadas
na escola, onde o grupo Pibid se integrou participando de atividades como confecção de cartazes,
panfletos e panfletagem na rua.
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2016/04/campanha-publicitaria-prevencaoao.html?view=magazine
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2016/04/distribuicao-de-panfletos-naescola.html?view=magazine
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2016/04/distribuicao-de-panfletos-naescola.html?view=magazine
Quantidade total 09
Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
70) Tipo do produto: estratégias e atividades Didático-Pedagógicas
Indicador da atividade: 07
Contextualizar o filme Juno, demonstrando as possibilidades de uma gravidez na adolescência,
problematizando com um questionário, entrevistando alguma pessoa conhecida que engravidou na
adolescência.
http://ppgciencias.blogspot.com.br/2016/09/atividade-sobre-o-filme-juno.html
Manhã dos bolos de frutas - com os alunos do 3º ano foi realizada uma atividade de seminário,
onde cada grupo de alunos ficou responsável por confeccionar um bolo de fruta e apresentar em
sala de aula um seminário a respeito da fruta utilizada e sua importância na alimentação.
http://pibidbiorondon.blogspot.com/2016/07/manha-dos-bolos-de-frutas.html
Palestra sobre o Aedes aegypti na Escola Rondon: Foi ministrada uma palestra pelo oficial da
Marinha do Brasil, acerca do mosquito e as doenças transmitidas pelo mesmo, formas de
prevenção da sua proliferação e tratamento.
http://pibidbiorondon.blogspot.com.br/2016/03/palestra-com-marinha.html
Palestra sobre DST: Foi ministrada uma palestra pelo Farmacêutico Leandro Verçoza, acerca de
DSTs, formas de prevenção e tratamento.
http://pibidbiorondon.blogspot.com.br/2016/08/seminariopalestra-sobre-dsts-com-o.html
Biocine: Foram realizadas aulas na sala de áudio e vídeo da escola com intuito de aliar a biologia à
filmes.
http://pibidbiorondon.blogspot.com.br/2016/08/observando-as-minhocas.html
Plano de aula – Formação dos Reinos
CN_JF_Reinos.pdf
Plano de aula – estados físicos da matéria
CN_JF_Plano_Estados_Físicos_da_Matéria.pdf
Plano de aula Densidade
CN_JF_Plano_Densidade.pdf
Discussão sobre o papel da mulher na ciência, destacando os grandes feitos realizados por
mulheres no ramo científico em diversas áreas. A atividade foi pensada para destacar a visibilidade
da mulher na sociedade, além de ser uma preparação para futuras discussões a respeito de gênero e
sexualidade.
https://goo.gl/FIeC6s
Atividade no laboratório sobre métodos contraceptivos. Como recurso didático foi utilizado um
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pênis de borracha, onde os alunos tinham que colocar a camisinha.
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2016/11/plano-de-aula-jogo-boate-das-dst-se.html?view=magazine
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2016/11/aula-pratica-sobre-metodos.html
Como parte do clube de ciências, foi realizada uma aula que debate o tema evolução e
criacionismo com o objetivo de desmistificar algumas teorias errôneas que ocorrem a respeito da
evolução. Tudo isso pregando o respeito às diferentes culturas religiosas existentes. Foram levados
para os alunos os conceitos sobre evolução a respeito da origem da vida no planeta e
desenvolvimento das espécies. Tendo um foco mais forte a respeito da evolução humana, sendo
mostrado também o que a visão religiosa defende a respeito do assunto. A ideia também consistiu
no respeito entre as diferentes explicações existentes na área científica e religiosa no que se diz
respeito a evolução humana.
https://goo.gl/4YqiJ7
Plano de aula – jogo boate das DST – doenças sexualmente transmissíveis e métodos
contraceptivos
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2016/11/plano-de-aula-jogo-boate-das-dst-se.html?view=magazine
Plano de aula - visão
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2016/08/aula-sobre-visao.html
Plano de aula – tecido conjuntivo
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2016/07/plano-de-aula-tecidoconjuntivo.html?view=magazine
Plano de aula – tecido epitelial
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2016/07/plano-de-aula-tecidoepitelial.html?view=magazine
Plano de aula sistema sensorial
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2016/08/atividade-pratica-sistema-sensorial.html
Atividades desenvolvidas no clube de Ciências, cine ciência: a crise politica no Brasil
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2016/07/cine-ciencias-e-abordagem-sobrecrise.html?view=magazine
Roteiros de aula prática no grupo de ciências: vídeo sobre a origem da Semana Farroupilha. Os
alunos responderam um questionário antes e depois de assistir ao vídeo e debater a respeito do seu
conteúdo.
https://www.youtube.com/watch?v=0bePYgNRy_w
Vídeo sobre Ubuntu: é uma expressão africana que trata da solidariedade e convivência em grupo.
A partir do vídeo os alunos trabalharam em grupos, respondendo algumas questões e depois
gravaram um vídeo dando seus depoimentos.
https://www.youtube.com/watch?v=gpIEHRukIfE
Cine ciência: filme brasileiro: meu nome não é Jonnhy: tratando sobre a influência do tráfico de
drogas na vida dos jovens.
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2016/11/cine-ciencias-video-meu-nome-nao-ejonny_10.html
http://www.filmesonlinehdgratis.com/assistir-meu-nome-nao-e-johnny-nacional-online.html
Panfletagem da companha todos contra o Aedes aegypti no centro da cidade e na frente da escola.
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2016/04/distribuicao-de-panfletos-naescola.html?view=magazine
Participação no Seminário Conversando com a Gurizada promovida pela EMEF. Jose Francisco
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Pereira da Silva, através de seus pibidianos e alunos. Participaram da atividade 6 alunas da Escola
Romaguera juntamente com dois bolsistas ID do Romaguera.
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2016/11/paricipacao-iv-seminariojuvenil.html?view=magazine
Participação da palestra sobre formação do Serro do Jarau em comemoração a Semana Brasileira
de Astronomia. Promovido pela Unipampa Uruguaiana, no Teatro Municipal Rosalina Pandolfo.
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2016/11/semana-brasileira-daastronomia.html?view=magazine
IV Seminário Juvenil Conversando com a Gurizada.
CN_JF_IVSeminariojuvenil.pdf e www.pibidconversando.vai.la
Palestra sobre o Aedes Aegypis: Conscientização e informação referente ao combate ao Aedes
Aegypis, mosquito transmissor de doenças como a Dengue, a Zica e a Chicungunha, e o maior
causador dos problemas de transmissões de microcefalias para os bebes, após as mães serem
contaminadas com o virus. Esplanação das prevenções e cuidados necessários para evitar que o
mosquito se desenvolva.
http://pibidianosfisicarondon.blogspot.com.br/2016/11/palestra-com-militares-damarinha-do.html
Organização de mapas conceituais
http://pibidianosfisicarondon.blogspot.com.br/2016/11/atividade-confeccaode-mapasconceituais.html
Discussão a respeito da segurança na internet e boas práticas com tecnologia. Abordou-se a
respeito do comportamento em redes sociais, backup de arquivos e sua importância, uso de senhas
diferentes (e complexas) em diferentes serviços da internet. No meio da discussão, solicitou-se que
os alunos contassem suas histórias de vivência na internet, a respeito de suas maneiras de salvar
arquivos e protegerem-se de pragas virtuais, além de opinar a respeito de “como se portar” em
redes sociais.
https://goo.gl/NqVOcz
Utilizando o vídeo como recurso didático, os estudantes assistiram o filme: Trash: A Esperança
Vem do lixo (http://www.imdb.com/title/tt1921149/), para trabalhar questões éticas relacionadas à
questão ambiental, a fim de expandir as visões para o trabalho “Projetando o Futuro com Olhos na
Sustentabilidade”.
Filme e roda de discussão com temas transversais (drogas)
http://pibidianosfisicarondon.blogspot.com.br/2016/11/atividade-filme-e-roda-dediscussao-de.html
Dinâmica história dos nomes em que os alunos deveriam contar a história de seu nome. O objetivo
da dinâmica é tratar sobre a identidade de cada um.
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2016/11/dinamica-da-historia-dosnomes.html?view=magazine
Construção de slides sobre outubro rosa, campanha de prevenção ao câncer de mama.
http://www.slideshare.net/pibidmarilia/outubro-rosa-68600923
Slides abordando machismo e feminismo.
https://prezi.com/zfrupbpzwofp/feminismo-machismo-esexualidade/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Quantidade total: 32
Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
71) Tipo de Produto: Atividades Experimentais
Indicador da Atividade: 08
Demonstrar de forma prática o fenômeno da fermentação, dialogando sobre os processos que
envolvem os fungos no dia a dia dos alunos e de suas importâncias.
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http://ppgciencias.blogspot.com.br/2016/09/atividade-pratica-dos-fungos-com-7-ano.html
Revezamento da Velocidade Média: atividade lúdica vinculada à velocidade média, abordando
conhecimentos como: Conversão de unidades, referencial, espaço e tempo. A prática foi realizada
com uma turma de primeiro ano de Ensino Médio, em locais como o auditório da escola (pela
necessidade de data show) e a frente da escola, para utilização da faixa de segurança.
Primeiramente, foi aplicado na turma um pré teste, em forma de questionário, sobre o conteúdo.
Após, um vídeo motivacional a fim de vincular a segurança no trânsito à importância de conhecer
as leis da Física que se aplicam ao tema. Em seguida, a turma foi conduzida para frente da escola e
separada em dois grupos. Os componentes eram responsáveis por medir a distância a ser
atravessada (hora correndo, hora caminhando), cronometrar o tempo levado, tomar notas das
medidas e atravessar a rua.
https://goo.gl/K2wsFN
Aula sobre a visão. Atividade experimental sobre a dilatação da pupila
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2016/08/aula-sobre-visao.html
Roteiro de aula prática sobre sistema sensorial: audição, paladar, tato, olfato. Foram realizadas
atividades no laboratório de ciências a fim de tratar sobre esses órgãos do nosso corpo.
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2016/08/atividade-pratica-sistema-sensorial.html
Viagem do cachorro quente: Foi realizada pelo subgrupo Biologia, uma atividade prática sobre o
sistema digestório com a degustação de cachorro quente, onde no decorrer da atividade os alunos
fizeram uma descrição do caminho que fazem os alimentos e nutrientes no sistema digestório. Bem
como a identificação dos nutrientes presentes nos alimentos e sua importância na nutrição.
http://pibidbiorondon.blogspot.com/2016/07/viagem-do-cachorro-quente.html
Aula prática de velocidade média
http://pibidianosfisicarondon.blogspot.com.br/2016/11/atividade-velocidademedia-posta-em.html
Quantidade total: 06
Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
72) Tipo de produto: Participação nas Olimpíadas Brasileiras de Astronomia
Indicador da atividade: 13
Aplicação da prova de participação das Olimpíadas de Astronomia nas escolas José Francisco,
Instituto Romaguera Correa e Instituto Paulo Freire
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2016/07/participacao-dos-alunos-naolimpiada.html
Quantidade total: 01
Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
73) Tipo do produto: Material didático
Indicador da atividade: 07
Criação de modelos em biscuit como são materiais adaptados para alunos cegos.
http://pibidbiorondon.blogspot.com.br/2016/11/8-siepe.html
O recurso didático trata de um jogo, em que os alunos ao trocar cartinhas, estarão simulando a troca
de parceiros sexuais e a possibilidade de pegar DST, se não usarem caminha.
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2016/11/plano-de-aula-jogo-boate-das-dst-s-e.html
Dominó da Física: A partir das aulas da disciplina Física e dos conteúdos Movimento Retilíneo
Uniforme, Movimento Retilíneo Uniformemente Variado e Leis De Newton, desenvolveu-se um
jogo cujo funcionamento é semelhante ao jogo de dominó tradicional, com perguntas e respostas.
Para atrair a atenção dos estudantes, utilizou-se uma linguagem leve e com uma dose de humor
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(colocando os nomes dos bolsistas em personagens fictícios das questões).
https://goo.gl/uL5irx e https://goo.gl/SN9tu9
Cruzadinhas sobre o outubro rosa e saúde da mulher.
http://ppgciencias.blogspot.com.br/2016/10/atividade-outubro-rosa.html
Confecção de um modelo didático de uma flor, demonstrando as suas principais partes.
http://ppgciencias.blogspot.com.br/2016/09/confeccao-da-flor-de-angiosperma.html
Quantidade total: 05
Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
74) Tipo do produto: Expedições de Estudos
Indicador da atividade: 09
Nem tão doce Lar. Essa expedição de estudos teve a proposição de discutir gênero na escola.
CN_JF_Expediçãonemtãodocelar.pdf
Expedições de estudos no bairro Nova Esperança, para contemplar atividades desenvolvidas no
projeto Comunidade sem Dengue.
CN_JF_Exp.estudosdengue.pdf
SESC. O objetivo desta expedição foi proporcionar as(aos) alunas(os) um maior conhecimento
sobre a Escola SESC, que oferece bolsas de estudos em tempo integral para alunas(os) do Brasil
inteiro.
CN_JF_Expedicao_De_Estudos_SESC.pdf
Laboratório de Física da Unipampa. Essa expedição teve o objetivo de realizar algumas atividades
experimentais acerca de eletromagnetismo.
CN_JF_VisitaçãoUnipampa.pdf
Expedições de estudos para apresentar novas perspectivas de formação. Durante a visita,
coordenadores do Instituto Federal Farroupilha (IFF) apresentaram as instalações do local, falando
sobre o mercado de trabalho, cursos e benefícios de ser aluno dessa escola. Os estudantes
esclareceram diversas dúvidas que tinham a respeito.
https://goo.gl/iWVWtk
Visita à Unipampa para que os educandos/as conheçam o espaço universitário a fim de motivaremse a ingressar após o termino do ensino médio.
http://subgrupofisicapf.blogspot.com.br/2016/11/visita-unipampa-2016.html
Quantidade total: 06
Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
75) Tipo do produto: Oficinas
Indicador da atividade: 05
Boneca Abayomi – Semana da Consciência Negra: foram abordadas questões sociais, históricas e
de convivência e o racismo que ainda está muito enraizado em nossa sociedade.
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2016/11/oficina-conciencia-negra.html e
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2016/11/oficina-conciencia-negra.html
Oficina Machismo e Feminismo: abordando questões sociais. Essa oficina teve por objetivo
abordar essas questões pertinentes e preparar os alunos para participar do seminário Conversando
com a Gurizada, da escola Jose Francisco.
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2016/11/plano-de-acao-oficina-feminismomachismo.html
Oficina Outubro Rosa. Oficina elaborada a pedidos da supervisão escolar, a fim de divulgar essa
campanha de combate ao cancer de mama. Foi realizada com alunos de nove turmas entre oitavos e
nonos anos.
http://www.slideshare.net/pibidmarilia/outubro-rosa-68600923
289

__________________________________Relatório de Atividades do Programa PIBID/UNIPAMPA
Ubuntu: oficina realizada na escola Romaguera no turno da noite, ensino médio, turma de 1º e 2º
anos.
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2016/07/ubuntu.html
Oficina Redação Científica. Nesta oficina, foram realizadas orientações quanto à elaboração do
trabalho escrito (tema: Projetando o Futuro com Olhos na Sustentabilidade), bem como a
apresentação de normas a respeito da formatação adequada do documento feito. Essa orientação
foi feita com o intuito de ajudar os alunos a produzir um material de qualidade para a Mostra da
Comunidade. Essas orientações foram feitas em 4 ocasiões do clube de ciências.
https://goo.gl/DBHUx4
Oficina de Resolução de Exercicios de Cinematica para o ENEM
http://pibidianosfisicarondon.blogspot.com.br/2016/11/atividade-cinematica-no-enem-esta.html
Oficina sobre morcegos. A oficina teve por objetivo levar para os alunos um pouco mais de
informação a respeito deste tema, levando em consideração que na cidade de Uruguaiana ocorre
uma grande quantidade de morcegos em áreas urbanas. Foram abordadas informações básicas
como hábitos alimentares, importância ecológica, dados taxonômicos e risco de transmissão de
doenças por parte destes animais. No final da apresentação foi realizada uma pequena atividade
prática sobre o tema. Os alunos tiveram a oportunidade de vestirem jalecos e usarem luvas para
manusear os morcegos, enxergando assim de perto as características morfológicas vistas em aula
prática. A atividade foi importante para a desmistificação de crenças populares existentes sobre os
morcegos, principalmente no que se diz respeito ao vampirismo.
https://goo.gl/IAaYqW e https://goo.gl/kmN8jh
Quantidade total: 7
Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
76) Tipo do produto: Banner artesanal
Indicador da atividade: 15
Banner Artesanal com fotos e informações, para a exposição e divulgação das atividades
desenvolvidas pelo PIBID no Instituto Estadual Romaguera Corrêa.
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2016/11/mostra-das-atividades-do-pibiddurante.html
Quantidade total: 01
Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
77) Tipo de produto: Organização de Feira de Ciências
Indicador da atividade: 17
III Feira de Meio Ambiente e Saúde: Planejamos e realizamos a feira de Ciências que o próprio
PIBID Bio Rondon implementou na escola.
http://pibidbiorondon.blogspot.com.br/2016/11/iii-feira-de-meio-ambiente-e-saude.html
Feira de Ciências na Escola Dom Bosco
http://ppgciencias.blogspot.com.br/p/feira-de-ciencias-saude-e-meio-ambiente.html
Quantidade: 02
Subprojeto Educação Física – Campus Uruguaiana
78) Tipo do produto: mídias e materiais eletrônicos

Indicador da atividade: 14

CANAL DE COMUNICAÇÃO: A partir da formação do grupo de bolsistas do PIBID, foi criada
uma página em rede social (facebook e instagram) aberta que são utilizadas como um canal de
comunicação entre os membros do grupo e os seguidores da rede social, fazendo divulgação de
atividades realizadas pelo PIBID, compartilhamento de imagens das ações realizadas e também de
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textos e artigos sobre docência e Educação Física.
ANEXO 1: https://www.facebook.com/groups/226518240871685/?fref=ts
ANEXO 2: https://www.instagram.com/pibidefunipampa/?hl=pt-br
Quantidade total 01
Subprojeto História – Campus São Borja
79) Tipo do produto: Produção de História em Quadrinhos
Indicador da atividade: 2
Produção de História em Quadrinhos: Foi trabalhado com os alunos a primeira lenda do Rio
Grande do Sul, a Lenda Sepé Tiarajú.Após a atividade foi proposto aos alunos a confecção de uma
história em quadrinhos sobre a lenda. O resultado das atividades foi satisfatório pois os alunos estão
entendendo a importância de conhecer a história do povo gaúcho, as lendas conhecidas no nosso
Estado e principalmente na região das Missões. Estão envolvidos no projeto cerca de 123 alunos do
7º ano.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/historia-sao-borja/colegio-estadual-getulio-vargas-projeto-2016/

Quantidade total 01
Subprojeto História – Campus São Borja
80) Tipo do produto: Oficinas de teatro
Indicador da atividade: 02
Oficinas de teatro: A partir da leitura e estudo de mitos gregos os alunos de ensino médio
produziram roteiro para peças teatrais. Após a construção de roteiro, produção dos textos, os alunos
realizaram os ensaios para as peças que serão apresentadas no final do ano em um evento a ser
promovido pela escola. Com essa atividade os alunos trabalharam a expressão corporal e a
criatividade.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/historia-sao-borja/colegio-estadual-getulio-vargas-projeto-2016/

Quantidade total 01
Subprojeto História – Campus São Borja
81) Tipo do produto: Produção de poesia e cartazes
Indicador da atividade: 02
Produção de poesias e cartazes: A partir de uma reflexão sobre a realidade política brasileira os
alunos foram motivados a produzirem poesias e cartazes sobre tal temática. Os cartazes foram
realizados a partir de recortes de revistas e a poesia foi produzida coletivamente por toda a turma. Os
alunos demonstraram bastante envolvimento com a atividade e reflexão sobre a realidade política
brasileira. Foram envolvidos no projeto cerca de 123 alunos do 7º ano.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/historia-sao-borja/colegio-estadual-getulio-vargas-projeto-2016/

Quantidade total 01
Subprojeto História – Campus São Borja
82) Tipo do produto: Gravação em estudio de TV
Indicador da atividade: 02
Gravação em estudio de TV
A partir da releitura de mitos gregos os alunos de ensino médio produziram roteiros e peças teatrais.
Após realização das oficinas onde foram ensaiadas as peças, os alunos se prepararam para gravar as
peças no estudio de TV da Universidade Federal do Pampa, campus de São Borja. A dramatização
gravada foi o Mito de Pandora.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/historia-sao-borja/colegio-estadual-getulio-vargas-projeto-2016/

Quantidade total 01
Subprojeto História – Campus São Borja
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83) Tipo de produto: Grupos de estudo
Indicador da atividade: 03
Grupos de estudo:. Estudo e aprofundamento teórico sobre a temática dos direitos humanos,
cidadania e democracia. Os bolsistas realizaram estudo teórico e discussão das tematicas para
desenvolverem projetos com os alunos de ensino fundamental.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/esc-mun-ens-fund-vicente-goulart-projeto-2016/

Quantidade total 01
Subprojeto História – Campus São Borja
84) Tipo de produto: Pesquisa com alunos

Indicador da atividade: 03

Pesquisa com alunos: Para compreender a realidade dos alunos no que diz respeito à sua percepção
sobre as temáticas dos direitos humanos, cidadania e democracia foi desenvolvida uma pesquisa.
Por meio da aplicação de um questionário os bolsistas colheram informações dos alunos para
identificar seu nível de conhecimento sobre as temáticas acima citadas. Tal atividade serviu de
subsidio para elaboração das atividades
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/esc-mun-ens-fund-vicente-goulart-projeto-2016/

Quantidade total 01
Subprojeto História – Campus São Borja
85) Tipo de produto: Planos de Aula
Indicador da atividade: 03
Planos de Aula:
Esta atividade faz parte do projeto “Estimulando o exercício da cidadania na Escola Municipal de
Ensino Fundamental Vicente Goulart”. Consistiu na elaboração de um plano de aula em torno da
temática do racismo para ser trabalhado com alunos de ensino fundamental.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/esc-mun-ens-fund-vicente-goulart-projeto-2016/

Quantidade total 01
Subprojeto História – Campus São Borja
86) Tipo de produto: Produção de cartazes
Indicador da atividade: 03
Produção de cartazes:
Esta atividade faz parte do projeto “Estimulando o exercício da cidadania na Escola Municipal de
Ensino Fundamental Vicente Goulart”. Consistiu na confecção de cartazes sobre o tema da
igualdade racial.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/esc-mun-ens-fund-vicente-goulart-projeto-2016/

Quantidade total 01
Subprojeto História – Campus São Borja
87) Tipo de produto: Oficina de música e cidadania
Indicador da atividade: 03
Oficina de música e cidadania
Por meio de músicas foram realizadas rodas de discussão sobre direitos civis, dignidade humana e
desigualdades sociais presentes em nossa sociedade. A Atividade faz parte do Projeto “Estimulando
o exercício da cidadania na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vicente Goulart”.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/esc-mun-ens-fund-vicente-goulart-projeto-2016/

Quantidade total 01
Subprojeto História – Campus São Borja
88) Tipo de produto: Visita a museus

Indicador da atividade: 06
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Visita a museus: Com o objetivo de proporcionar uma atividade fora do ambiente escolar foram
realizadas com os alunos visitas ao Museu da Estância na cidade de São Borja para trabalhar a
cultura do trabalho local.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/historia-sao-borja/colegio-estadual-getulio-vargas-projeto-2016/

Quantidade total 01
Subprojeto História – Campus São Borja
89) Tipo de produto: Oficina de cerâmica
Indicador da atividade: 02
Oficina de cerâmica: Esta oficina faz parte do projeto: “O contexto histórico Guarani e o saber
fazer cerâmica: uma proposta de Educação Patrimonial no Instituto Estadual Padre Francisco
Garcia”. A oficina foi aplicada a alunos de ensino médio e foram desenvolvidas réplicas da
cerâmica Guarani. A atividade tem por objetivo construir e resgatar os sentimentos de identidade e
pertencimento cultural
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/instituto-estadual-padre-francisco-garcia-projeto-2016/

Quantidade total 01
Subprojeto História – Campus São Borja
90) Tipo de produto: Projeto de Ensino, Pesquisa e Extensão
Indicador da atividade: 02
Projeto de Ensino, Pesquisa e Extensão: Foi construído pelos bolsistas que atuam no Colégio
Estadual Getulio Vargas o Projeto: “Literatura e leitura no Colégio Estadual Getúlio Vargas”. O
Projeto tem por objetivo fomentar o gosto e pratica pela leitura nos alunos, de forma com que eles
adquiram o hábito pela leitura. O folclore será utilizado como ferramenta para atrair os alunos ao
universo da leitura, fazendo com que eles interpretem, façam releituras e ampliem os contos. Assim,
por sua vez podendo alcançar um maior gosto e um novo olhar pela leitura.
Link: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/historia-sao-borja/colegio-estadual-getulio-vargas-projeto-2016/

Quantidade total 01
Subprojeto Matemática – Campus Itaqui
91) Tipo do produto: Interaula
Indicador da atividade: 9
Interaulas, em turno oposto ao regular, nas quais foram propostas atividades relacionadas
conteúdos do 7º ano do Ensino Fundamental - Progressão
http:// http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/matematica-itaqui/producoes-didaticopedagogicas/interaulas/7o-ano-e-f/
Interaulas, em turno oposto ao regular, nas quais foram propostas atividades relacionadas
conteúdos do 3º ano B doEnsino Médio.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/matematica-itaqui/producoes-didaticopedagogicas/interaulas/3o-ano-e-m/
Interaulas, em turno oposto ao regular, nas quais foram propostas atividades relacionadas
conteúdos do 3º ano C do Ensino Médio.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/matematica-itaqui/producoes-didaticopedagogicas/interaulas/3o-ano-e-m/
Interaulas, em turno oposto ao regular, nas quais foram propostas atividades relacionadas
conteúdos do 3º ano A do Ensino Médio.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/matematica-itaqui/producoes-didaticopedagogicas/interaulas/3o-ano-e-m/
Interaulas, em turno oposto ao regular, nas quais foram propostas atividades relacionadas
conteúdos do 7º ano B do Ensino Fundamental.
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http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/matematica-itaqui/producoes-didaticopedagogicas/interaulas/7o-ano-e-f/
Interaulas, em turno oposto ao regular, nas quais foram propostas atividades relacionadas aos
conteúdos do 6º ano A do Ensino Fundamental.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/matematica-itaqui/producoes-didaticopedagogicas/interaulas/6o-ano-e-f/
Interaulas, em turno oposto ao regular, nas quais foram propostas atividades relacionadas aos
conteúdos do 9º ano A do Ensino Fundamental.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/matematica-itaqui/producoes-didaticopedagogicas/monitorias/9o-ano-e-f/
Quantidade total 7
Subprojeto Matemática – Campus Itaqui
92) Tipo do produto: Módulos Didáticos
Indicador da atividade: 10
Módulo Didático elaborado para trabalhar o conceito de número racional a partir do Frac-Soma.
htpp:// porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2015/07/Relatório-da-atividade-Régua-dasfrações.pdf
Módulo Didático elaborado para trabalhar conceito e resolução da equação do 1º grau através do
jogo de Bingo
http:// porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2015/07/relatório-do-jogo-bingo.pdf
Módulo Didático elaborado para trabalhar conceito e resolução da equação do 2º grau através da
Trilha da equação do 2º grau
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2015/07/relatorio-da-trilha.pdf
Módulo Didático Oficina elaborada para trabalhar conceitos e representações de frações através do
Frac-Soma 235.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2015/07/relatorio-do-frac-soma.pdf
Quantidade total 4
Subprojeto Matemática – Campus Itaqui
93) Tipo do produto: Módulos didáticos - Novas Tecnologias
Indicador da atividade: 11
Módulo Didático para analisar espaço, forma e relações geométricas através do software Poly.
http:// porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2015/07/relatório-oficina-Poly.pdf
Módulo Didático para construção de jogos mobilizando conceitos matemáticos através do software
GeoGegra.
http:// porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid//of01/
Módulo Didático para análise e abstração da geometria espacial através do software GeoGebra 3D.
http:// porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2015/07/Relatorio-Atividade-GeoGebra-3D.pdf
Quantidade total 3
Subprojeto Matemática – Campus Itaqui
94) Tipo do produto: Laboratório LaMM
Indicador da atividade: 16
Trilha da equação do 2º grau
http:// porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2015/07/relatório-da-trilha.pdf
Bingo envolvendo equações do 1º grau
http:// porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2015/07/relatório-do-jogo-bingo.pdf
Uso do Frac-Soma para atividades de frações
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http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2015/07/Relatório-da-atividade-Régua-das-frações.pdf
Quantidade total 3
Subprojeto Letras – Campus Jaguarão
95) Tipo do produto: Conhecer e interagir com a fronteira
Indicador da atividade: 298
Atividade do dia 30/09/2016, na qual os alunos tiveram que representar através de desenhos o que a
fronteira significava para cada um. Nessa mesma aula, passamos o vídeo Gaúchos Canarinhos, que
conta a história de AldyrSchlee, natural de Jaguarão, que ganhou o concurso de desenho para o
novo uniforme da seleção brasileira (este que desde então, tornou-se um símbolo nacional). Com o
vídeo queríamos encerrar a temática fronteira e ver como eles se viam nesse entre-lugar. Passamos a
atividade para os três grupos que após verem o vídeo, discutiram alguns conceitos de fronteira e o
que tínhamos de costumes dos Uruguaios e o que eles tinham de nossa cultura em seu cotidiano.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letras-espanhol/2016-acoes-nas-escolas/conhecer-einteragir-com-a-fronteira
Subprojeto Letras – Campus Jaguarão
96) Tipo do produto: Bingo das vestimentas
Indicador da atividade: 303
Atividade realizada no dia 04/11/2016, na qual iniciamos com os alunos a temática sobre o
vestuário. Assim começamos essa aula, questionando os alunos sobre o que eles sabiam sobre
vestimentas na língua espanhola. Assim eles foram respondendo. Como não lembravam de mais
peças em espanhol, entregamos uma cartela de bingo para cada um, assim, à medida que viam
peças do vestuário que não conheciam eles perguntavam para nós. Depois que eles conheceram as
partes do bingo, iniciamos o jogo. Quando o primeiro completou a cartela entregamos o prémio
que tínhamos levado.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/bingo-das-vestimentas/
Subprojeto Letras – Campus Jaguarão
97) Tipo do produto: Atividades das Cores 1
Indicador da atividade: 257
Nessa aula foi trabalhado o léxico das cores com o uso de vídeos, logo em seguida foi proposto o
jogo reformulado pelas bolsistas chamado "Twister".
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letras-espanhol/2016-acoes-nas-escolas/cores-jogotwistter/

Subprojeto Letras – Campus Jaguarão
98) Tipo do produto: Atividade das Cores 2
Indicador da atividade: 258
Nessa aula os alunos leram a biografia da Frida khalo, depois assistiram vídeos sobre ela e sobre o
seu museu e em seguida foi proposta uma atividade no qual os alunos deveriam pintar auto retratos
da pintora.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letras-espanhol/2016-acoes-nas-escolas/cores-frida-khalo/
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Subprojeto Letras – Campus Jaguarão
99) Tipo do produto: As cores (Poema)
Indicador da atividade: 202
Nesta oficina os alunos fizeram uma apresentação diante da classe, recitaram oralmente o poema e
logo após foi feito uma atividade para relembrar as cores, na qual utilizamos os confetes coloridos.
Os alunos participaram da atividade e demonstraram recordar as cores que haviam estudado
anteriormente.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letras-espanhol/2016-acoes-nas-escolas/poema-da-cores/
Subprojeto Letras – Campus Jaguarão
100) Tipo do produto: Mapa geográfico do Uruguai

Indicador da atividade: 201

Os alunos foram receptivos a proposta apresentada pela bolsista. A atividade realizada foi manual,
os alunos em conjunto desenharam o mapa do Uruguai e pintaram e, logo após, colocaram o nome
de cada departamento. A atividade foi divertida e ao mesmo tempo foi produtiva, pois os alunos
adquiriram conhecimentos de uma forma lúdica.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letras-espanhol/2016-acoes-nas-escolas/mapa-geograficouruguaio/
Subprojeto Letras – Campus Jaguarão
101) Tipo do produto: As frutas
Indicador da atividade: 131
Nas atividades propostas, os alunos praticaram as habilidades orais e auditivas com a língua
espanhola, conheceram o nome de diversas frutas na língua em foco de uma maneira atrativa e, ao
final, degustaram algumas frutas. Para a degustação, solicitamos também que as crianças
pronunciassem em língua espanhola, com o auxílio das bolsistas, as frutas que gostariam de provar.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letras-espanhol/2016-acoes-nas-escolas/frutas-salada-defrutas/
Subprojeto Letras – Campus Jaguarão
102) Tipo do produto: Vestimentas
Indicador da atividade: 121 e 123
Os alunos desenvolveram a habilidade oral da língua espanhola através da brincadeira com os
fantoches e as roupas levadas para vestir o lobo. As crianças mostraram interesse em interagir com
as bolsistas enquanto manejavam os fantoches de uma maneira divertida e atrativa para eles. Houve
a participação de todos na segunda contação de histórias, realizadas com os bonecos, sendo que
eles mesmos eram os personagens e, quando não sabiam o nome das vestimentas, não hesitavam
em pedir o auxílio de uma das bolsistas.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letras-espanhol/2016-acoes-nas-escolas/vestimentaschapeuzinho-vermelho/
Subprojeto Letras – Campus Jaguarão
103) Tipo do produto: 9º FLA (NOVENO FORO DE LENGUAS)
Indicador da atividade: 155
Neste evento os bolsistas do “Programa Institucional de Iniciação à Docência” (PIBID) tiveram a
oportunidade de compartilhar suas experiências docentes, através da apresentação de seus
trabalhos, na cidade de Montevidéu, Uruguai.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/eventos-e-oficinas/
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Subprojeto Letras – Campus Jaguarão
104) Tipo do produto: Notícia
Indicador da atividade: 166
Neste evento, as bolsistas do “Programa Institucional de Iniciação à Docência” (PIBID) tiveram a
oportunidade de apresentar seus trabalhos durante o 8º SIEPE (SALÃO INTERNACIONAL DE
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO), da UNIPAMPA.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/eventos-e-oficinas/
Subprojeto Letras – Campus Jaguarão
105) Tipo do produto: Oficina “Compostagem, Adubo e Tratamento de Minhocário”
Indicador da atividade: 138
Os bolsistas do PIBID Língua Espanhola participaram da Oficina oferecida pelo Projeto de
Extensão “Educación ambiental: desde elhuerto a la mesa”, que foi ministrada pela Senhora
Catarina Ângela R. de Garcia Nunes.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/eventos-e-oficinas/
Subprojeto Letras – Campus Jaguarão
106) Tipo do produto: V Semana Acadêmica de Letras Indicador da atividade: 160
Os academicos presentes na oficina “La producción de materiales didácticos para la enseñanza de
la lengua española a niños”, interagiram com as bolsistas fazendo perguntas, e participando das
atividades propostas.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/eventos-e-oficinas/
Quantidade total
13
Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão – Área temática: Letramento e Educação Infantil
107) Tipo do produto: Planejamentos/Intervenções Didáticos Pedagógicas, Sínteses e análises
didáticas 2016.
Indicador atividade: 2.
Planejamentos das atividades realizadas durante o ano com as crianças, bem como reflexões e
registros fotográficos. Cada bolsista teve que elaborar dois planejamentos semanais para aplicar com
os alunos, além de registrar esses momentos após a aplicação do planejamento. Cada bolsista realiza
duas reflexões teóricas, levando em consideração tudo o que vem sendo estudado durante o ano.
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https://moodle.unipampa.edu.br/mod/folder/view.php?id=97177
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Planos-de-aula-EMEI-silvia-soaresEloisa.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Planejamentos-Andrea-2016.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Planos-EMEI-Casa-da-Crian%C3%A7aLizzes-2016.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Planos-EMEI-Silvia-Soares-Lizzes-2016.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planos-Laura-2016.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Planejamentos-Juliane-2016.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Planejamentos-Michelle-2016.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Planejamentos-Vera-2016.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-Grazi-2016.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/PLANOS-Luciano-Casa-da-Crian%C3%A7a2016.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/PLANOS-Luciano-SILVINHA-2016.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/TODOS-OS-PLANOS-CASA-DACRIAN%C3%87A-Micaela-2016.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/PLANOS-Micaela-SILVINHA-2016.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Planejamentos-Fernanda-Silvinha-2016.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Planejamentos-2016-vit%C3%B3ria.zip.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Planejamentos-Dilaine-2016.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Planejamentos-B%C3%AA.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Planejamentos-Tati-2016.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Marinela.pdf.
Quantidade total 26
Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão – Área temática: Letramento e Educação Infantil
108)Tipo do produto: Espaço de estudo dirigido
Indicador atividade: 3. Reuniões de estudo
Esta atividade consistiu na organização de um espaço de estudo dirigido, onde aconteceu a
participação dos bolsistas do PIBID, supervisoras e coordenadora, sendo estudados artigos.Nestes
momentos foram discutidos os textos e relacionados a relatos de experiências e possíveis práticas na
sala de aula.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Estudos-dirigidos-2016.pdf.
Quantidade total 10
Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão – Área temática: Letramento e Educação Infantil
109)Tipo do produto: Sacola da leitura
Indicador atividade: 9 Leitura com a família
Consiste em uma sacola composta por livros da tipologia literatura infantil de diferentes gêneros,
acompanhados de um caderno para registro da experiência de leitura dos familiares com as crianças.
A ideia é que os adultos da família leiam para as crianças no ambiente do lar. Trata-se de uma sacola
por turma, sendo que a cada quatro dias a sacola permanece com a família de cada aluno da turma.
Link: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/Sacolas-da-Leitura-1.pdf.
Quantidade total 01
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Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão – Área temática: Letramento e Educação Infantil
110) Tipo do produto: Produção de objetos de aprendizagem
Indicador atividade: 5 Recursos didático-pedagógicos
Jogos didáticos nas áreas da linguagem e da matemática, recursos para contação de histórias, como
personagens em dedoches, palitoches, e outros formatos, produzidos pelos próprios bolsistas nas
reuniões semanais.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Janela-para-teatro.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Dedoche-a-Pequena-Sereia.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Dedoche-Cachinhos-Dourados-e-Ostr%C3%AAs-Ursos.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Dedoche-o-m%C3%A1gico-de-Oz.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Dedoche-Rapunzel.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Jogo-da-Velha-dos-Animais.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Meu-cora%C3%A7%C3%A3o-%C3%A9-umzool%C3%B3gico.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/N%C3%BAmeros-e-quantidades.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/O-balde-de-chupetas.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/O-crocodilo-e-o-dentista.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Os-lobos-de-todas-as-cores.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Branca-de-neve-e-os-Sete-An%C3%B5es.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Os-tr%C3%AAs-Porquinhos.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Pega-n%C3%BAmeros.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Quebra-cabe%C3%A7a-Circo.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Quebra-cabe%C3%A7a-das-vogais.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Quebra-cabe%C3%A7a-dos-animais.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Sentimentos.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Tapete-Sensorial.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Uma-Joaninha-Diferente.pdf.
Quantidade total 20
Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão – Área temática: Letramento e Educação Infantil
111)Tipo do produto: Oficinas para bolsistas
Indicador atividade:
As três oficinas realizadas foram: 1) Leitura de histórias infantis com a Prof. Dr. Silvana Aranda; 2)
Numeramento na educação infantil com a Prof. Dr. Marta Pozzobon; 3) Alfabetização e letramento
na educação infantil com a Prof. Dr. Patrícia Moura.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Oficinas.pdf.
Quantidade total 03
Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão – Área temática: Letramento e Educação Infantil
112)Tipo do produto: Plataforma Moodle
Indicador atividade:
Plataforma onde ficam registradas as atividades realizadas pelo subprojeto pedagogia letramento e
educação infantil.
https://moodle.unipampa.edu.br/course/view.php?id=2843
Quantidade total 01
Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
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Área temática: Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA)
113) Tipo do produto: OFICINAS
Indicador atividade:
Oficina ‘’Cuide Dos animais’’
Nos dias 15 e 16 do mês de Novembro, na Escola Gal. Antonio de Sampaio, foi realizada uma
oficina que tinha o objetivo de desenvolver um compreendimento de principios de cidadania ,
cociência âmbiental relacionados ao tema: o cuidado com os animais. Como resultado os alunos
confeccionaram cartazes com palavras relacionadas ao tema.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/EDESPECIALEEJAOficinaCuideDosanimai
s2016.pdf
Ditado “Estourado”
No dia 9 de agosto de 2016 ocorreu na escola Gal. Antônio Sampaio uma oficina que tinha como
atividade um ditado estourado.O ditado ditado estourado é uma brincadeira divertida e didática,
pois ao estourar o balão o aluno se surpreende com algum desafio, e neste exercício o que vale e a
habilidade de resolver as questões matemáticas em menos tempo e obtendo de alguma forma o
resultado certo, para que assim além de acrescentar uma boa aprendizagem produtiva possa
também ganhar um prêmio, que neste caso seria pirulitos, balas e chicletes.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/EDESPECIALEEJAditadoestourado2016.pdf
Festa do Dia das Bruxas
No dia 4 de novembro , na Escola Gal. Antônio Sampaio , ocorreu uma festa de comemoração ao
dia das Bruxas. Os alunos assistiram filme, comeram pipoca, bolo, bala de goma, chiclete e etc...
teve tudo o que uma criança gosta. Logo após o fim da festa os pibidianos sortearam para os alunos
presente. Os alunos ficaram encantados.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/EDESPECIALEEJAFestaHalloween2016.pdf
Oficina ‘’Cuide dos animais’’
Nos dias 15 e 16 do mês de Novembro, na Escola Gal. Antonio de Sampaio, foi realizada uma
oficina que tinha o objetivo de desenvolver um compreendimento de principios de cidadania ,
cociência âmbiental relacionados ao tema: o cuidado com os animais. Como resultado os alunos
confeccionaram cartazes com palavras relacionadas ao tema.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/EDESPECIALEEJAOficinaCuideDosanimai
s2016.pdf
Oficina com editores de áudio e vídeo
No dia 19 de abril de 2016 , no campus da UNIPAMPA – Jaguarão, foi realizada uma oficina que
tinha como objetivo apresentar softwares de edição de vídeo e áudio para os alunos bolsista do
subprojeto Pedagogia . A princípio, seriam apresentados programas de edição na plataforma Linux,
mas como todos os alunos eram usuários da plataforma Windows, optou-se pela utilização de
softwares de licença livre. O software de edição utilizado foi o Windows Movie Maker por ser um
aplicativo que já vem instalado em várias versões do Windows e que também pode ser baixado
facilmente na internet. Utilizando o referido editor de vídeo, foram apresentadas ferramentas de
transição de imagens, adição de áudio, corte de vídeos e áudio e maneiras de unir vários vídeos em
um só.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/EDESPECIALEEJAOficinaEditoresdev%C3
%ADdeo2016.pdf
Quantidade total 05
Subprojeto Pedagogia/Jaguarão – Área temática: Leituras e Escrituras nos Anos Iniciais
114) Tipo do produto: Planejamento de Sequências didáticas
Indicador atividade: 2
Planejamento de Sequencias didáticas para do desenvolvimento de produção textual criativas.
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https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANmOBszru3lqpUQ&cid=BD42C8D53762E4FB&id=BD
42C8D53762E4FB%21222&parId=BD42C8D53762E4FB%21221&o=OneUp
O Contato com a escrita Atráves da Literatura de Ziraldo
Gosto pela leitura e escrita, baseado nas obras do autor Ziraldo, identificar tipos de moradias.
Estimular a socialização, a leitura e a linguagem oral através da história.
Trabalhar a coordenação motora, através de brincadeiras .
https://drive.google.com/open?id=0Bz43V3S9t_5_U0NOandNNHFOS1E
Quantidade total 02
Subprojeto Pedagogia/Jaguarão – Área temática: Leituras e Escrituras nos Anos Iniciais
115) Tipo do produto: Literatura com a Sacola da Leitura
Indicador atividade: 7
A literatura de Ruth Rocha na sala de aula
Os objetivos do trabalho foram: aprimorar o gosto pela leitura e desenvolver a escrita. A partir das
obras da autora foram desenvolvidas atividades através da Hora do conto com livros e vídeos das
histórias; Sacola da leitura e também através de trabalho com Arte.
https://drive.google.com/open?id=0Bz43V3S9t_5_MHYtclNUdlFNUVl0Z1F2UmQtcWRCZlFwd044
Quantidade total 01

5.2. PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS
Subprojeto Biologia – Campus São Gabriel
1) Tipo do produto: Capítulo de Livro (e-book) e Artigo
Indicadores das atividades: 23 e 24
Capítulo de e-book intitulado “A IMPORTÂNCIA DE TRABALHAR COM PROJETOS NA
PRÁTICA DOCENTE”
Escrita de capítulo de e-book intitulado: “A IMPORTÂNCIA DE TRABALHAR COM
PROJETOS NA PRÁTICA DOCENTE”, compondo o e-book “Atividades interdisciplinares do
Pibid: entre o ensinar e o aprender em Ciências da Natureza, com organização da profa. Ângela
Maria Hartmann. Editora Oikos: São Leopoldo, 2016. 209 p.; 14,8 x 21 cm. E-book ISBN 978-857843-573-8.
file:///C:/Users/ronaldoerichsen/Documents/Unipampa/PIBID/2015/Atividades/Livro/EBOOK_CiênciasdaNatureza_16FEV16%20p%2049.pdf
Capítulo de e-book intitulado “CONTRIBUIÇÃO DAS INTERVENÇÕES NA FORMAÇÃO
DOS ACADÊMICOS DE LICENCIATURA E NO PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA”
Escrita de capítulo de e-book intitulado “CONTRIBUIÇÃO DAS INTERVENÇÕES NA
FORMAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE LICENCIATURA E NO PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA”, compondo o e-book
“Atividades interdisciplinares do Pibid: entre o ensinar e o aprender em Ciências da Natureza, com
organização da profa. Ângela Maria Hartmann. Editora Oikos: São Leopoldo, 2016. 209 p.; 14,8 x
21 cm. E-book ISBN 978-85-7843-573-8.
file:///C:/Users/ronaldoerichsen/Documents/Unipampa/PIBID/2015/Atividades/Livro/EBOOK_CiênciasdaNatureza_16FEV16%20p%2049.pdf
Capítulo de e-book intitulado “PORTFÓLIO:
UMA FERRAMENTA
DE
ACOMPANHAMENTO, FORMAÇÃO E REFLEXÃO”
Escrita de capítulo de e-book intitulado “PORTFÓLIO: UMA FERRAMENTA DE
ACOMPANHAMENTO, FORMAÇÃO E REFLEXÃO”, compondo o e-book “Atividades
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interdisciplinares do Pibid: entre o ensinar e o aprender em Ciências da Natureza, com organização
da profa. Ângela Maria Hartmann. Editora Oikos: São Leopoldo, 2016. 209 p.; 14,8 x 21 cm. Ebook ISBN 978-85-7843-573-8.
file:///C:/Users/ronaldoerichsen/Documents/Unipampa/PIBID/2015/Atividades/Livro/EBOOK_CiênciasdaNatureza_16FEV16%20p%2049.pdf
Artigo publicado intitulado: Metodologias diferenciadas na preparação do aluno do ensino
médio na escola pública estadual para o ENEM
Publicação de artigo escrito por componentes do grupo do subprojeto Biologia da E. E. E. M. João
Pedro Nunes, parceira do PIBID, na revista “ENSINO & PESQUISA - Revista Multidisciplinar de
Licenciatura e Formação Docente”, com autores Jaqueline Miranda Pinto (supervisora), Alexia
Menezes Rodrigues, Suelen Mattoso, Bibiana Ferrer, Maria Teresa Iturres, Cristina Rodrigues
Langendorf e Lucieli Lopes Marques (bolsistas-ID e ex-bolsistas-ID).
http://periodicos.unespar.edu.br/index.php/ensinoepesquisa/article/view/711
Quantidade total 04
Subprojeto Física – Campus Caçapava do Sul
2) Tipo do produto: Trabalho aprovado em eventoIndicadores da atividade: 1, 2, 6, 10, 11, 13, 14
Trabalho aprovado para ser apresentado no XXII Simpósio Nacional de Ensino de Física, a ser
realizado na cidade de São Carlos/SP, entre 23 e 27 de janeiro de 2017. O trabalho, intitulado
“Abordagem de Temas no Âmbito do Pibid/Física: Caracterização a partir de Revisão
Bibliográfica” visou investigar e caracterizar, a partir de revisão bibliográfica, ações desenvolvidas
no âmbito de subprojetos da área da Física, do PIBID, balizadas pela abordagem temática.
https://sites.google.com/site/pibidfisicacacapavadosul/home/publicacoes/snef-2017
Quantidade total 01
Subprojeto Física – Campus Caçapava do Sul
3) Tipo do produto: Apresentação de trabalho
Indicador da atividade: 1, 2, 13, 14
Trabalhos apresentados na VII Semana Acadêmica da Licenciatura em Ciências Exatas da
Unipampa – Campus Caçapava do Sul. Nesta ocasião, os bolsistas apresentaram resultados
parciais que retratavam o andamento do projeto. Na ocasião foram apresentados dois trabalhos, um
deles intitulado “Abordagem de Temas no Âmbito do Pibid/Física: Caracterização a partir de
Revisão Bibliográfica, e o outro “Atividades investigativas no ensino de Astronomia”.
https://sites.google.com/site/pibidfisicacacapavadosul/home/publicacoes/semana-academica
Trabalho apresentado noXIV Encontro sobre Investigação na Escola, realizado em Uruguaiana,
nos dias 27 e 28 de agosto de 2016. O trabalho intitulado como “Atividades Investigativas no
Pibid: Contribuições para a Formação Inicial”apresenta reflexões que remetem aos aspectos
formativos de umgrupo de bolsistas/licenciandas envolvidas no processo de elaboração e
desenvolvimento de atividadesinvestigativas relacionadas a conceitos da óptica.
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwaWJpZGZp
c2ljYWNhY2FwYXZhZG9zdWx8Z3g6NTcwYzcwYWVlYWEyNTgyMA
Trabalho apresentado no 8º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE), realizado
na Unipampa, campus de Uruguaiana, 22 a 24 de novembrode2016. O trabalho intitulado como
“Atividades Investigativas no Pibid: Contribuições para a Formação Discente”apresenta reflexões
sobre a formação dos alunos da Educação Básica ;a partir do desenvolvimento de atividades
investigativas pelos bolsistas do PIBID.
https://sites.google.com/site/pibidfisicacacapavadosul/home/publicacoes/siepe
Quantidade total 4
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Subprojeto Química – Campus Caçapava do Sul
4) Tipo do produto: Artigo

Indicador atividade: 11/20

Artigo intitulado: CONTRIBUIÇÕES DO PIBID PARA REALIZAÇÃO DE AULAS
EXPERIMENTAIS NA DISCIPLINA DE QUÍMICA: RELATO DE UMA PRÁTICA EM
SALA DE AULA, apresentado no XIV Encontro sobre Investigação na Escola "Educar para
democracia e a justiça social" Uruguaiana, 27 e 28 de agosto de 2016. Este trabalho consiste no
relato de experiência de um grupo de pibidianos do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas,
subprojeto Química, campus Caçapava do Sul –RS, na implementação de uma atividade
experimental em uma escola pública da rede estadual de Ensino do mesmo município.
http://14eieuruguaiana.wixsite.com/evento e http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/.
Artigo
intitulado:
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DE
EXPERIMENTAÇÃO E
METODOLOGIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMA, apresentado no XVIII ENEQ Encontro
nacional de ensino de Química. Florianópolis, 25 a 28 de julho de 2016. Neste trabalho é
apresentada uma proposta didática produzida na componente curricular Integração das Ciências
III do curso de Licenciatura em Ciências Exatas da Universidade Federal do Pampa, no qual um
grupo de graduandos elaborou blocos de problemas que podem ser implementados no ensino de
ciências da Educação Básica.
http://eneq2016.wasdev.com.br/programacao-final-20-07-2016.pdfo
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/.
Artigo intitulado: IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE EXPERIMENTAL NA EDUCAÇÃO
BÁSICA, apresentado no 36º Encontro de Debates sobre o Ensino de Química (EDEQ). O
trabalho relata as atividades realizadas pelos bolsistas do Programa Institucional de Iniciação à
Docência (PIBID), Subprojeto Química da Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, em
quatro turmas do 1º Ano do Ensino Médio de uma escola estadual do município de Caçapava do
Sul,RS. As atividades foram de cunho experimental, cuja proposta tratou-se em contextualizar e
relacionar o conteúdo de modelo atômico de Niels Bohr através do experimento “Teste de
Chama”.
http://edeq.com.br/submissao/index.php/EDEQ/36EDEQ/paper/view/114
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/.
Artigo intitulado: REVISÃO DE LITERATURA SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DE JOGOS
NA EDUCAÇÃO BÁSICA, apresentado no 36º Encontro de Debates sobre o Ensino de
Química (EDEQ). O trabalho apresenta uma revisão de literatura a respeito da implementação
de jogos didáticos no Ensino de Ciências da Educação Básica, bem como reflexões acerca da
utilização dessa ferramenta alternativa de ensino. A análise foi realizada em trabalhos completos
publicados em dois anais de eventos, a saber: Encontro Nacional de Ensino de Química (ENEQ)
e Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), no período compreendido
entre 2004 a 2014.
http://36edeq.edeq.com.br/programaccedilatildeo-e-anais.html
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/.
Quantidade total 04
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Subprojeto Química – Campus Caçapava do Sul
5) Tipo do produto: Resumo Expandido

Indicador atividade: 11/20

Resumo intitulado: A UTILIZAÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE
QUÍMICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, apresentado IV Mostra e VI Semana Acadêmica do
Curso de Licenciatura em Ciências Exatas. UNIPAMPA – Caçapava Do Sul.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/
Trabalho intitulado: A UTILIZAÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE
QUÍMICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, apresentado no 8º Siepe- Salão Internacional de
Pesquisa, Ensino e Extensão (UNIPAMPA).
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/
Trabalho intitulado: REVISÃO DE LITERATURA SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DE
JOGOS DIDÁTICOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA, apresentado na IV Mostra e VI Semana
Acadêmica do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas.Unipampa, Caçapava do Sul. O
trabalho apresenta uma revisão de literatura a respeito da implementação de jogos didáticos no
Ensino de Ciências da Educação Básica, bem como reflexões acerca da utilização dessa
ferramenta alternativa de ensino.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/
Trabalho intitulado: JOGOS NO ENSINO DE QUÍMICA: POTENCIALIDADES PARA
FORMAÇÃO INICIAL, apresentado IV Mostra e VI Semana Acadêmica do Curso de
Licenciatura em Ciências Exatas. UNIPAMPA – Caçapava do Sul. O trabalho relata as
potencialidades para formação inicial dos licenciandos do PIBID, subprojeto Química do
campus Caçapava do Sul, através da criação de jogos didáticos/educativos para o Ensino de
Química. Para isso, em um primeiro momento, é realizada uma breve discussão sobre as
potencialidades dos jogos para o ensino.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/
Quantidade total 04
Subprojeto Química – Campus Caçapava do Sul
6) Tipo do produto: Resumo

Indicador atividade: 11/20

Trabalho intitulado: PRODUÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS NA FORMAÇÃO INICIAL EM
QUÍMICA, apresentado no XXIII Encontro de Química da Região Sul Santa Maria, 24 a 26 de
outubro de 2016 - Sociedade Brasileira de Química (SBQ) Secretarias Regionais SC, PR e RS.
O trabalho apresenta um jogo didático para o Ensino de Química e suas potencialidades para
formação inicial e continuada de professores. O jogo intitulado “Em busca do Oricalco” é um
jogo de perguntas e respostas. Durante a elaboração do jogo os bolsistas foram incitados a
desenvolver concepções alternativas de ensino, colaboração coletiva na elaboração de novos
projetos e aprofundamento conceitual dos conteúdos Químicos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/e/
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http://www.sbqsul2016.ufsm.br/index.php (anais ainda não disponíveis)
Trabalho intitulado: EXPERIMENTAÇÃO E METODOLOGIA DE RESOLUÇÃO DE
PROBLEMA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA, apresentado no XVIII ENEQ Encontro
nacional de ensino de Química/Florianópolis, 25 a 28 de julho de 2016. O trabalho apresenta
uma proposta didática produzida na componente curricular Integração das Ciências III do curso
de Licenciatura em Ciências Exatas da Universidade Federal do Pampa, no qual um grupo de
graduandos elaborou blocos de problemas que podem ser implementados no Ensino de Ciências
da Educação Básica. O estudo que balizou a proposta didática se embasou nas atividades
experimentais e na metodologia de resolução de problemas.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/
http://eneq2016.wasdev.com.br/programacao-final-20-07-2016.pdf
Trabalho intitulado: JOGOS DIDÁTICOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA BREVE
REVISÃO, apresentado no 36º Encontro de Debates sobre o Ensino de Química (EDEQ). O
trabalho apresenta uma revisão de literatura a respeito da implementação de jogos didáticos no
Ensino de Ciências da Educação Básica, bem como reflexões acerca da utilização dessa
ferramenta alternativa de ensino. A análise foi realizada em trabalhos completos publicados em
dois anais de eventos, a saber: Encontro Nacional de Ensino de Química (ENEQ) e Encontro
Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), no período compreendido entre 2004
a 2014.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/
http://edeq.com.br/submissao/index.php/EDEQ/36EDEQ/paper/view/115
Trabalho intitulado: ATIVIDADE EXPERIMENTAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA: TESTE DE
CHAMAS, apresentado no 36º Encontro de Debates sobre o Ensino de Química (EDEQ). O
trabalho apresenta as atividades de um grupo de acadêmicos do curso de Licenciatura em
Ciências Exatas da Universidade Federal do Pampa – campus Caçapava do Sul, RS, pertencentes
ao subprojeto de Química do PIBID, realizadas em uma escola de Ensino Médio, na qual foram
realizadas experimentações baseadas no conteúdo teórico “modelo atômico de Bohr”. Essa
implementação didática teve por objetivo trabalhar de forma prática o conteúdo e aproximar os
acadêmicos do contexto escolar.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/
http://edeq.com.br/submissao/index.php/EDEQ/36EDEQ/paper/view/115
Quantidade total 04
Subprojeto Química – Campus Caçapava do Sul
7) Tipo de Produto: Minicurso

Indicador atividade: 11/20

Trabalho intitulado: ChemSketch como ferramenta de ensino: uma proposta de minicurso,
apresentado no 36/EDEQ, que aconteceu no Instituto Federal Farroupilha em outubro de 2016.
Minicurso utilizando do software “ChemSketch”. Trata-se de software livre, com excelente
potencial de empregado como ferramenta no auxílio para o ensino de Química, o qual pode ser
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utilizado para trabalhar com diversas atividades, tais como: a construção de estruturas químicas,
reações, diagramas esquemáticos utilizando vidrarias e aparatos laboratoriais e, ainda, projeções
de estruturas em 3D (ACD/Labs, 2016).
http://edeq.com.br/submissao/index.php/EDEQ/36EDEQ/paper/view/33
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/
Trabalho intitulado: ChemSketch como ferramenta de ensino: uma proposta de minicurso,
apresentado na VII Semana Acadêmica do Curso de Licenciatura e IV Mostra Da licenciatura na
I Semana acadêmica Integrada - UNIPAMPA Caçapava do Sul. Minicurso utilizando do
software “ChemSketch”. Trata-se de software livre, com excelente potencial de empregado
como ferramenta no auxílio para o ensino de Química, o qual pode ser utilizado para trabalhar
com diversas atividades, tais como: a construção de estruturas químicas, reações, diagramas
esquemáticos utilizando vidrarias e aparatos laboratoriais e, ainda, projeções de estruturas em 3D
(ACD/Labs, 2016).
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/
Trabalho intitulado: Apresentação de Oficina sobre jogos no Ensino de Química, apresentado
na VII Semana Acadêmica do Curso de Licenciatura e IV Mostra da Licenciatura na I Semana
acadêmica Integrada - UNIPAMPA Caçapava do Sul. O minicurso “Jogos no Ensino de
Química”, busca divulgar e incentivar o uso de jogos no ensino. Na oficina foram utilizados três
jogos, sendo dois deles elaborados no âmbito das atividades do subprojeto e o terceiro elaborado
pelo grupo de bolsistas do PIBID do Instituto Federal de Farroupilha de Panambi.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/
Quantidade total 03
Subprojeto Física – Campus Bagé
8) Tipo do produto: Resumo Técnico-Científico
Indicador da atividade: 03
MEDINDO TEMPERATURAS COM ALTA ACURÁCIA E ALTA RESOLUÇÃO,
UTILIZANDO ADS1247 E PT100. Trabalho apresentado no 1º Ehal – Encontro Brasileiro de
Hardware Aberto e Livre, São Paulo, 2016. Modalidade: Pôster.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/PB_FB_R_Ehal_Temperatura.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/PB_FB_P_Ehal_Temperatura.pdf
Quantidade total 01
Subprojeto Física – Campus Bagé
9) Tipo do produto: Resumo Técnico-Científico
Indicador da atividade: 04
DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA MULTIFUNCIONAL UTILIZANDO
PYTON E PIC18F2550. Trabalho apresentado no 1º Ehal – Encontro Brasileiro de Hardware
Aberto e Livre, São Paulo, 2016. Modalidade: Pôster.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/PB_FB_R_Ehal_Pyton.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/PB_FB_P_Ehal_Pyton.pdf
DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA PARA AUTOMAÇÃO. Trabalho
apresentado no VIII Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (Siepe), Uruguaiana/RS,
2016. Modalidade: Pôster.
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http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/PB_FB_R_SIEPE_Automacao.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/PB_FB_P_SIEPE_Automacao-2.pdf
Quantidade total 02
Subprojeto Física – Campus Bagé
10) Tipo do produto: Resumo Técnico-Científico
Indicador da atividade: 05
EXPERIMENTOS COMO MOTIVAÇÃO À FEIRA DE CIÊNCIAS E AO CURSO DE
FÍSICA. Trabalho apresentado no I Encontro de PIBID Física/RS, Passo Fundo, 2016.
Modalidade: Pôster.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/PB_FB_R_UP_Experimentos.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/PB_FB_P_UP_Experimentos.pdf
EQUIPANDO O LABORATÓRIO DE ENSINO. Trabalho apresentado no I Encontro de PIBID
Física/RS, Passo Fundo, 2016. Modalidade: Pôster.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/PB_FB_R_UP_Lab.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/PB_FB_P_UP_Lab.pdf
Quantidade total 02
Subprojeto Física – Campus Bagé
11) Tipo do produto: Resumo Técnico-Científico
Indicador da atividade: 02
O DESAFIO DE REALIZAR FEIRA DE CIÊNCIAS EM UM CONTEXTO DE RESTRIÇÃO
DE VERBAS. Trabalho apresentado no I Encontro de PIBID Física/RS, Passo Fundo, 2016.
Modalidade: Pôster.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/PB_FB_R_UP_Feira.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/PB_FB_P_UP_Feira-1.pdf
Quantidade total 01
Subprojeto Física – Campus Bagé
12) Tipo do produto: Resumo Técnico-Científico
Indicador da atividade: 07
INTRODUÇÃO DE LÓGICA NO ENSINO FUNDAMENTAL. Trabalho apresentado no XIV
Encontro Sobre Investigação na Escola, Uruguaiana/RS, 2016. Modalidade: Roda de Conversa –
Resumo.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/PB_FB_Real_Exp_Uruguaiana_Inves-1.pdf
INTRODUÇÃO DE LÓGICA NO ENSINO FUNDAMENTAL. Trabalho apresentado no VIII
Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (Siepe), Uruguaiana/RS, 2016.
Modalidade: Pôster.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/PB_FB_R_SIEPE_Logica.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/PB_FB_P_SIEPE_Logica.pdf
Quantidade total 02
Subprojeto Física – Campus Bagé
13) Tipo do produto: Resumo Técnico-Científico
Indicador da atividade: 10
UTILIZAÇÃO DO SCRATCH NO ENSINO FUNDAMENTAL. Trabalho apresentado no I
Encontro de PIBID Física/RS, Passo Fundo, 2016. Modalidade: Pôster.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/PB_FB_R_UP_Scratch.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/PB_FB_P_UP_Scratch-1.pdf
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Quantidade total 01
Subprojeto Letras Espanhol – Campus Bagé
14) Tipo do produto: Pôster
Indicador da atividade: 5
Interculturalidade, uma necessidade presente no ensino de línguas: A oficina Filmes no
aprendizado de espanhol trabalhou e analisou com seus alunos os personagens principais de
filmes, além de conhecer o nome, bem como, as características dos animais selvagens em espanhol
e relacionar com aspectos culturais da cultura indígena.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/15174662_1234924249902908_497626544_n.jpg
A língua espanhola sobre uma nova perspectiva: proposta de ensino através das fanfics: A
oficina: Fanfics e Espanhol na Escola é um dos projetos que esta fazendo com que alunos e
alunas escrevam e criem novas histórias na escola CIEP de Bagé. Ministrada pelas bolsistas Djulya
Veloso, Andrômeda Guterres, Luiza Dutra, Bárbara Machado e Berenice Gonçalvez o objetivo é
utilizar a língua espanhola pra fazer novas histórias com personagens e histórias já existentes.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/15226409_1234924356569564_1496088644_n.jpg
A importância de falar sobre os aspectos culturais no ensino de uma língua adicional.
A oficina Estados Unidos, México e Brasil vem trabalhando com vários projetos ao longo do ano.
Um deles aborda o tema da interculturalidade. Falar sobre tal tema se torna essencial no ensino de
línguas e no mundo globalizado onde vivemos, essa foi a pauta que foi discutida em uma roda de
conversa com a bolsista Fulbright do campus Bagé, roda ministrada pelos professores Guilherme
Ramos e Priscila Quadros nos oitavos anos da Escola Félix de Bagé.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/15174662_1234924249902908_497626544_n.jpg
Quantidade total: 3
Subprojeto Letras Português – Campus Bagé
15) Tipo do produto: Resumos
Indicador da atividade: 5
O resumo Parada da Leitura: HQs como formação de leitores foi apresentado, sob a forma de
pôster no VIII SIEPE. A apresentação, feita por Stéfani Solari, relata uma das atividades
desenvolvidas pelo projeto Parada da Leitura que teve como objeto histórias em quadrinhos,
entendidas como um gênero que engloba a leitura da imagem e da escrita e que retrata
peculiaridades da sociedade atual. O objetivo era apresentar o texto que poderia continuar a ser lido
se fosse do interesse do aluno.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/11/participacao-da-bolsista-id-stefany.html.
Quantidade total: 1
Subprojeto Letras Português – Campus Bagé
16) Tipo do produto: Resumos Expandidos
Indicador da atividade: 5
Resumo Frankenstein: o terror em sala de aula como incentivador à formação do leitor
escritor, apresentado por Jéssica da Souza Rosa no VIII SIEPE, realizado em novembro de 2016,
em Uruguaiana/RS. O relato trata de projeto desenvolvido semanalmente com o objetivo principal
de promover o estudo e reflexão a respeito da literatura fantástica, buscando auxiliar no
desenvolvimento da interpretação e produção textual significativa pelos alunos. Dessa forma,
pretendeu-se incentivar os alunos à prática de leitura e escrita, bem como, trabalhar as competências
relativas a estas práticas.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/11/participacao-de-bolsista-id-pibid-da.html
Resumo Regionalismo Literário: um parâmetro sociocultural acerca de diferentes
perspectivas, apresentado por Cátia Cilene Diogo no VIII SIEPE, realizado em novembro de 2016,
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em Uruguaiana/RS. O relato trata de projeto desenvolvido e aplicado nas turmas do nono ano pela
equipe de bolsistas do PIBID Letras- Português. A atividade dedicou-se à temática do regionalismo,
atendendo o gosto e o interesse dos leitores.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/11/participacao-de-bolsista-id-pibid-da_9.html
Participação na 8ª Mostra das Licenciaturas do trabalho Brasilidade e Africanidade: Cultura
Afro-Brasileira em sala de aula, evento realizado em dezembro de 2016. A bolsista Taís Soares
relata as atividades desenvolvidas durante o período em que o projeto foi aplicado nas turmas de
nonos anos, da E.M.E.F São Pedro, e analisa os resultados obtidos.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/11/participacao-da-bolsista-tais-na-mostra.html
Resumo Literatura comparada na formação do leitor literário, apresentado por Bruna Soares
Lopes na I Jornada de Reflexões sobre Ensino de Línguas, realizada em 25 e 26 de novembro na
UNIPAMPA, campus Bagé/RS. O trabalho relata projeto criado pelo grupo e que se baseou no
interesse diversificado dos alunos por outras expressões artísticas. Foi selecionado o gênero sinopse
para leitura e exploração, realizando um diálogo entre Literatura e Cinema, por meio de Estudos
Comparatistas.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/11/participacao-das-bolsistas-id-sao-pedro.html
Resumo Cinepinho: contribuindo para o processo de formação de alunos leitores, apresentado
por Bruna Marzullo Fonseca no VIII SIEPE, realizado em novembro de 2016, em Uruguaiana/RS. O
trabalho relata as principais atividades realizadas pelo Cinepinho, projeto aplicado aos anos iniciais
do Ensino Fundamental que relaciona leitura e dramatização de livros infantis com filmes ou curtametragens. A atividade prática final recupera o tema do encontro que é tratado de forma criativa e
lúdica para promover a participação das crianças.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/11/participacao-de-bolsista-da-escola-ciep.html
Resumo Produção de vídeos no universo escolar: uma proposta de atividade realizada no
YouTube, apresentado por Luis Antônio Quadros de Quadros no VIII SIEPE, realizado em
novembro de 2016, em Uruguaiana/RS. O trabalho, aplicado no Instituto Federal Sul-rio-grandense,
para estudantes do ensino médio, constituiu-se em uma sequência didática centrada no estudo dos
gêneros discursivos que circulam no site YouTube. Os estudantes, no final da atividade, criaram
vídeos e um canal do YouTube para postarem suas produções.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com/2016/11/participacao-de-bolsista-do-instituto.html
Resumo Argumentação e retórica: investigar e produzir discursos, apresentado na VIII Mostra
das Licenciaturas, em Bagé/RS, por Luis Antônio Quadros de Quadros. O trabalho apresenta
resultados de uma prática de ensino aplicada em duas turmas de alunos do Ensino Médio Integrado
(cursos de Informática e Agropecuária) do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense –IFSul- Campus
Bagé, RS, através de uma sequência didática para o ensino de Língua Portuguesa, utilizando como
objeto de estudo textos argumentativos, como carta de reivindicações, artigo de opinião, charges,
dramatizações, letras de músicas e debates.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/12/pibid-na-8-mostra-de-licenciaturas.html
Resumo Oficina de linguagens: reconhecendo a poesia no mundo e ao redor, apresentado na
VIII Mostra das Licenciaturas, em Bagé/RS, por Aline Portella. O trabalho apresenta resultados de
uma oficina de linguagem, elaborada coletivamente, cujos principais objetivos foram mostrar aos
alunos que a poesia pode estar presente em diferentes formas de linguagem, observar os recursos
utilizados nesse tipo de produção, motivar os estudantes para esse tipo de estudo e contribuir para a
formação dos bolsistas ID, no sentido de aprimorar sua prática docente.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/12/a-poesia-tambem-e-tema-na-viii-mostra.html
Resumo A ambiguidade no humor a partir do seriado Chaves, apresentado na VIII Mostra das
Licenciaturas, em Bagé/RS, por Pâmela Castro. O trabalho, aplicado nas turmas de sexto ano, da
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Escola Félix Contreiras Rodrigues, em Bagé/RS, apresenta as atividades desenvolvidas pelo projeto
que teve como objetivo geral analisar a ambiguidade, relacionada ao humor, em diálogos do seriado
televisivo. Foi organizado como uma sequência didática que previu atividades de leitura, análise
linguística e a escrita de roteiros que, depois de reescritos, foram encenados, contribuindo com o
desenvolvimento dessas habilidades.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/12/seriado-chaves-e-noticia-na-viii-mostra.html
Quantidade total: 9
Subprojeto Letras Português – Campus Bagé
17) Tipo de Produto: Apresentação oral

Indicador de atividade:3

A apresentação oral Cinema e Contos de J. Simões Lopes Neto, baseada na oficina de linguagem
Cinema, contos e Lendas de Simões Lopes Neto, foi realizada no dia 21 de julho pelas bolsistas
Pâmela Castro e Kassandra Naely, no 5º Fórum de Educação e Cultura Digital, organizado pela
Secretaria de Educação do município de Bagé/RS. A apresentação ocorreu no auditório do IFSul,
para professores da rede pública de ensino.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/08/apresentacao-da-oficina-sobre-cinema-no.html
Quantidade Total:

1

Subprojeto Letras Português – Campus Bagé
18) Tipo do produto: Relato de atividades no Intrapibid
Indicador da atividade: 5
Apresentação de vídeo e de relato no Intrapibid, realizado no dia 24 de setembro de 2016, nos
turnos da manhã e tarde, no auditório da UNIPAMPA – campus Bagé – O objetivo foi reunir
pibidianos de diferentes câmpus e cursos para a troca de experiência, proporcionando assim novas
perspectivas para a prática docente.
https://www.youtube.com/watch?v=D8gIu1dP0NM&t=25s
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/11/intrapibid-pibid-sao-pedro.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/09/no-dia-24-de-setembro-nos-reunimos-na.html
Quantidade total: 1
Subprojeto Letras Português – Campus Bagé
19)Tipo de produto: Trabalho de Conclusão de Curso
Indicador da atividade: 5
Trabalho de Conclusão de Curso intitulado Literatura no Ensino Fundamental II: experiências
de letramento literário na E.M. São Pedro, da bolsista Maitê Dias Ribeiro que relata e analisa a
repercussão dos projetos desenvolvidos pelo Pibid na escola E.M. São Pedro. O trabalho foi
orientado pela coordenadora Zíla Letícia Goulart Pereira Rêgo.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/12/tcc-literatura-no-ensino-fundamental-ii.html
Quantidade total: 01
Subprojeto Letras Português – Campus Bagé
20)Tipo de produto : Publicação em Periódico
Indicador da atividade: 5
Literatura comparada na formação do leitor literário, publicado pelos bolsistas da E.M. São
Pedro na Revista Educativa da SMED Bagé (Secretaria Municipal de Educação de Bagé), v. 8, n. 8,
outubro/2016, ISSN 2178-5236, p. 24.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/11/participacao-do-pibid-sao-pedro-no.html
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Quantidade total: 01
Subprojeto Matemática – Campus Bagé
21) Tipo do produto: Publicação em evento acadêmico
Indicador da atividade: 1.3; 2.7; 2.16; .3.8; 3.10; 3.11; 3.14; 4.4; 4.7; 4.10; 5.9.
Produção de dois pôsteres apresentado no 2º Simpósio da Formação do Professor de Matemática da
Região Sul.
IFSul – Campus Bagé:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/09/Uma-abordagem-sistematizada-para-o-ensinode-trigonometria-2.pdf
IFSul – Campus Bagé:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/09/Uma-reflex%C3%A3o-sobre-aforma%C3%A7%C3%A3o-de-professores-no-Brasil-1.pdf
Produção de materiais para Feira de Ciências da Unipampa
E. M. E. F. Pérola Gonçalves:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/09/Sanando-dificuldades-nasopera%C3%A7%C3%B5es-b%C3%A1sicas-matem%C3%A1ticas-atrav%C3%A9s-dol%C3%BAdico-P%C3%B4ster.pdf
Produção de um pôster, três relatos de experiências, uma comunicação científica e três participações
na mostra de materiais do V EIEMAT.
IFSul – Campus Bagé:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/Jogos-como-ferramentas-no-ensino-dageometria-espacial-P%C3%B4ster-1.pdf
IFSul – Campus Bagé:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/09/Modelagem-matem%C3%A1tica-no-esporteUma-proposta-de-investiga%C3%A7%C3%A3o-e-ressignifica%C3%A7%C3%A3o-de-saberescient%C3%ADficos.pdf
E. E. E. Básica Prof. Justino Quintana:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/A-import%C3%A2ncia-do-PIBID-naforma%C3%A7%C3%A3o-inicial-de-futuros-professores-de-matem%C3%A1tica.pdf
Grupo de Estudos:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/Contribui%C3%A7%C3%B5es-do-uso-demapas-digitais-em-aulas-de-matem%C3%A1tica-1.pdf
IFSul – Campus Bagé:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/09/Forma%C3%A7%C3%A3o-inicial-econtinuada-Qual-a-import%C3%A2ncia-do-PIBID-nesse-contexto.pdf
E. M. E. F. Pérola Gonçalves:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/09/A-utiliza%C3%A7%C3%A3o-de-jogos-paracompreens%C3%A3o-das-opera%C3%A7%C3%B5es-b%C3%A1sicas-adi%C3%A7%C3%A3o-esubtra%C3%A7%C3%A3o-1.pdf
E. E. E. M. Silveira Martins:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/09/O-uso-do-Frac-Soma-no-processo-de-ensinoe-aprendizagem-das-fra%C3%A7%C3%B5es-no-ensino-fundamental-2.pdf
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IFSul – Campus Bagé:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/Jogos-como-ferramentas-no-ensino-dageometria-espacial-1.pdf
Produção de um relato de experiência para o XIV EIE
E. M. E. F. Pérola Gonçalves:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/09/O-ensino-das-opera%C3%A7%C3%B5esmatem%C3%A1ticas-b%C3%A1sicas-de-maneira-l%C3%BAdica-1.pdf
Produção de três pôsteres para o 8º SIEPE.
E. M. E. F. Pérola Gonçalves:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/09/Diagn%C3%B3stico-de-aprendizagem-emmatem%C3%A1tica-na-Escola-P%C3%A9rola-Gon%C3%A7alves-Bag%C3%A9.pdf
E. M. E. F. Pérola Gonçalves:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/09/Diagn%C3%B3stico-de-aprendizagem-emmatem%C3%A1tica-na-Escola-P%C3%A9rola-Gon%C3%A7alves-Bag%C3%A9P%C3%B4ster.pdf
E. E. E. Básica Prof. Justino Quintana:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/Teorema-de-Pit%C3%A1goras-Umaabordagem-baseada-na-resolu%C3%A7%C3%A3o-de-problemas-P%C3%B4ster.pdf
Grupo de Estudos:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/O-uso-do-Cmap-Tools-como-ferramenta-emestudos-de-matem%C3%A1tica.pdf
Quantidade total 16
Subprojeto Química – Campus Bagé
22) Tipo de produto: Poster/Banner
Indicador da atividade: 7; 8
A Origem e o Consumo de Energia: Uma Discussão CTS para a Sala de Aula
A atividade CTS abordou o tema “Energias” de uma maneira crítico reflexiva, junto aos alunos, que
aprofundaram seus conhecimentos a partir dos questionamentos e debates, características deste tipo
de atividade. Utilizar esse tema como veículo na escola, trás como característica a interação entre
alunos, professores e sociedade.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/88374829/PIBID2016/Material%20Bibliografico/2016-ENEQA%20ORIGEM%20E%20º%20CONSUMO%20DE%20ENERGIA%20UMA%20DISCUSS%C3%
83º%20CTS%20PARA%20ª%20SALA%20DE%20AULA.pdf
A adulteração do leite como proposta de abordagem CTS no Ensino de Química: Este trabalho
foi desenvolvido na escola Frei Plácido, com o intuito de desenvolver aulas mais contextualizadas e
interativas em que os alunos possam se posicionar quanto a assuntos que estão em evidência e que
de alguma forma afeta a sociedade. Foi utilizada a abordagem CTS, com a temática leite, onde os
alunos se tornaram os responsáveis pela interpretação e defesa do seu grupo social. O projeto
possibilitou ao aluno o posicionamento crítico e a aprendizagem significativa através da abordagem
contextualizada do conteúdo de química orgânica.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/88374829/PIBID2016/Material%20Bibliografico/2016-ENEQArtigo-Adultera%C3%A7%C3%A3o%20do%20leite%20e%20CTS.pdf
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Clube de ciências: Baseado nas conclusões qualitativas realizadas pelos bolsistas, fica claro que o
Clube de Ciências é uma estratégia de ensino-aprendizagem que pode promover educação científica
contextualizada, além de possibilitar ao educando desenvolver o senso crítico, a curiosidade e
autonomia de estudo. Alguns estudantes evidenciaram o desejo de ingressar no ensino superior em
cursos de ciências da natureza. Aos bolsistas do PIBID, o Clube de Ciências proporciona o estudo de
temas diversificados, planejamento e desenvolvimento de atividades integradas e diferenciadas
durante o curso de graduação, enriquecendo assim a sua formação como docente.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/88374829/PIBID2016/Material%20Bibliografico/2016-ENEQClube%20de%20ci%C3%AAncias.pdf
Monitoria no Ensino Médio: uma estratégia de aprender e ensinar conceitos químicos
A atividade além de auxiliar os alunos do Ensino Médio, contribuiu na formação de nós bolsistas,
tanto conceitualmente como no modo de mediar os assuntos e explicações para os estudantes,
fomentando assim uma formação integrada, sólida, rica e conjunta de aluno e professor. Tudo isso
foi favorecido pela existência de um grupo, aliado ao auxílio do professor supervisor da escola.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/88374829/PIBID2016/Material%20Bibliografico/2016-ENEQMonitoria%20no%20Ensino%20M%C3%A9dio%20uma%20estrat%C3%A9gia%20de%20aprender
%20e%20ensinar%20conceitos%20qu%C3%Admicos%20-%20vers%C3%A3o%20final.pdf
Clube de ciências: introdução de estudantes do ensino médio às práticas laboratoriais e às
graduações na área das ciências da natureza
https://dl.dropboxusercontent.com/u/88374829/PIBID2016/Material%20Bibliografico/2016-ENEQPoster%20Clube%20de%20ci%C3%Aancias.pdf
Monitoria no ensino médio: uma estratégia de aprender e ensinar conceitos químicos
https://dl.dropboxusercontent.com/u/88374829/PIBID2016/Material%20Bibliografico/2016-ENEQPoster%20Monitoria%20no%20Ensino%20M%C3%A9dio%20uma%20estrat%C3%A9gia%20de%
20aprender%20e%20ensinar%20conceitos%20qu%C3%Admicos%20%20vers%C3%A3o%20final.pdf
Contribuições Da Neurociência para a Construção de Recursos Alternativos ao Ensino do
Diagrama de Linus Pauling
https://dl.dropboxusercontent.com/u/88374829/PIBID2016/Material%20Bibliografico/2016-FURGContribui%C3%A7%C3%B5es%20Da%20Neuroci%C3%Aancia%20para%20ª%20Constru%C3%
A7%C3%A3o%20de%20Recursos%20Alternativos%20ao%20Ensino%20do%20Diagrama%20de%
20Linu.pdf
Diagrama de Linus Pauling em 3D: um projeto em construção
https://dl.dropboxusercontent.com/u/88374829/PIBID2016/Material%20Bibliografico/2016IFSul%20Bag%C3%A9%20%20Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20Diagrama%20de%20Pauling.pdf
Ensinando o conteúdo tabela periódica para alunos com deficiência visual
https://dl.dropboxusercontent.com/u/88374829/PIBID2016/Material%20Bibliografico/2016-SIEPEPoster%20%20ENSINANDO%20º%20CONTE%C3%9ADO%20TABELA%20PERI%C3%93DICA%20PAR
A%20ALUNOS%20COM%20DEFICI%C3%8ANCIA%20VISUAL.pdf
Total
09
Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
23) Tipo do produto: Resumos e trabalhos apresentados em eventos

Indicador da atividade: 16
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Trabalho intitulado: Reflexões Sobre a Prática ae Ensinar e de Aprender. Apresentado no VIII
Siepe, realizado em 22-24 novembro 2016 em Uruguaiana/RS. Neste trabalho discute-se as
abordagens e estratégicas de ensino utilizadas nos conteúdos de Ciências junto a uma turma de 7º
ano da Escola José Francisco Pereira da Silva ao longo do ano 2016.
CN_JF_SIEPE
Trabalho intitulado: O Meio Ambiente como parte integrante das práticas educacionais.
Apresentado no VIII Siepe, realizado em 22-24 novembro 2016 em Uruguaiana/RS. Neste trabalho
discute-se o desenvolvimento de um projeto interdisciplinar sobre meio ambiente envolvendo a
turma de 6º ano da Escola José Francisco Pereira da Silva.
CN_JF_SIEPE_2
Trabalho intitulado: Plano Municipal de Educação: uma disputa de poder. Apresentado no XIV
Encontro sobre Investigação na Escola, realizado, em 27-28 de agosto de 2016 em Uruguaiana/RS. Neste
trabalho discute-se o processo de construção do Plano Municipal de Educação do município e a
participação dos Pibidianos conjuntamente com a Comunidade Escolar.
CN_JF_Investigação
Trabalho intitulado: Artefatos Pedagogicos: Construindo um novo jeito de ensinar Ciências da
Natureza. Apresentado no XIV Encontro sobre Investigação na Escola, realizado em 27-28 de agosto de
2016 em Uruguaiana/RS. Neste trabalho discute-se teoricamente o uso de artefatos pedagógicos do ponto
de vista interdisciplinar nas práticas de ensino de Ciências da Natureza.
https://drive.google.com/file/d/0B8_KjPps1ehAeUMtUWJKbThPekk/
Trabalho intitulado: Dossiê Socioantropologico: conhecendo a identidade da comunidade escolar
através do PIBID. Apresentado no XIV Encontro sobre Investigação na Escola, realizado em 27-28 de
agosto de 2016 em Uruguaiana/RS. Neste trabalho discute-se a realização de diagnóstico na Escola
Estadual de Ensino Médio Marechal Candido Rondon através de um dossiê socioantropológico.
https://drive.google.com/file/d/0B8_KjPps1ehAWEF1Nm02SndyVnc/
Oficina: Materiais didáticos adaptados para Ensino Ciências. Apresentado no VIII Siepe, realizado
em 22-24 novembro 2016 em Uruguaiana/RS. Neste trabalho executou-se uma oficina no evento
sobre materiais adaptados para alunos cegos, abordando conteúdos de Ciências.
http://pibidbiorondon.blogspot.com.br/2016/11/8-siepe.html
Trabalho intitulado: Pesquisa Socioantropológica Evidenciando a Importância do Papel Escolar e
Familiar na Formação Cidadã, Apresentado no XIV Encontro sobre Investigação na Escola, realizado
em 27-28 de agosto de 2016 em Uruguaiana/RS. Neste trabalho discute-se a realização de diagnóstico na
Escola Municipal de Ensino Fundamental DOM BOSCO através de um dossiê socioantropológico.
Link: https://drive.google.com/file/d/0B8_KjPps1ehATHIzNGtHeGxFUnc/view
Trabalho intitulado: Feira de Ciências, saúde e meio ambiente: uma experiência do PIBID
Ciências da Natureza. Apresentado no VIII Siepe, realizado em 22-24 novembro 2016 em
Uruguaiana/RS. Neste trabalho descreve-se a experiência de realização de Feira de Ciências na
EMEF Dom Bosco.
http://ppgciencias.blogspot.com.br/p/feira-de-ciencias-saude-e-meio-ambiente.html
Trabalho intitulado: A sabedoria Africana: “UBUNTU” NA ESCOLA. Apresentado no VIII Siepe,
realizado em 22-24 novembro 2016 em Uruguaiana/RS. Neste trabalho aborda-se realização de
atividade de discussão sobre o termo UBUNTU e a aplicação de sua filosofia no nosso cotidiano
com reflexão baseada em vídeo sobre o tema.
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/p/portfolio-tania.html
Trabalho intitulado: História dos nomes: um relato de experiência. Apresentado no VIII Siepe,
realizado em 22-24 novembro 2016 em Uruguaiana/RS. Neste trabalho descreve-se atividade prática
de pesquisa sobre a origem dos diferentes nomes próprios.
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https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2016/11/apresentacao-de-trabalhos-no-siepe.html
Trabalho intitulado: CINECIÊNCIAS: o ensino de ciências através de vídeos e filmes. Apresentado
no VIII Siepe, realizado em 22-24 novembro 2016 em Uruguaiana/RS. Neste trabalho é descrita a
experiência da atividade CineCiências na qual são utilizados filmes e vídeos para discutir conteúdos
da área de Ciências.
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2016/11/apresentacao-de-trabalhos-no-siepe.html
Trabalho intitulado: O sistema sensorial: um relato de aula prática. Apresentado no VIII Siepe,
realizado em 22-24 novembro 2016 em Uruguaiana/RS. Neste trabalho é descrita a realização de
atividade prática envolvendo o estímulo dos sentidos olfato, visão e audição em diferentes situações.
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2016/11/apresentacao-de-trabalhos-no-siepe.html
Trabalho intitulado: UBUNTU. Apresentado no XIV Encontro sobre Investigação na Escola, realizado
em 27-28 de agosto de 2016 em Uruguaiana/RS. Neste trabalho aborda-se realização de atividade de
discussão sobre o termo UBUNTU e a aplicação de sua filosofia no nosso cotidiano com reflexão
baseada em vídeo sobre o tema.
https://drive.google.com/file/d/0B8_KjPps1ehANEFINzVyTnhpdXc/view
Trabalho intitulado: CineCiências e a abordagem sobre a crise política no Brasil: percepção e
opinião de alunos das series finais do ensino fundamental. Apresentado no XIV Encontro sobre
Investigação na Escola, realizado em 27-28 de agosto de 2016 em Uruguaiana/RS. Neste trabalho
descreve-se atividade de discussão sobre a realidade política brasileira a partir de um vídeo do programa
de TV “Profissão Reporter” que envolveu esta temática.
https://drive.google.com/file/d/0B8_KjPps1ehAN0FpRlp6bl9tWm8/view
Trabalho intitulado: Minicurso: construção e dinamização do dossiê socioantropológico.
Apresentado no VIII Siepe, realizado em 22-24 novembro 2016 em Uruguaiana/RS. Este trabalho
constitui-se em oficina realizada no SIEPE sobre o tema dossiê socioantropológico.
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2016/11/apresentacao-de-trabalhos-no-siepe.html
Trabalho intitulado: A Pesquisa Socioantropológica como Princípio Pedagógico. Apresentado no
VIII Siepe, realizado em 22-24 novembro 2016 em Uruguaiana/RS. Este trabalho descreve a
realização do diagnóstico do tipo dossiê socioantropológico no Instituto Estadual Paulo Freire.
https://drive.google.com/file/d/0B8_KjPps1ehAMUVXS2U5d1BCRFk/view
Trabalho intitulado: A importância de projetos que possibilitem a presença de discentes em
licenciaturas no ambiente escolar durante a graduação: PIBID contribuindo na formação de
educadores. Apresentado no XIV Encontro sobre Investigação na Escola, realizado em 27-28 de agosto
de 2016 em Uruguaiana/RS. Este trabalho aborda a importância da inserção dos formandos em
Ciências da Natureza no contexto escolar através de projetos como o PIBID.
https://drive.google.com/file/d/0B8_KjPps1ehAY18zaUdJdEl6eXc/view
Trabalho intitulado: O PIBID conversando com a Gurizada. Apresentado no XIV Encontro sobre
Investigação na Escola, realizado em 27-28 de agosto de 2016 em Uruguaiana/RS. Neste trabalho
descreve-se as atividades desenvolvidas pelo grupo focal PIBID conversando com a Gurizada
abordando diferentes temáticas do cotidiano com a juventude através de seminários e debates
realizados em horário alternativo ao escolar.
https://drive.google.com/file/d/0B8_KjPps1ehAQzR6eUFodkJhdmM/view
Trabalho intitulado A mulher no Universo da Ciência. Apresentado no XIV Encontro sobre
Investigação na Escola, realizado em 27-28 de agosto de 2016 em Uruguaiana/RS. Neste trabalho
descreve-se atividade de reflexão desenvolvida em sala de aula sobre o papel feminino na Ciência.
https://drive.google.com/file/d/0B8_KjPps1ehAdFRrWU5GX3FJREU/view
Quantidade total 19
315

__________________________________Relatório de Atividades do Programa PIBID/UNIPAMPA
Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
24) Tipo do produto: Construção do dossiê socioantropológico

Indicador da atividade: 1

Elaboração e aplicação do questionário socioantropológica nas turmas atendidas pelo subgrupo
Pibid na escola DOM BOSCO. Nessa atividade foi realizado um levantamento preliminar do
contexto onde a escola está inserida através de observações e questionários, além disso, fez-se um
levantamento do espaço físico da escola e da sua organização e funcionamento. Foi aplicado um
questionário aos alunos envolvendo questões socioantropológicas a fim de facilitar o
reconhecimento do ambiente a ser trabalhado. A atividade desenvolvida foi a partir da obra de
Paulo Freire.
http://fatoscontestaveis.blogspot.com.br/2016/04/o-questionario.html e
http://ppgciencias.blogspot.com.br/p/a-emef-dom-bosco.html
Elaboração e aplicação do questionário socioantropológico nas turmas atendidas pelo subgrupo
Pibid na escola ROMAGUERA CORREA. Nessa atividade foi realizado um levantamento
preliminar do contexto onde a escola está inserida através de observações e questionários, além
disso, fez-se um levantamento do espaço físico da escola e da sua organização e funcionamento.
Foi aplicado um questionário aos alunos envolvendo questões socioantropológicas a fim de
facilitar o reconhecimento do ambiente a ser trabalhado. A atividade desenvolvida foi a partir da
obra de Paulo Freire.
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2016/07/questionario-socioantropologico-das.html
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2016/07/relatorio-socioantropologico-do-i-e.html
Quantidade total
02
Subprojeto Educação Física – Campus Uruguaiana
25) Tipo do produto: publicação de resumo técnico-científico
Indicador da atividade: 7, 8, 12, 13 - SIEPE, PELOTAS, EIE, SALÃO DA UFRGS
Resumo SIEPE: Divulgamos nossas atividades e reflexões sobre a docência através da submissão
de resumo científico para o 8º Salão Internacional de Pesquisa, Ensino e Extensão (SIEPE), em
Uruguaiana, intitulado: A importância da troca de conhecimento entre supervisores e bolsistas
discentes no subprojeto PIBID
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-educacao-fisica-participa-do-siepe-2016/
Resumo SIEPE: Divulgamos nossas atividades e reflexões sobre a docência através da submissão
de resumo científico para o 8º Salão Internacional de Pesquisa, Ensino e Extensão (SIEPE), em
Uruguaiana, intitulado: O IMPACTO DO PIBID NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-educacao-fisica-participa-do-siepe-2016/
Resumo SIEPE: Divulgamos nossas atividades e reflexões sobre a docência através da submissão
de resumo científico para o 8º Salão Internacional de Pesquisa, Ensino e Extensão (SIEPE), em
Uruguaiana, intitulado: PARTICIPAÇÃO EM CONSELHO DE CLASSE: PERSPECTIVAS DE
BOLSISTAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-educacao-fisica-participa-do-siepe-2016/
Resumo SIEPE: Divulgamos nossas atividades e reflexões sobre a docência através da submissão
de resumo científico para o 8º Salão Internacional de Pesquisa, Ensino e Extensão (SIEPE), em
Uruguaiana, intitulado: A experiência como docente, e a responsabilidade diante de uma turma
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-educacao-fisica-participa-do-siepe-2016/
Resumo SIEPE: Divulgamos nossas atividades e reflexões sobre a docência através da submissão
de resumo científico para o 8º Salão Internacional de Pesquisa, Ensino e Extensão (SIEPE), em
Uruguaiana, intitulado: A Influência das aulas de Educação Física para a formação dos alunos do
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Ensino Médio de uma Escola Pública de Uruguaiana
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-educacao-fisica-participa-do-siepe-2016/
Resumo SIEPE: Divulgamos nossas atividades e reflexões sobre a docência através da submissão
de resumo científico para o 8º Salão Internacional de Pesquisa, Ensino e Extensão (SIEPE), em
Uruguaiana, intitulado: POSSIBILIDADES DE EXPERIÊNCIAS DOCENTES A PARTIR DO
PIBID
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-educacao-fisica-participa-do-siepe-2016/
Resumo SIEPE: Divulgamos nossas atividades e reflexões sobre a docência através da submissão
de resumo científico para o 8º Salão Internacional de Pesquisa, Ensino e Extensão (SIEPE), em
Uruguaiana, intitulado: Seminário sobre docência em Educação Física escolar
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-educacao-fisica-participa-do-siepe-2016/
XIV EIE: Divulgamos nossas atividades e reflexões sobre a docência através da submissão do
trabalho intitulado: A contribuição das aulas de Educação Física para a vida, na visão dos alunos de
Ensino Médio de uma Escola Pública de Uruguaiana
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/xiv-encontro-sobre-investigacao-na-escola/
XIV EIE: Divulgamos nossas atividades e reflexões sobre a docência através da submissão do
trabalho intitulado: O RESGATE DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MOVIMENTO
ATRAVÉS DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO FÍSICA
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/xiv-encontro-sobre-investigacao-na-escola/
XIV EIE: Divulgamos nossas atividades e reflexões sobre a docência através da submissão do
trabalho intitulado: TEMATIZAÇÃO DA PRÁTICA DE LUTAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO
FÍSICA
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/xiv-encontro-sobre-investigacao-na-escola/
XIV EIE: Divulgamos nossas atividades e reflexões sobre a docência através da submissão do
trabalho intitulado: O IMPACTO DO PIBID NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/xiv-encontro-sobre-investigacao-na-escola/
XIV EIE: Divulgamos nossas atividades e reflexões sobre a docência através da submissão do
trabalho intitulado: EDUCAÇÃO FÍSICA ALÉM DO ESPORTE
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/xiv-encontro-sobre-investigacao-na-escola/
XIV EIE: Divulgamos nossas atividades e reflexões sobre a docência através da submissão do
trabalho intitulado: AULAS MISTAS: VISÃO DOS ALUNOS
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/xiv-encontro-sobre-investigacao-na-escola/
XIV EIE: Divulgamos nossas atividades e reflexões sobre a docência através da submissão do
trabalho intitulado: O RECONHECIMENTO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM
DIFERENTES AMBIENTES DE ATUAÇÃO, NA VISÃO DOS ALUNOS
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/xiv-encontro-sobre-investigacao-na-escola/
XIV EIE: Divulgamos nossas atividades e reflexões sobre a docência através da submissão do
trabalho intitulado: A DANÇA COMO POSSIBILIDADE DE ENSINO, NAS AULAS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/xiv-encontro-sobre-investigacao-na-escola/
XIV EIE: Divulgamos nossas atividades e reflexões sobre a docência através da submissão do
trabalho intitulado: CONCEITO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA ALUNOS DO TERCEIRO
ANO DO ENSINO MÉDIO DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE URUGUAIANA
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/xiv-encontro-sobre-investigacao-na-escola/
XIV EIE: Divulgamos nossas atividades e reflexões sobre a docência através da submissão do
trabalho intitulado: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO I
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http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/xiv-encontro-sobre-investigacao-na-escola/
Participação no Salão de Extensão da UFRGS apresentando o trabalho em tertúlia, intitulado:
“Perspectivas sobre docência em Educação Física”
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/acao-de-extensao-promovida-pelo-pibid-educacao-fisica-eselecionada-para-representar-a-unipampa-no-xvii-salao-de-extensao-da-ufrgs/
Participação no 35º Simpósio Nacional de Educação Física da UFPEL: apresentação do relato de
experiência.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-educacao-fisica-participa-do-35o-simposio-nacionalde-educacao-fisica-pelotas/
Participação no 35º Simpósio Nacional de Educação Física da UFPEL: apresentação do relato de
experiência.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-educacao-fisica-participa-do-35o-simposio-nacionalde-educacao-fisica-pelotas/
Participação no 35º Simpósio Nacional de Educação Física da UFPEL: apresentação do relato de
experiência.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-educacao-fisica-participa-do-35o-simposio-nacionalde-educacao-fisica-pelotas/
Participação no 14o. Encontro de Investigação na Escola (EIE). Apresentando o trabalho: QUEM
DISSE QUE PARA ENSINAR PRECISA SER ATLETA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIAS
DAS AULAS HANDEBOL- EDUCAÇÃO FÍSICA – PIBID.
https://drive.google.com/file/d/0B8_KjPps1ehAbDBLQUlZR2hheGc/view
Participação no 14o. Encontro de Investigação na Escola (EIE). Apresentando o trabalho: UM
RELATO DE EXPERIÊNCIA COMO BOLSISTA PIBID: A TEORIA DE LUTAS COLOCADA
EM PRÁTICA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
https://drive.google.com/file/d/0B8_KjPps1ehAVU9UaE5MUXFCVjA/view
Participação no 14o. Encontro de Investigação na Escola (EIE) – Uruguaiana - RS . Apresentando o
trabalho: OS DESAFIOS PARA INCLUIR PRÁTICAS CONTEMPLATIVAS NA EDUCAÇÃO
FÍSICA ESCOLAR.
https://drive.google.com/file/d/0B8_KjPps1ehAV2ZrZnl6cFZOanM/view
Participação no 2o. Congresso Sul brasileiro de Atividade Física e Saúde – Criciúma - SC .
Apresentando o trabalho: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A INTERVENÇÃO DO PIBID /
EDUCAÇÃO FÍSICA: FESTIVAL DE ATLETISMO ESCOLAR.
https://doity.com.br/congresso-sul-brasileiro-de-atividade-fisica-e-saude/informacoes
Participação no 8o. SIEPE - Salão Internacional de Pesquisa, Ensino e Extensão da UNIPAMPA –
Uruguaiana – RS. Apresentando o trabalho: DISCUSSÕES DO PIBID EDUCAÇÃO FÍSICA: AS
CONTRIBUIÇÕES DE MARCEL MAUSS.
https://eventos.unipampa.edu.br/siepe/saberes-que-movem-o-pampa/
Participação no II Encontro Humanístico Multidisciplinar e do I Congresso Latino-Americano de
Estudos Humanísticos Multidisciplinares, Jaguarão - RS. Apresentando o trabalho: A
JUVENTUDE DA PERIFERIA NA ESCOLA: QUAL É O PROBLEMA? OBS: Este trabalho
também foi apresentado durante o 14o. EIE, em Uruguaiana - RS
https://drive.google.com/file/d/0B4N2-MZdAtDhMi00NG5MdndlbFk/view
Quantidade total 31
Subprojeto História – Campus São Borja
26) Tipo do produto: Artigo aceito para publicação

Indicador da atividade: 8
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Artigo aceito para publicação: “O PIBID, A UNIVERSIDADE E A EDUCAÇÃO BÁSICA EM
RELAÇÃO DE APRENDIZAGEM: O CASO DA UNIPAMPA E INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
PE FRANCISCO GARCIA DE SÃO BORJA – RS”. O artigo apresenta uma experiência
metodológica utilizada por um grupo de alunos do Curso de Ciências Humanas – Licenciatura da
Unipampa, campus de São Borja, vinculados ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (Pibid). O artigo será publicado na Revista de Educação Popular.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/historia-sao-borja/producao-cientifica/
Quantidade total 01
Subprojeto História – Campus São Borja
27) Tipo do produto: Banner para apresentação em evento
Indicador da atividade: 8
Banner: “UM SABER HISTÓRICO: O TRABALHO COM ARGILA COMO
MANIFESTAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL”. O resumo apresenta uma experiência
metodológica realizada pelos bolsistas do PIBID – Programa de Institucional de Iniciação à
Docência junto a turma 8º ano do ensino fundamental do Instituto Estadual Padre Francisco Garcia
no ano de 2015. O Banner foi exposto no 8º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão
promovido pela Universidade Federal do Pampa nos dias 22 a 24 de novembro de 2016 na cidade
de Uruguaiana-RS.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/historia-sao-borja/producao-cientifica/
Banner: Projeto Educação E Cinema: Pensando O Enem.
O projeto “Educação e Cinema: Pensando o Enem” é um projeto desenvolvido pelas(os) bolsistas
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID do curso de Ciências
Humanas – Licenciatura. O projeto está sendo aplicado no Instituto Estadual Padre Francisco
Garcia, na Cidade de São Borja/RS. Tem como objetivo preparar discentes para a prova do Enem –
Exame Nacional do Ensino Médio. A proposta é relacionar filmes com os conteúdos presentes nas
disciplinas de Humanidades do ensino médio. O Banner foi exposto no 8º Salão Internacional de
Ensino, Pesquisa e Extensão promovido pela Universidade Federal do Pampa nos dias 22 a 24 de
novembro de 2016 na cidade de Uruguaiana-RS.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/historia-sao-borja/producao-cientifica/
Quantidade total 02
Subprojeto História – Campus São Borja
28) Tipo do produto: Resumo expandido para apresentação em evento
Indicador da atividade: 8
Resumo expandido: A expressão cultural do chamamé: um relato de experiência do Pibid no
ensino fundamental.
Este trabalho foi realizado com um grupo de alunos do ensino fundamental como prática do
Programa Institucional de iniciação à docência – PIBID aplicado no Instituto Estadual Padre
Farncisco Garcia no ano de 2015. O objetivo foi apresentar aos grupo de alunos o Chamamé de viés
cultural representando muito mais do que apenas mais um gênero ou estilo musical. Este resumo foi
apresentado no II Encontro humanístico multidiciplinar 2016 em Jaguarão-RS
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/historia-sao-borja/producao-cientifica/
Quantidade total 01
Subprojeto História – Campus São Borja
29) Tipo do produto: Artigo para apresentação em evento

Indicador da atividade: 8
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Relato de experiência: Uma reflexão sobre as contribuições do projeto Pibid através das
atividades nas áreas: educação, meio ambiente e cidadania desenvolvida na escola Vicente
Goulart. O presente texto tem o objetivo de socializar projetos desenvolvidos dentro do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - Pibid na Escola Municipal de Ensino Fundamental
Vicente Goulart. O Relato foi apresentado na II Semana Acadêmica de Ciências Humanas realizada
na Universidade Federal do Pampa em agosto de 2016 na cidade de São Borja-RS
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/historia-sao-borja/producao-cientifica/
Artigo O ensino por meio da arte: Experiências do Programa Institucional De Bolsa de
Iniciação à Docência
A presente pesquisa tem como objetivo analisar as atividades desenvolvidas dentro do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência- PIBID tais como: teatro, poesia, exposição,
esculturas, música bem como a prática da interdisciplinaridade na realização das atividades com os
temas que são mediados pelos bolsistas nas escolas
O texto foi apresentado na II Semana Acadêmica de Ciências Humanas realizada na Universidade
Federal do Pampa em agosto de 2016 na cidade de São Borja-RS
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/historia-sao-borja/producao-cientifica/
Artigo Pibid: um novo olhar para a leitura
O objetivo deste artigo é abordar interdisciplinarmente o ensino da história, literatura e artes, através
de lendas, poesias, mitos e contos valorizando a diversidade cultural do país, onde o objetivo surgiu
da necessidade de fomentar a leitura, visto que os bolsistas em diálogo com os supervisores notaram
que os alunos possuíam dificuldades na mesma. A atividade buscou sanar um pouco o déficit de
leitura com uma forma “divertida” e diferenciada com o propósito de chamar a atenção do aluno
para que ele possa diminuir suas dificuldades no campo da interpretação de textos.
O texto foi apresentado na II Semana Acadêmica de Ciências Humanas realizada na Universidade
Federal do Pampa em agosto de 2016 na cidade de São Borja-RS
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/historia-sao-borja/producao-cientifica/
Quantidade total 03
Subprojeto Matemática – Campus Itaqui
30) Tipo do produto: Resumo/Artigo Publicado
Indicador da atividade: 14
Diferentes interpretações do número racional: uma análise de livros didáticos - (TCC Concluído)
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/TCC_Veronica_Prof-Arlita.pdf
O Ensino dos Números Racionais nos Anos Finais do Ensino Fundamental: Uma Análise das
Produções Brasileiras nos últimos Dez Anos - (TCC Concluído)
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/TCC_MarianeMinhos_ProfLeugimRomio.pdf
Potenciação: Análise de uma Coleção de Livros Didáticos de Matemática do Ensino Fundamental e
do primeiro ano do ensino médio (TCC Concluído)
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/TCC_Mayara_Prof.-Leugim.pdf
O conceito de sequências Numéricas: Análise de materiais didáticos do ensino médio e ensino
superior (TCC Concluído)
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/TCC_Danrlei_Prof.Arlita.pdf
Geometria Espacial: Mapeamento das Produções Brasileiras Relacionadas ao Pensamento
Geométrico
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/VIJEM_001.pdf
Equação da Circunferência: Análise de Coleções de Livros Didáticos do Ensino Médio
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/VIJEM_002.pdf
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Números Racionais: Um Mapeamento em Revistas Eletrônicas de Educação Matemática
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/VIJEM_003.pdf
A Abordagem do Conceito de Sequência em uma Coleção de Livros Didáticos do Ensino Médio
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/VIJEM_004.pdf
Dimensão Estrutural da Álgebra: Análise de uma Coleção de Livros Didáticos e as Potencialidades
do Algeplan
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/VIJEM_005.pdf
Uma Análise dos Pensamentos Matemáticos nas Propostas Curriculares Nacionais
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/VIJEM_006.pdf
O Conceito de Função Exponencial e Logarítmica nas Pesquisas em Educação Matemática: Um
Olhar para o Ensino Médio Regular
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/VIJEM_007.pdf
Mapeamento em Periódicos Brasileiros do Conceito de Sequência Numérica
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/VIJEM_008.pdf
Formação Matemática de Professores Polivalentes: Uma Reflexão acerca de Produções Brasileiras
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/XIIENEM_001.pdf
Geometria Espacial: Análise de uma Coleção de Livros Didáticos do Ensino Médio
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/XIIENEM_002.pdf
Formação de Professores Polivalentes: Uma Pesquisa acerca do Conhecimento Matemático
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/XIIENEM_003.pdf
Abordagem do Conceito de Sequências em Duas Coleções de Livros Didáticos do Ensino Médio
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/XIIENEM_004.pdf
Pensamento Algébrico e Padrão: Explicitação de Entendimentos a Partir de Periódicos de Educação
Matemática
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/XIIENEM_005.pdf
Google Drive como ferramenta pedagógica: Uma proposta colaborativa no âmbito do PIBID
http:// porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Bragança-Googledrive.pdf
Combinação: Análise de uma Coleção de Livros Didáticos sob a Ótica dos Campos Conceituais
https:// porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Cereta-Combinações.pdf
Campos Conceituais e Livro Didático: Análise sobre a Representação Retangular
https:// porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Dicetti-Campos-conceituais.pdf
Análise de Algumas Concepções da Álgebra na Base Nacional Comum Curricular
https:// porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/gabrielle.pdf
Estudo do conceito de sequência em uma coleção de livros didáticos do ensino médio por meio das
investigações matemáticas
https:// porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Lucero-Conceito-de-sequência.pdf
Investigação sobre subsunçores de geometria presentes nos estudantes de ensino médio.
http:// porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/resumo-siepe-Ale.pdf
Percepção dos acadêmicos em relação ao uso do software GeoGebra na abordagem de jogos.
https:// porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Oficina-do-jogos-unipampa.pdf
Trilha da equação do 2º grau
https:// porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/SIEPE-Trilha-da-equação-do-2º-grau.pdf
Equações do 1º grau: uma proposta de retomada através de jogos
https:// porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Bingo-equação-1º-grau.pdf
Introdução do software GeoGebra 3D no ensino médio: uma proposta colaborativa do PIBID
https://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Geogebra-Siepe.pdf
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Explorando espaço, forma e relações geométricas.
https:// porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Resuo-VIII-SIEPE-Oficina.pdf
Quantidade total: 28
Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão – Área temática: Letramento e Educação Infantil
31)Tipo do produto: Resumo expandido
Indicador atividade: 1. Eventos
Resumo apresentado no II Encontro Humanístico Multidisciplinar – EHM. Unipampa/ Campus
Jaguarão/RS.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/Encontro-human%C3%ADstico.pdf.
Resumo apresentado no 8º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (Siepe)
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/neumannSIEPE.pdf.
Quantidade total 2
Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão – Área temática: Letramento e Educação Infantil
32)Tipo do produto: Pôster
Indicador atividade: 1. Eventos
Pôsteres apresentados no 8º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (Siepe).
Link: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/Aceite-Siepe-Michelle.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/VERASIEPE-vera-feijo.pdf.
Quantidade total 2
Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão – Área temática: Letramento e Educação Infantil
33)Tipo do produto: Apresentação oral
Indicador atividade: 1. Eventos
Trabalho apresentado no 8º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (Siepe).
Link: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/neumannSIEPE.pdf.
Quantidade total 1
Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
Área temática: Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA)
34)Tipo do produto: Publicação de resumo expandido
Indicador atividade:
8º SIEPE – PIBID MODALIDADES DE ENSINO: APRENDENDO A DOCÊNCIA
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/resumo-siepe-2016-Daielly-Bitencourt.pdf
ALFAEJA 2016 – PROJETO PORTAL FORUM EJA RS: EVIDÊNCIAS NA FORMAÇÃO DE
EDUCADORES DE JOVENS E ADULTOS
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/ALFAEJA-MARYSOL-EVERSON-2016.pdf
Quantidade total 02
Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
Área temática: Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA)
35)Tipo do produto: Artigo completo
Indicador atividade:
XVII Fórum de estudos: leituras de Paulo Freire – manutenção e desenvolvimento de comunidade
de aprendizagem virtual multimídia em rede social na educação de Jovens e Adultos-EJA do Brasil –
portal dos fóruns de Educação de Jovens e Adultos-EJA do Brasil
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/PAULOFREIREJAGUARAO201601.pdf
XVII Fórum de estudos: leituras de Paulo Freire – A dialogicidade e a formação de educadores
para EJA.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/PAULOFREIREJAGUARAO201602.pdf
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Revista Querubim – Ação e reflexão no contexto do PIBI: a formação de comunidades críticas
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/REVISTA-RIO-DE-JANEIRO-2016QUERUBIM.pdf
Quantidade total 03
Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
Área temática: Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA)
36)Tipo do produto: Trabalho de conclusão de curso concluído.
Indicador atividade:
EVIDÊNCIAS
TEÓRICAS-PRÁTICAS
NA
FORMAÇÃO
DE
EDUCADORES:
AUTORREFLEXÕES & REFLEXÕES SOBRE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E SUAS
ESPECIFICIDADES . Autor: Eduardo da Luz Rocha
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/TCC-EDUARDO-DA-LUZ-ROCHA.pdf
ORGANIZAÇÃO MULTISSERIADA DO ENSINO: CONTRIBUIÇÕES AO PLANEJAMENTO
DOCENTE. Autor: Clara Pacheco
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/TCC-CLARA-PACHECO.pdf
Quantidade total 2
Subprojeto Pedagogia/Jaguarão
Área temática: Leituras e Escrituras nos Anos Iniciais
37) Tipo do produto: Resumos expandidos
Indicador atividade: 8
Literatura infantil: rimando e interpretando com as HQs.
MACIEL, Aline Sabbado. FIGUEIRA, Lucélia Nunes. MELGARES, Tatiane Mena Silveira.
Apresentado no 8º SIEPE Uruguaina,2016.
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKznc3LObeEL2Qo&cid=BD42C8D53762E4FB&id=BD
42C8D53762E4FB%21223&parId=BD42C8D53762E4FB%21221&o=OneUp
BRINCANDO COM AS RIMAS NO CONTEXTO DA ALFABETIZAÇÃO
Gabrielle Coelho dos Santos, ,Lisiane Teixeira de Armas Carvalho, , Ana Cristina da Silva
Rodrigues. Apresentado no 8º SIEPE-Uruguaina-2016
https://drive.google.com/file/d/0B0rOIEp4qZebeVc3Ukw3QXdWbk0/view
A Poesia nos Anos Iniciais – Autora: Michele Machado; Souza, Co-autora: Elida Regina Nobre
Rodrigues, Orientadora: Ana Cristina da Silva Rodrigues. Apresentado no VIII SIEPE.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pedagogia-jaguarao/producoes-bibliograficas
Quantidade Total 03
Subprojeto Pedagogia/Jaguarão
Área temática: Leituras e Escrituras nos Anos Iniciais
38) Tipo do produto: Resumos Expandidos
Indicador atividade: 6
Leitura de Mundo, trajetórias e diálogos infantis.
COELHO, Gabrielle. BOTELHO, MarinyToroelson Machado. CARVALHO, Lisiane Teixeira de
Armas. Apresentado no XVIII Forum de Leituras de Paulo Freire.Jaguarão, maio de 2016.
https://drive.google.com/file/d/0B0rOIEp4qZebdkltSV84OFJXWE0/view?usp=sharing
Desmistificando as datas comemorativas na alfabetização
Autora: Michele Machado Souza, Orientadora: Elida Regina Nobre Rodrigues.
Apresentado no II Encontro Humanístico Multidisciplinar CLAEC-Jaguarão, 2016.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pedagogia-jaguarao/producoes-bibliograficas/
Trabalhando as diferenças no contexto da alfabetização. COELHO, Gabrielle.
Apresentado no II Encontro Humanístico Multidisciplinar CLAEC-Jaguarão, 2016.
323

__________________________________Relatório de Atividades do Programa PIBID/UNIPAMPA
https://drive.google.com/file/d/0B0rOIEp4qZebN3AwTzB1eEgwS2c/view?ts=58397968
Quantidade total 3
Subprojeto Pedagogia/Jaguarão
Área temática: Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA)
39) Tipo do produto: Comunicação Oral
Indicador atividade: 7
Análise de gênero no clássico infantil João e Maria. Michele Machado Souza, Orientadora: Elida
Rodrigues. III Semana Acadêmica de Pedagogia.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pedagogia-jaguarao/producoes-bibliograficas/
Quantidade total 1

5.3) PRODUÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS
Subprojeto Biologia – Campus São Gabriel
1) Tipo do produto: Peças de Teatro
Indicador da atividade: 20
Teatro com Fantoches - Menina Bonita do Laço de Fita
Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente João Goulart, foi montada uma peça de
teatro com fantoches. A peça foi baseada no livro “Menina bonita do laço de fita”, de Ana Maria
Machado. O teatro foi organizado pelos alunos do clube de ciências da escola, em etapas: de
construção de personagens, ensaios e apresentação. Esse processo foi feito nos meses de agosto e
setembro. Esta peça também foi apresentada no evento sobre a vida e a obra de Mendel, em
setembro. Por Josana Maria Tiburcio.
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=TEATRO+COM+FANTOCHES+MENINA+BONITA+DO+LA%C3%87O+DE+FITA
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/subprojeto-biologia-comemora-150-anos-da-obra-demendel-e-dia-do-biologo/
Quantidade total 1
Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
2) Tipo do produto: Produções artísticas e culturais
Indicador da atividade: 19
Desfile de 7 de Setembro
CN_JF_Desfile_7Setembro
Semana do Halloween – Discutindo o preconceito na escola
CN_JF_Halloween.pdf
Pintura do muro da escola: Grafitagem dos princípios freireanos (autonomia, rigorosidade,
curiosidade, participação, amorosidade, ética, dialogicidade, criticidade, humanização), cada etapa
ficou responsável por ilustrar um princípio de convivência em sua determinada parte do muro e uma
frase de Paulo Freire.
http://subgrupofisicapf.blogspot.com.br/2016/07/pintura-do-muro-da-escola.html
Mostra pedagógica Afro-indígena: Apresentação do trabalho “A Contribuição dos povos
Indígenas para a Astronomia”, exposição de banners e telescópio.
http://subgrupofisicapf.blogspot.com.br/2016/07/banner-artesanal.html
Quantidade total 04
Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
3) Tipo do produto: Criação de espaço de grupo focal

Indicador da atividade: 11
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Criação do espaço. ”PIBID Conversando com a Gurizada”, que funciona como um grupo focal e
discute temáticas do interesse dos participantes, auxiliando na construção de suas identidades.
CN_JF_Grupo Focal_Conversando com a Gurizada 2016.pdf
Quantidade total 01
Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão – Área temática: Letramento e Educação Infantil
4)Tipo do produto: Atividade de leitura dramática
Indicador atividade: 6
Realização de dratizações de histórias infantis em festividades para a comunidade escolar.
Conscientizando os educandos de uma alimentação saudável e trazendo memórias para as avós com
a leitura da história.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/Dramatiza%C3%A7%C3%A3o-chapeuzinhovermelho.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/Dramatiza%C3%A7%C3%A3o-dia-dasav%C3%B3s.pdf.
Quantidade total 02
Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
Área temática: Leituras e Escrituras nos Anos Iniciais
5) Tipo do produto: Oficina de Turbantes
Indicador atividade: 10
Roda de conversa sobre o significado e origem do turabante e relato da palestrantes Shirley,
moradora de um quilombo na cidade de São Paulo, sobre os costumes, alimentação e vestimentas.
https://drive.google.com/open?id=0Bz43V3S9t_5_dVloeG5XVFk1R0NTTFBXT2Jxd215R0wtbG1R
Quantidade total 01
5.4) PRODUÇÕES DESPORTIVAS E LÚDICAS
Subprojeto Biologia – São Gabriel
1) Tipo do produto: Gincana
Indicador da atividade: 22
Gincana dos Professores e Funcionários
No dia 25 de outubro de 2016, na E.E.E.M. João Pedro Nunes, ocorreu uma gincana e
confraternização entre professores e funcionários em alusão ao Dia do Professor e ao Dia do
Servidor Público, nos turnos da manhã e da tarde, para que houvesse a maior participação possível.
Este dia foi de grande diversão e comemoração, onde professores e funcionários participaram de
brincadeiras, sorteio de brindes e puderam celebrar um dia dedicado a eles, finalizando com um
belo chá de confraternização. Por MireliFiorenza.
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=Gincana+dos+Professores+e+Funcion%C3%A1rios
Quantidade total 1
Subprojeto Letras Espanhol – Bagé
2) Tipo do produto: Espanhol e poemas
Indicador da atividade:
a) Descrição do produto gerado:
Os tabalharam com autores da língua espanhola, o objetivo era que os alunos também começassem a
criar poemas. Foram confeccionados paíneis com os poemas criados.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/atividades-2016/
Quantidade total 01
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Subprojeto Letras Português – Campus Bagé
3) Tipo do produto: Rádio Escolar
Indicador da atividade: 9
O projeto Rádio Escolar, aplicado na E.E.E.F. Félix Contreiras Rodrigues, na E.E.E.M. Luiz Maria
Ferraz - CIEP e no Instituto Federal Sul-rio-grandense (onde se chama SINTONIF), objetiva o
desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita, fala e escuta, pelo trabalho com os diferentes
gêneros discursivos requeridos por essa mídia e, simultaneamente, promove a interação dos alunos
envolvidos e aproxima a comunidade escolar. A programação da Rádio é formulada para que haja
um momento de descontração no horário de intervalo e uma divulgação de eventos da escola e de
seu entorno.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/07/radio-escolar-conexao-ciep-radio.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/10/no-dia-19-de-outubro-de-2016-comissao.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/06/radio-escolar-na-escola-felix.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/09/exibicao-da-radio-escolar-na-escola.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/06/pesquisa-sobre-radio-escolar-no-ifsul.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/07/radio-escolar-ifsul-campus-bagers-radio.html
Quantidade total
1
Subprojeto Letras Português – Campus Bagé
4) Tipo do produto: Cinema na Escola
Indicador da atividade:10
O projeto Cinepinho é executado semanalmente com os alunos dos anos iniciais do ensino
Fundamental, no turno da tarde. O objetivo é formar novos leitores oferecendo aos alunos contato
com obras literárias desde os primeiros anos da vida escolar; e realizar essa prática de maneira
lúdica, estabelecendo relações entre gêneros como cinema de curta e longa metragem, teatro,
fábulas, contos, poemas, dentre outros.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/10/cinepinho.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/06/festa-no-ceu-cinepinho-ciep.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/06/a-roupa-nova-do-rei-cinepinho.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/06/frankenstein-cinepinho-ciep.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/06/a-verdadeira-historia-dos-tres.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/07/cinepinho-ciep.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/08/o-gigante-egoista-cinepinho-ciep.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/09/cinepinho-o-dr-urso-e-o-cacador-ciep.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/10/cinepinho-trabalhando-as-diferencas.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/10/cinepinho-primavera.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/10/cinepinho-falha-na-comunicacao_17.html
Quantidade total
11
Subprojeto Letras Português – Campus Bagé
5)Tipo do produto: Feiras do Livro
Indicador da atividade: 13
Este ano, tivemos mais uma edição da Feira do Livro nas escolas, evento que procura dinamizar os
acervos das bibliotecas e ser espaço de socialização das práticas de leitura. No dia 22 de outubro, na
E.M.E.F. São Pedro foi realizada a quinta edição do evento , com a oferta de contação de histórias e
Flash Mobs. No dia 17 de novembro de 2016, o Pibid realizou a VI Feira do Livro E. M. João
Severiano, em parceria com a escola. O tema deste ano foi a Diversidade Cultural. Foram ofertadas
diversas oficinas aos alunos com diferentes temas, tais como: Hip Hop, Bate-papo sobre gênero e
sexualidade, HQs entre outras.
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http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/11/vi-feira-do-livro-da-emef-dr-joao.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/11/no-dia-22-de-outubro-na-e.html
Quantidade total
1
Subprojeto Letras Português – Campus Bagé
6) Tipo do produto: Oficinas Ministradas em Eventos
Indicador da atividade: 8
Contação de histórias na Escola de Educação Infantil Educarte: No dia 14 de abril de 2016, as
bolsistas do subprojeto Letras-Português/Bagé Paola e Andressa foram até a escola infantil Educarte,
localizada na cidade de Bagé/RS, fazer uma contação de histórias para os alunos da escola e
visitantes de uma E.M.E.I. local que estavam lá. A oficina fez parte da II Semana da Literatura
Infantil da escola. Foram separados três livros para os alunos, dois para os maiores do maternal e um
para o berçário. A experiência foi bem interessante, os alunos gostaram das histórias contadas e os
bebês do maternal ficaram encantados com o livro que era bem interativo.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/06/leitura-na-escola-educarte.html
Contação de histórias nas turmas de pré-escola da E.M. João Severiano: As bolsistas Andressa e
Paola, efetuaram contação de histórias na turma do pré-escola da E.M. João Severiano. A dinâmica
ocorreu em duas quintas feiras do mês de abril de 2016, com o intuito de levar a leitura para as
crianças, sem nenhuma dinâmica posterior, apenas para que os pequenos aproveitassem a contação.
Foram escolhidos livros que eles não conheciam e que eram bem interativos para que eles tivessem
contato com obras diferentes.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/06/hora-da-leitura-com-o-pre-na-escola.html
A oficina Reconhecendo a Poesia no mundo e ao redor, ministrada na Feira do Livro da Escola
Municipal João Severiano, teve como objetivo despertar o interesse dos alunos por textos poéticos. O
grupo de bolsistas ID do CIEP expuseram algumas das características que estruturam o texto poético,
como as noções de rima, verso e estrofe, apresentações de poemas de autores destacados no cenário
poético, leitura e recitação de poemas. O público alvo para esta oficina foram os alunos que
participaram da Feira do Livro da Escola João Severiano.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/11/participacao-dos-bolsistas-do-ciep-na.html
A oficina Menina bonita do laço de fita, vinculada ao projeto Curtindo a leitura, foi oferecida na
Feira do Livro da Escola Municipal João Severiano, pelo grupo de bolsistas da Escola Félix
Contreiras Rodrigues. A oficina foi organizada a partir das seguintes atividades: contação da história,
dinâmica do elemento mágico, reconstrução da história através de questionamentos, desenho da parte
que mais gostaram e, também, apresentação dos desenhos para os demais colegas da turma. Para
finalizar a participação, apresentamos aos alunos o curta-metragem da Menina bonita do laço de fita.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/12/contacao-de-historia-pelo-grupo-do.html
Quantidade total
4
Subprojeto Letras Português – Campus Bagé
7) Tipo do produto: Flash Mobs
Indicador da atividade: 8
Na E.M.E.F. São Pedro, durante a V Feira do Livro, foi realizada a apresentação de flash mobs
teatrais que contemplavam o poema O Navio Negreiro, de Castro Alves, e o conto O Gato Preto,
de Edgar Allan Poe. Para a concretização desta atividade, orientamos o ensaio dos alunos no turno
inverso às aulas. Para que toda comunidade escolar pudesse ter acesso ao poema, disponibilizamo-lo
sobre o cenário utilizado na apresentação da peça. Foi uma experiência marcante de levar um
clássico da literatura brasileira aos jovens leitores.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/11/flash-mob-teatral-o-navio-negreiro-v.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2016/11/flash-mob-teatral-o-gato-preto-v-feira.html
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Quantidade total

1

Subprojeto Matemática – Campus Bagé
8) Tipo do produto: Projeto Identidade Gaúcha
Indicador da atividade: 4.2.11
Participação no projeto Identidade Gaúcha com apresentação de resultados de pesquisa. E. E. E.
Básica Prof. Justino Quintana:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/11/Relat%C3%B3rio-Fotogr%C3%A1ficoIdentidade-Ga%C3%BAcha_JQ.pdf
Quantidade total 1
Subprojeto Educação Física – Campus Uruguaiana
9) Tipo do produto: Desenvolvimento de diferentes manifestações da Cultura Corporal do Movimento
na escola
Indicador da atividade: 4, 10, 13
A partir de ações desenvolvidas nas escolas, foi oportunizado a centenas de estudantes do Ensino
Fundamental e Médio, o acesso a manifestações da cultura corporal pouco abordadas nas aulas de
Educação Física.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-educacao-fisica-participa-do-projeto-sobrevalorizacao-da-cultura-afro-brasileira/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/subprojeto-educacao-fisica-participa-de-projetoinstitucional-nas-escolas-a-feira-de-saude-e-meio-ambiente/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/intervencoes-na-escola-dr-joao-fagundes-uruguaiana/
Quantidade total 03
Subprojeto Educação Física – Campus Uruguaiana
10) Tipo do produto: atividades de caráter lúdico e esportivo - torneio esportivo
Indicador da atividade: 9
TORNEIO DE INTEGRAÇÃO: Com o intuito de proporcionar aos bolsistas a oportunidade de
atuar em situações não previstas no currículo formal, o grupo participou da organização do
Torneio Internacional de Integração Esportiva, proposto pela escola João Fagundes. Este é um é
um evento escolar tradicional na cidade de Uruguaiana que acontece desde 2005 e envolve cerca
de 20 escolas de Uruguaiana e cidades vizinhas. O objetivo do torneio foi proporcionar às equipes
participantes um momento onde a competição e a integração estivessem presentes, visando o
intercâmbio de culturas e a troca de experiências. Os bolsistas participaram como colaboradores e
as supervisoras da Escola João Fagundes foram as organizadoras do evento que contou com uma
semana de jogos nos três turnos diários.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-educacao-fisica-participa-de-torneio-escolar-commais-de-15-escolas/
Destacamos também as ações fundamentadas na perspetiva critico superadora, baseada no
arcabouço do Coletivo de Autores. Nesta perspectiva foram desenvolvidos:
I - PIBID Educação Física Unipampa realiza encerramento do semestre letivo com grande
Festival de Atletismo Escola:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-educacao-fisica-unipampa-realiza-encerramentodo-semestre-letivo-com-grande-festival-de-atletismo-escolar/
II - PIBID EDUCAÇÃO FÍSICA PROMOVE OFICINA DE LUTAS
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-educacao-fisica-promove-oficina-de-lutas/
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Quantidade total 01
Subprojeto Pedagogi – Campus Jaguarão – Área temática: Letramento e Educação Infantil
11) Tipo do produto: Desenvolvimento de brincadeiras
Indicador atividade: 4
As brincadeiras realizadas com a comunidade escolar foram 1) Corrida do saco; 2)Dança da laranja;
3) Dança da cadeira; em que as bolsistas e supervisora entregaram balas e chocolate como prêmio
pela participação.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/Desfile.pdf.
Quantidade total 1
Subprojeto Pedagogi – Campus Jaguarão – Área temática: Leituras e Escrituras nos Anos Iniciais
12) Tipo do produto: Chá das Avós
Indicador atividade: 10
Em comemoração ao dia das Avós, as mesmas foram convidadas para um chá realizado em sala de
aula, juntamente com os alunos.
https://drive.google.com/open?id=0Bz43V3S9t_5_dVpuaHdTSjZsZzNEa0F3anpsRDV2VEltRHNB
Quantidade total 1
5.5)PRODUÇÕES TÉCNICAS, MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E OUTRAS
Neste campo destacam-se: atualização de acervo da biblioteca escolar; criação de fóruns de
licenciatura e formação docente; criação de laboratórios portáteis para o ensino de ciências;
desenvolvimento de projetos sociais; manutenção de ateliê para atividades artísticas na escola;
plano de melhoramento para laboratórios de ciências; revitalização de laboratórios de informática;
modificação de projetos pedagógicos da licenciatura; criação de novas modalidades de licenciatura;
criação de licenciaturas indígenas e do campo; criação de licenciaturas interculturais; outros
produtos.
Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
1) Tipo do produto: Organização de laboratórios

Indicador da atividade: 12

Organização do Laboratório de Ciências da Escola José Francisco.
CN_JF_ ORGANIZAÇÃO DO LABORATÓRIO.pdf

Quantidade total 01
Subprojeto Educação Física – Campus Uruguaiana
2) Tipo do produto: mutirão

Indicador da atividade: 3

a) Manutenção de infraestrutura: mutirão do Jonfa
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/comunidade-em-mutirao-no-joao-fagundes-uruguaiana/
Quantidade total 01

6. DESCRIÇÃO DE IMPACTOS DAS AÇÕES/ATIVIDADES DO PROJETO
NA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES; LICENCIATURAS ENVOLVIDAS;
EDUCAÇÃO BÁSICA; PÓS-GRADUAÇÃO e ESCOLAS PARTICIPANTES
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Subprojeto Biologia – São Gabriel
Para avaliarmos os impactos produzidos pelo PIBID, subprojeto Biologia, basta olharmos, mesmo
que rapidamente, a produção didático-pedagógica realizada pelos licenciados em suas intervenções
nas escolas parceiras. Fala-se aqui de materiais didático-pedagógicos que compreendem estratégias
inovadoras de ensino produzidas por eles, tais como: oficinas, elaboração de moldes de
aprendizagem, cartazes didáticos, vídeos, construção e aplicação de questionários, murais
informativos, jogos didáticos, slides em power point, teatros, gincanas, materiais instrucionais e
informativos, roteiros de aulas práticas, projetos educacionais entre outros. A participação dos
licenciandos, nas atividades escolares e como apoio às ações docentes, têm contribuído para uma
articulação entre teoria e prática necessárias à formação de docentes. Dessa forma, afirmamos que o
programa tem cumprido seus objetivos previstos pela CAPES e tem contribuído para que os cursos
de licenciatura sejam bastante significativos, capazes até mesmo de motivar alunos da Educação
Básica a seguirem a profissão de educadores.
Subprojeto Física – Caçapava do Sul
O impacto do subprojeto foi muito positivo em toda sua abrangência. Os licenciandos foram
estimulados a elaborar propostas de ensino inovadoras, com atividades diferenciadas, requerendo
deles dedicação e estudo, tanto de conhecimento específico quanto de conhecimentos didáticopedagógicos. A interação entre bolsistas mais experientes, inseridos no projeto a mais tempo, e
aqueles recém-chegados tem propiciado avanços de ambos, ou seja, enquanto um divide sua
experiência, ensinando, outro aprende. Nos supervisores pode-se notar maior motivação em quebrar a
rotina de suas aulas, colaborando com a inserção dos bolsistas na sala de aula e a elaboração das
atividades dos mesmos. A participação destes professores como supervisores do projeto os estimulou
a buscar por mais formação continuada, de forma que os dois supervisores participaram de processo
seletivo para cursar mestrado. No âmbito das escolas, é possível sinalizar que a ação dos bolsistas ID
resultou na participação de muitos dos alunos na Feira de Ciências promovida pela Unipampa,
campus de Caçapava do Sul, , reforçando a parceria formada entre Universidade e Escola.
Subprojeto Matemática – Caçapava do Sul
Entendemos que o Pibid, através das suas ações/atividades nas escolas parceiras do subprojeto
Matemática Caçapava do Sul, é de suma importância para a inserção antecipada dos alunos da
Licenciatura em Ciências Exatas nas escolas da educação básica, bem como é possível resgatar
professores da rede básica de ensino para atividades extracurriculares, desenvolvidas entre
universidade-escola. O Pibid é essencial para o aperfeiçoamento dos professores supervisores
participantes do subprojeto, bem como é um projeto que complementa significativamente a formação
dos discentes da Licenciatura em Ciências Exatas.
Subprojeto Química – Caçapava do Sul
O PIBID, subprojeto Química, contribui para a formação inicial dos acadêmicos do curso de
Licenciatura em Ciências Exatas, como também contribui para a formação continuada dos
professores supervisores da Educação Básica. A vivência do licenciado nos contextos escolares
qualifica a formação inicial, pois permite estabelecer as relações entre o conhecimento científico e o
cotidiano da escola. Por outro lado, a inclusão dos acadêmicos em escolas, permite que os mesmos
vivenciem a realidade escolar, sintam as reais demandas do mercado de trabalho e comecem a sentirse como professores da Educação Básica. Quanto à formação continuada, podemos salientar que os
professores supervisores da Educação Básica através de estudos orientados se apropriarem do
referenciais teóricos metodológicos, pedagógicos e epistemológicos que em sua formação inicial não
foi possível ter um aprofundamento. Dessa forma, algumas lacunas de formação podem ser
330

__________________________________Relatório de Atividades do Programa PIBID/UNIPAMPA
melhortrabalhadas e articuladas nesse contexto. O aprofundamento teórico, a revisão de literatura
sobre formação inicial e continuada, experimentação no ensino de ciências,jogos, permite que tanto
os graduandos em formação inicial quanto os professores em formação continuada possam
argumentar com mais qualidade a sua prática pedagógica, bem como, qualifica a produção de
material didático, sendo este um dos objetivos de nossa proposta.
Subprojeto Ciências – Campus Dom Pedrito
Para escrever os impactos das ações desenvolvidas pelo projeto utilizaram-se como subsídios as
reflexões dos bolsistas registradas nos portfólios durante o ano de 2016, os registros da coordenação
de área e a literatura. Organizou-se o texto em três categorias: Impactos na Formação de Professores;
Impactos na Educação Básica e Impactos na Pós Graduação.
Em relação aos Impactos na Formação de Professores vale destacar que o PIBID impacta na
permanência do aluno no Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, pois dos cem estudantes
matriculados no ano de 2016, trinta e quatro fazem parte do programa, o que representa 34% dos
licenciandos do curso. (Informações da Secretaria Acadêmica).
Além da importância do recurso para manutenção do licenciando no curso, o programa contribui para
que mais acadêmicos vivenciem a profissão e acabem reafirmando o desejo de ser professor, como
reforça o registro do portfólio do aluno C: “através do pibid estou tendo mais certeza do que eu
quero, que é seguir o caminho da docência, está sendo uma experiência ótima e estou aprendendo
muito dentro do grupo.” Torna-se relevante refletir sobre o ingresso e a permanência nos cursos de
licenciatura tendo em vista que os dados comprovam que a cada ano diminui o interesse pela
profissão. Neste sentido a revista Nova Escola 2 de Janeiro de 2010 publicou a reportagem initulada
“Ser professor: uma escolha de poucos.” com dados alarmantes, tais como: 32% dos estudantes
entrevistados cogitaram ser professores em algum momento, mas foram afastados por fatores como a
baixa remuneração (citado nas respostas por 40% dos que consideraram a carreira), a desvalorização
social da profissão e o desinteresse e o desrespeito dos alunos (ambos mencionados por 17%) e
acabaram priorizando outras graduações. Em contraposição a publicação da revista encontra-se o
depoimento registrado no portfólio da bolsista B: “Este primeiro semestre como bolsista PIBID me
proporcionou uma grande vivência junto ao ensino público. Participar ativamente da rotina de uma
escola pública estadual que oferece desde as séries iniciais até o curso magistério fortaleceu meu
intuito de seguir a carreira docente.”
O PIBID oportuniza aos acadêmicos um contato com as escolas de Educação Básica antes do estágio
supervisonado, organizados em quatro componentes curriculares (I, II, III e IV): observação e
vivência do contexto escolar; observação e vivência da sala de aula; docência no Ensino Fundamental
e docência no Ensino Médio. Percebe-se que na maioria dos cursos de Licenciatura, mesmo com a
obrigatoriedade das práticas pedagógicas ao longo do curso, que o contato efetivo com a escola ainda
é mais evidente no estágio, gerando insegurança, desmotivação e muitas vezes abandono do Curso e
da profissão. Estas reflexões confirmam-se na grade curricular do curso de Licenciatura em Ciências
da Natureza, no qual constata-se os estágios nos semestres finais do curso. (PPC, 2014)
Através da inserção dos licenciandos no contexto escolar seja através de projetos de ensino, pesquisa
ou extensão, os alunos vivenciam o ambiente e a dinâmica da escola, favorecendo a ação deste
enquanto prática educativa, e desencadeando um processo de aprimoramento dos conhecimentos
necessários a formação docente. Neste sentido o registro da bolsista A: “as atividades que
desenvolvo no PIBID, foram importantes para melhorar significativamente o meu desempenho em
2
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sala de aula, e contribuiram na hora de desenvolver meu estágio.” A bolsista B menciona: “Entrei
no PIBID este ano, e até este momento foi só aprendizado, aprendendo a como me portar dentro da
sala de aula, desenvolvendo a escrita, fazer plano de aula, ter planejamento, ser flexível saber que a
qualquer momento pode ocorrer algo inesperado, e saber como agir, ter um segundo plano.”
Em relação aos impactos na Educação Básica é sabido que o PIBID traz um grande benefício
dentro do educandário no qual está imerso, pois o modo de trabalho característico deste importante
programa faz com que os alunos participem e interajam através de oficinas, projetos, experimentos,
jogos lúdicos, monitorias, entre outras atividades que envolvem metodologias de ensino ativas,
centradas no aluno e tendo o professor como mediador. Percebe-se que os alunos que participam das
atividades do programa buscam uma oportunidade de complementar o aprendizado, pois muitas
vezes, tanto o conteúdo como a metodologia empregada ultrapassa os limites do que é ensinado na
sala de aula pelos professores. Partindo desta premissa é indiscutível a importância de desenvolver
um trabalho que agregue não somente conhecimento, mas que seja algo prazeroso que desperte o
interesse e instigue a curiosidade, pois somente o aluno aprende quando busca, investiga e pesquisa
sobre algo que ainda não conhece. Em 2016, optou-se por centrar as atividades na metodologia de
projetos, elaborados de forma individual, foram ao total 29 projetos elaborados e executados.
Destaca-se a importância de um projeto que foi desenvolvido pelas quatro escolas participantes,
denominado Laboratório Funcional, com o propósito de revitalizar os laboratórios de ciências e
torná-los espaços de construção de aprendizagem significativa. Estabeleceram-se diversas metas
durante o ano, entre elas habituar-se aos procedimentos em laboratório com o uso de vidrarias,
modelos e microscópio óptico disponíveis; relacionar as práticas de ciências com situações do
cotidiano; vivenciar situações de experimentação; protagonizar situações de experimentação; testar
roteiros e construir conceitos científicos através da experimentação.
Destaca-se o trecho do portfólio da aluna Q: “Acredito que a maioria das atividades tenha
colaborado para o desenvolvimento do espírito crítico e curioso dos participantes. O que é de suma
importância para que nossos pequenos cidadãos sejam pessoas capazes de participar ativamente na
sociedade o qual encontram-se inseridas, com suas opiniões e poder de decisão.” Já a bolsista L
mencionou que “É muito gratificante ver que pequenas atividades diferenciadas chamam atenção e
fazem os alunos participarem, interagirem conosco. É uma troca muito boa, aprendem conosco e
nós aprendemos com eles.” Ressalta-se a importância da escola neste processo de inserção do
PIBID, pois o educandário tem um papel fundamental no que tange a acolhida dos bolsistas dentro
do educandário, pois é ali que se desenvolverá todo o processo de envolvimento dos bolsistas com a
escola, com os alunos e toda comunidade escolar, parte integrante no processo de ensino
aprendizagem. É fundamental que a relação entre bolsistas, alunos professores e educandário de
modo geral andem lado a lado para que seja possível, desenvolver um trabalho produtivo duradouro
e permeado de êxitos, que venha a gerar resultados aos alunos, público alvo da existência deste
programa na escola. Em relação aos impactos na Pós Graduação – Destaca-se que dos 10
formandos da primeira turma (setembro de 2016), sete (7) foram bolsistas do programa e destes dois
(2) já estão cursando o Mestrado.
Física– Campus Bagé
O subprojeto Física tem estabelecido uma articulação com o Mestrado Profissional em Ensino de
Ciências da Unipampa, com as escolas envolvidas e com o Curso de Licenciatura em Física, com o
projeto Feira de Ciências e outras interações menores como em algumas atividades da Licenciatura
em Música, projeto de Astronomia entre outros. Essas articulações proporcionam aos nossos bolsistas
uma formação mais sólida e diversificada e uma visão mais ampla na organização de eventos dentro e
fora
das
escolas
(a
partir
da
experiência
da
Feira
de
Ciências
https://www.sites.google.com/a/bage.unipampa.edu.br/feira-de-ciencias/
e
Olimpíada
de
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Programação - http://olimpiada-programacao-unipampa.blogspot.com.br/, por exemplo), uma visão
mais profunda da própria formação (a partir do contato com supervisores que complementaram sua
formação junto ao Mestrado Profissional em Ensino de Ciências), a experiência da necessidade de
interagir com outras áreas de conhecimento (a partir da interação com bolsistas do subprojeto de
Química e do projeto PET Engenharias), entre outras.
Letras Espanhol– Campus Bagé
O PIBID Letras Espanhol tem como um dos objetivos primeiros promover a pesquisa, a reflexão e a
produção de conhecimento. Para que as referidas ações sejam efetivadas não se limita ao tempo
programático de sua execução na escola, mas ultrapassa-o nos encontros para estudos e reflexões na
universidade, nas reuniões propostas nas escolas entre supervisores e bolsistas ID, assim como, na
elaboração de projetos abrangentes que incluam alunos das séries iniciais e/ou de outras modalidades
como a EJA, por exemplo. A inter-relação implícita no PIBID Letras Espanhol tem gerado mudanças
na forma de pensar e atuar de todos os professores em exercício e doss acadêmico em formação no
que tange à sua ação docente. Acreditamos que esse impacto é gerado devido à relação que tem se
estabelecido entre a fundamentação teórica, oriunda da universidade e as ações na escola. Para que
essa relação seja eficiente e provoque mudanças é necessário conduzir o professor a pensar na sua
formação continuada e na sua atuação docente durante o exercício que lhe é proposto, assim como
provocar no bolsista ID reflexões mais amplas sobre a sua formação inicial e sobre as atividades
propostas para os alunos da educação básica. Eventualmente nos deparamos com as dificuldades dos
alunos da educação básica em relação à autonomia e senso crítico, necessário para este tipo de
proposta pedagógica. Essa situação recorrente vigora devido à dificuldade de ensinar-se o indivíduo
a pensar e analisar de forma crítica, assim como a questionar, e não somente aceitar passivamente as
atividades conteudistas de um modelo cartesiano que já não se aplica mais.
Apesar de tentar inovar diversificar e tornar a aula de certa forma um lugar do aprender mais
prazeroso e menos maçante, encontramos grandes dificuldades, pois indivíduos que foram
“doutrinados ou intoxicados” por quase toda a vida, com o veneno ideológico da cultura educacional
de massa, que acaba secando a individualidade e castrando a criatividade e acaba por transformar os
alunos em verdadeiros zumbis sem capacidade de interpretar o mundo que os rodeia. Assim somente
com um processo de “desintoxicação”, em alguns minutos de tentativa, ou seja, quando tentamos
modificar esse modelo em um período curtíssimo que dispomos, deparamos com a resistência dos
próprios alunos que estão sob os efeitos desastrosos de anos de alienação cultural, sendo que um dos
principais responsáveis infelizmente é a escola.
Na tentativa de colaborar com o crescimento e evolução do bolsista, assim como de possibilitar ao
discente da educação básica uma aprendizagem efetiva de língua espanhola, realizamos o
planejamento das aulas, criamos recursos didáticos e depois sim os apresentamos aos discentes.
Dessa forma todos aprendem durante os diálogos, as críticas e o incentivo a tentar novas práticas de
sala de aula. Os professores supervisroes também acabam aprendendo com as aulas e as
metodologias propostas, o que se ressignifica nas salas de aula e nas reflexões propostas na formação
continuada. Nessa perspectiva, desacomodamos para reconstruir.
Nesse sentido, o PIBID de Letras Espanhol tem a possibilidade de contribuir com a mudança de
perspectiva e de assimilação desses alunos da Educação Básica. Colaborando para que tenham
acesso a outras dimensões culturais e quebrem as barreiras de alienação cultural às quais são
constantemente expostos dentro e fora da escola.
Subprojeto Letras Português – Campus Bagé
As ações desenvolvidas no âmbito do subprojeto tem permitido que o curso de Letras avalie lacunas e
acertos na formação oferecida, tanto do ponto de vista teórico como metodológico. Destaca-se, nesse
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sentido, a necessidade de refletir sobre algumas práticas pedagógicas, considerando, por exemplo, as
alterações de carga horária e as propostas de avaliação integrada do ensino médio. Por outro lado, os
projetos (leitura na biblioteca, rádio escolar, feira do livro, parada da leitura) envolvem as escolas
como um todo, gerando uma cultura leitora e produtora de textos Neste ano, a partir da ameaça de
extinção do programa (ou de sua redução), foi possível avaliar, a partir das manifestações dos
supervisores e equipes diretivas, o quanto as escolas já adotaram em suas práticas correntes algumas
ações desencadeadas pelo Pibid, o que aponta para os efeitos positivos do programa na educação
básica.
Subprojeto Matemática – Campus Bagé
O PIBID desempenha importante papel na formação de professores, impactando de forma imediata a
visão dos participantes desse programa, sobre sua direção de formação, pois permite que esses
sujeitos, ao tomar consciência da prática docente e estabelecer relações com o que realmente acontece
no âmbito escolar, possam decidir, ainda no início da graduação, qual caminho de formação
pretendem seguir. O contato direto com os alunos em uma escola real, com seus problemas reais e
desafios a enfrentar e a vencer, mostra sua relevância ao colocar os licenciandos em uma relação
importante para refletir acerca de posturas que possam ser tomadas diante de uma futura docência.
Nesse sentido, as escolas parceiras também são fortemente impactadas, pois revelam suas inseguras e
anseios por uma prática que seja de fato eficiente no atingimento de seus objetivos de formação
escolar. Nesse aspecto, cabe ressaltar que a inserção e permanência no programa não é uma tarefa
fácil, pois exigem de todos os participantes, sensibilidade e compromisso. Muitas vezes o desafio se
dá pela falta de aceitação por parte de setores das escolas que acolhem o PIBID, no entanto, quando
esse reconhecimento é alcançado, o programa passa a ocorrer como uma extensão da própria escola
e, desse modo, são eliminadas as distâncias que pudessem separar a escola da universidade e a prática
da teoria. A possibilidade de testar as atividades e teorias desenvolvidas no universo acadêmico, no
âmbito dos cursos de formação, remete o papel do PIBID a um laboratório ideal para a docência,
onde práticas podem ser experimentadas e avaliadas in loco, pelos envolvidos nos processos de
ensino e aprendizagem, sendo, portanto, o impacto nas licenciaturas imediato, contínuo e positivo.
Como professores das escolas e das universidades, parceiros no Programa PIBID, a tarefa do trabalho
coletivo, com a finalidade de adaptar, criar e readequar práticas impacta ambas as instituições de
formação, pois estabelece uma estrutura dialógica em prol de inovações no contexto escolar, no
âmbito da formação inicial e da formação continuada, em virtude principalmente da possibilidade de
reflexão na e sobre a prática. Em relação ao impacto na pós-graduação, cada vez mais são
evidenciadas entradas de professores do programa em especializações e cursos stricto sensu. A escrita
de trabalhos para publicação acadêmica tem crescido significativamente no subprojeto Matemática
em Bagé, e como consequência, essa proximidade e o conhecimento dos cursos, por meio, sobretudo
da participação em eventos, tem acarretado a inserção de professores e ex-bolsistas ID em programas
de pós-graduação.
Química – Campus Bagé
O PIBID/Química do Campus Bagé colabora com o PPGEC da FURG na área da metodologia CTS
nas escolas participantes. Inicialmente, essas atividades foram realizadas por uma aluna de mestrado
e estão sendo continuadas por uma aluna de doutorado do referente programa da FURG. Professores
vinculados ao curso de licenciatura em química realizaram palestras sobre diversos temas que estão
sendo abordadas nas aulas de química nas escolas. O PIBID/Química possui um grupo, orientado
pela Profa. Amélia Bastos, que atua especificamente com alunos especiais e na produção de material
didático para atender esses alunos. Frutos dessas atividades foram apresentados em diversos
simpósios e congressos e o material está a disposição de todo comunidade escolar do município de
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Bagé.
Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
As ações desenvolvidas pelo subprojeto PIBID Ciências da Natureza proporcionam aos bolsistas ID
o seu desenvolvimento acadêmico-profissional através de vivências de sala de aula e da escola como
um todo. Essas vivências abrangem: organização, planejamento e desenvolvimento de atividades
visando aprimorar e qualificar a forma de apresentar o conteúdo aos alunos. Com isso, os alunos
também irão se beneficiar, pois terão aulas diversificadas, lúdicas e de maior interação, dinâmicas.
Outra vantagem para as bolsistas são as produções e trabalhos submetidos para eventos. No decorrer
das atividades percebemos diferenças na aprendizagem dos alunos, o envolvimento direto e a
participação ativa nas ações realizadas na escola. Conseguimos despertar o interesse, a curiosidade
dos educandos que estão sempre motivados por mais atividades. Como agora o grupo já está mais
adaptado ao ambiente escolar acreditamos que nossas ações têm gerado mais resultados, mais
impactos positivos. As aulas práticas contribuíram para corroborar a teoria trabalhada em sala de
aula, sempre de forma contextualizada. Os alunos da escola possuem uma ótima relação com os
bolsistas, permitindo que o trabalho seja prazeroso para todos os envolvidos no processo. O
conhecimento é dinâmico e o seu compartilhamento só tem consolidado as aprendizagens. Com as
reflexões que são realizadas nos portfólios estamos aperfeiçoando nossas ações na perspectiva da
ação-reflexão-ação, que tem nos possibilitado uma avaliação constante de nossas atuações
individuais e em grupo.
Subprojeto História – Campus São Borja
Nas atividades desenvolvidas neste ano de 2016 foi possível perceber uma boa inserção na realidade
escolar pelos bolsistas ID de forma critica e investigativa; os bolsistas deram continuidade na
produção cientifica, além de demonstrarem maior autonomia na construção de artigos científicos com
base na sua inserção em sala de aula. Houve uma maior aproximação com o Curso de Ciências
Humanas – Licenciatura na organização e promoção da II Semana Acadêmica de Ciências Humanas.
Neste evento os alunos e professores da Licenciatura em Ciências Humanas puderam conhecer as
reflexões dos bolsistas acerca do Pibid. Os bolsistas participaram do evento socializando suas
experiências metodológicas desenvolvidas no ensino médio e fundamental. No evento houve uma
mesa temática especifica do Pibid intitulada: “Pibid, educação básica e interdisciplinaridade” com o
objetivo de fomentar a integração entre bolsistas e demais acadêmicos e proporcionar um espaço de
socialização das atividades desenvolvidas nas escolas. Alem desta mesa temática houve uma noite do
evento dedicada à temática: “Desafio de novas metodologias para o ensino das Ciências Humanas”.
Nesta Mesa Redonda houve um espaço para os bolsistas de iniciação à docência e supervisores
apresentarem as metodologias desenvolvidas nas escolas por meio do Pibid. Os relatos foram
fundamentais para promover a reflexão em torno do tema já que no evento estavam presentes, além
de acadêmicos da Licenciatura, professores e gestores da educação básica de São Borja.
No ano de 2016 as atividades do Pibid conseguiram concretizar os oito objetivos do Pibid detalhados
no Art 4º da Portaria nº 096, de 18 de Julho de 2013. As escolas proporcionaram aos bolsistas o
desejo de contribuir com a formação dos alunos. A criação de metodologias inovadoras e os
resultados alcançados com os alunos motivaram os bolsistas a prosseguirem na carreira docente.
Nos componentes curriculares de Ciências Humanas – Licenciatura, os bolsistas do Pibid socializam
as atividades desenvolvidas dentro do Pibid. As vivências como bolsista de iniciação à docência
contribuem de forma efetiva para os acadêmicos que desenvolvem regência no Estágio Curricular
Supervisionado dentro das disciplinas de História e Geografia. .
Subprojeto Matemática – Campus Itaqui
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As ações desenvolvidas pelo programa impactam diretamente na formação inicial dos bolsistas e na
formação continuada dos professores envolvidos levando-os a uma tarefa de refletir a prática docente.
Tanto os professores que já trabalham nas escolas quanto os alunos que estão se inserindo neste novo
contexto, fazem uma autorreflexão a respeito do trabalho docente, seja ele, nos estudos e debates
realizados semanalmente nos encontros ou no planejamento e reflexão a respeito de atividades
propostas.Os participantes do PIBID são inseridos no cotidiano escolar, planejam e participam de
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar,
buscando superar problemas identificados nos processos de ensino-aprendizagem. Com os processos
de formação e atuação nas escolas, estudos direcionados aos problemas cotidianos observados, os
acadêmicos interagem com situações escolares reais e buscam em seus estudos semanais fazer
conexões entre esta realidade e a teoria estudada, a fim de encontrar aporte teórico para superar
determinados obstáculos epistemológicos. Provém destas ações a procura de respostas para um
melhor desempenho nos processos de ensinar e de aprender. O exercício de docência permite um
processo de reflexão na/sobre/para a prática, a fim de que se possa aprimorá-la, tendo como objetivo
principal a aprendizagem do aluno. Nesta integração entre Universidade e Educação Básica, a escola
torna-se protagonista nos processos de formação dos licenciandos e os professores experientes
tornam-se co-formadores de futuros professores. Portanto, com esse projeto que articula ensino,
pesquisa e extensão, envolvendo escola e universidade, existe a possibilidade de trocas e melhorias
nos processos de ensinar e de aprender tanto na Educação Básica, quando na universidade.
Seja as atividades como monitorias, interaulas, produção de material didático ou científico e
(re)conhecimento do lócus profissional potencializam a profissão de professor e retrata de uma
maneira mais ampla o que é a docência.
Abaixo destaco as percepções de um bolsista ID e de uma supervisora do Subprojeto que apontam
impactos das atividades dos licenciandos na educação básica e na superior.
“O PIBID (Programa Institucional de bolsas de Iniciação à docência) é um programa que
possibilita estudantes do Ensino Superior a vivenciar/experienciar o processo da docência. Durante
o período como bolsista ID subprojeto Matemática Itaqui – RS, percebeu-se que as questões
relacionadas à docência, ensino – aprendizagem de diversos conceitos matemáticos e demais
vertentes, não se deu de forma isolada, sendo um processo contínuo e árduo, exigindo esforço
cognitivo e pessoal. Conviveu-se em ambientes distintos, em contextos díspares. Foi no lócus
profissional onde tudo aconteceu verdadeiramente, no qual a articulação entre teoria e prática foi
problematizada e discutida. Percebeu-se que muitas vezes o que se planejou não ocorreu da maneira
esperada, e que nem todos estavam envolvidos na proposta de trabalho. Obstáculos foram
enfrentados, dificuldades foram observadas, mas em momento algum se pensou em desistir desta
profissão no qual se deve ter muito empenho e pré-disposição.” (Bolsita Danrlei Trindade)
“No decorrer do ano de 2016 continuou a parceria CESP/UNIPAMPA coma presença do
PIBID onde parte dos acadêmicos ficam em sala de aula com os professores de matemática
ajudando-os a atender individualmente os alunos com dificuldades e fazem duas horas de atividades
de apoio pedagógico semanalmente em turno inverso para potencializar os conhecimentos dos
conteúdos que estão sendo desenvolvidos e os demais ficam em laboratórios de aprendizagens para
elaborar, buscar e confeccionar atividades lúdicas para o desenvolvimento dos conteúdos de
matemática. Neste ano, devido a incerteza da permanência do programa por parte da Capes muitas
atividades não foram realizadas como previstas na parte de aplicação de materiais lúdicos, assim
como, a presença mais ativa dos pibidianos dos laboratórios em atuação com os educandos. Com a
continuidade desta parceria a direção do colégio busca uma melhor aprendizagem de seus
educandos na área da matemática e favorece a inserção dos acadêmicos no cotidiano da escola,
com o convívio com alunos e problemas que envolvem a educação, fazendo com que a diferença
entre teoria e prática deixem de existir, uma vez que o futuro professor já está inserido na atividade
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docente e nos aspectos que envolvem esta realidade, a infraestrutura, a disponibilização de
materiais e recursos didáticos, os espaços adequados ao exercício da prática docente; essas
condições de contexto têm fortes implicações no desenvolvimento profissional docente, sobretudo na
realização de projetos coletivos na escola, primando assim, pela formação e pela qualidade do
processo de ensino e aprendizagem de matemática no colégio, o que potencializa a reflexão e o
desenvolvimento de diferentes olhares e significações sobre o trabalho, a vida docente e a
aprendizagem matemática. Dessa forma,o programa é de suma importância para os acadêmicos e
para escola onde a própria diversidade pode potencializar a ajuda mútua na aprendizagem.Com a
permanência do programa até 2018 se espera uma maior atuação de alguns bolsistas com os
educandos através de mais atividades dirigidas e mostras PIBIB.” (Supervisora Denise Bortolotto)
Subprojeto Letras – Campus Jaguarão
O PIBID proporciona uma aproximação entre a escola e a universidade e, consequentemente, busca
diminuir o abismo que existe entre a formação de profissionais da educação e seu futuro espaço de
trabalho. Assim, a historicidade do PIBID pode constituir novas formas de pensar a escola que são
fundadas a cada instante, a cada passo dado.Nesse sentido, a inserção dos alunos de graduação no
ambiente escolar é de suma importância tanto para a escola como para a formação dos futuros
profissionais que atuarão no ensino público, pois o projetoao promover o diálogo entre educação
superior e educação básica possibilita ao acadêmico uma experiência com o âmbito escolar, para que
ele possa ter experiências metodológicas. Está necessidade fica evidente através dos resultados da
Prova Brasil e do próprio ENEM que demonstram que a grande maioria dos jovens termina o ensino
médio com dificuldades de escrever textos dissertativos e identificar argumentos e ironias. São
exatamente estes jovens que entrarão na faculdade e em quatro anos se formarão como professores,
constituindo assim, um ciclo vicioso, pois terão de formar leitores muitas vezes sem o serem.
Neste sentido, o PIBID busca trocar ideias e experiências, tanto com estudantes (das escolas públicas
e dos cursos de licenciatura), participantes do PIBID (bolsistas, coordenadores, supervisores),
professores e todos os interessados em temas ligados à leitura de vários suportes e linguagens.
Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
Quanto à área temática Letramento e Educação Infantil observou-se os seguintes efeitos em cada
uma das instâncias abaixo:
Formação inicial dos licenciandos – maior integração entre os conhecimentos dos componentes
curriculares e a prática pedagógica em escolas municipais de Educação Infantil de Jaguarão; maior
incorporação de postura acadêmica pelo licenciando tanto no que se refere às produções orais como
as escritas; melhor realização da transposição didática dos conhecimentos da área da língua materna
ao nível dos alunos da Educação Infantil pelos licenciandos; emergência de pesquisas na área
desenvolvidas pelos licenciandos em seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) e posterior
incentivo à publicação; melhor qualificação didática na realização das práticas de estágio em
Educação Infantil.
Rede municipal de ensino na área da Educação Infantil – incorporação de algumas práticas
desenvolvidas pelos bolsistas no cotidiano da escola e de seus profissionais: rotina voltada à cada
etapa da Educação Infantil; planejamentos voltados à perspectiva do letramento; intensificação das
atividades de leitura, inclusive nas festividades das escolas; valorização do livro como objeto cultural
pelas crianças; formação de comportamentos leitores nas diferentes faixas etárias atendidas.
Na área temática Modalidades de ensino: Educação Especial e EJA articulou atividades em
relação à formação dos futuros professores com alunos de terceiro e quarto anos da Escola Municipal
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de Ensino Fundamental General Antônio de Sampaio com 11 alunos que estão em dificuldade de
alfabetização e letramento em sala de aula, foi iniciado de acordo com a dificuldade de cada aluno
uma prática pedagógica atraves de planejamentos e estratégias de ensino pautadas pela
interdisciplinaridade a fim de estimular a aprendizagem e minimizar as dificuldades no processo de
aprendizagem, bem como fortalecer aprendizagens relacionadas á leitura e escrita. Organizamos
nossa ação a partir de uma demanda indicada pela gestão da escola, acerca dos alunos que enfrentam
dificuldades no processo de alfabetização , pertencentes aos anos iniciais, mas o que nos move como
área de EJA são aos 5° anos com idades em média de 12 a 15 anos. As práticas de mediação da
alfabetização e letramento, duas vezes na semana na metade do mesmo turno que os estudantes têm
aulas pois alguns não possuem laudo e nem dupla matrícula para o atendimento educacional
especializado. Compreendemos que este tipo de mediação tem fortalecido os estudantes no seu
desempenho escolar sob diferentes prismas, além de problematizar a escola sobre a existência destes
jovens e a necessidade de implementação da modalidade de educação de jovens e adultos (EJA) no
ensino fundamental diurno afim de sobre novos meios pedagógicos diferenciando o trabalho com
estes sujeitos, buscando compreender a situação em que se encontram estes jovens. De modo a
produzir maior atenção sobre o tema temos desenvolvido encontros com escolas e educadores da
rede pública.
A área temática Leitura e escrituras nos Anos Iniciais tem gerado muito bom impacto nas escolas
públicas proporcionando aos bolsistas, professores titulares, supervisores e coordenadora de área
importantes momentos de estudos, debates e reflexões sobre o processo de aquisição e
desenvolvimento da língua escrita em uma perspectiva criativa nos Anos Iniciais. Além disso tem se
observado o impacto das ações dos acadêmicos no avanço do processo de leitura e escrita dos alunos
bem como o desenvolvimento de uma atmosfera mais livre, criativa e imaginativa no espaço da sala
de aula e da escola como um todo.

7. CONTRIBUIÇÕES PARA AS LICENCIATURAS DA IES
Descrever as contribuições do projeto para o aprimoramento dos cursos de licenciatura não
participantes do programa
(Até 500 palavras)
Subprojeto Física – Campus Caçapava do Sul
As atividades realizadas no subprojeto Física contribuem para o desenvolvimento de todos os
licenciandos do curso de Ciências Exatas - Licenciatura, particularmente quanto às atividades
experimentais investigativas, no momento em que as mesmas são abordadas também em
componentes curriculares. Além disso, houve uma interação entre os bolsistas do subprojeto com
demais licenciandos do curso durante as atividades do projeto de extensão “Experimentação no
Ensino de Ciências”, em que atividades experimentais foram aprofundadas, por meio da elaboração
e implementação de propostas na educação básica, em grupos que envolviam licenciandos que não
são bolsistas do subprojeto Física.
Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
O PIBID, como um programa de iniciação e primeiro contato do licenciando com a docência,
contribui com a formação destes em vários aspectos. Inicialmente, como se tem feito
especificamente no subprojeto Ciências Exatas/Matemática – 2016 do campus de Caçapava do Sul
da UNIPAMPA, o programa, através das reuniões semanais entre coordenadores, supervisores e
bolsistas, constitui-se de um espaço para fortalecimento adicional do conteúdo matemático, com um
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olhar específico para o conteúdo do ensino fundamental e médio (níveis em que o subprojeto atua
nas escolas). Desta forma, algumas lacunas de formação são sanadas e, também, por meio de
resumos e apresentações nas reuniões, os bolsistas desenvolvem habilidades de exposição dos
conteúdos, imprescindível na futura carreira de docente. A realização dos resumos também exige
leituras constantes do conteúdo, fazendo assim com que os bolsistas desenvolvam a capacidade de
serem “professores-leitores” e também de analisar criticamente os métodos com que tais conteúdos
são apresentados nos livros didáticos. De uma maneira mais abrangente, a inserção do PIBID no
curso de Licenciatura em Ciências Exatas faz com que este seja mais procurado pelos alunos da
Universidade e automaticamente a taxa de evasão diminua. Os trabalhos realizados no programa,
bem como a participação dos bolsistas em eventos na área de educação, nitidamente fazem com que
o licenciando sinta-se mais motivado dentro do curso. Além disso, através das discussões e
aprofundamento realizados, os bolsistas sentem-se mais aptos a discutir conceitos e ideias, tanto no
âmbito de conteúdos quanto em formas de ensiná-los. Portanto, nota-se que o PIBID, dentro do
contexto da Licenciatura em Ciências Exatas, cumpre de maneira satisfatória o objetivo pelo qual
foi proposto, que é, através de primeiros contatos com a docência (e todas as atividades de ensino,
organização e reflexão que dela emanam), ajudar na formação de Professores com sólido saber,
visão crítica e reflexiva, capacidade de análise e criatividade nos métodos de ensino.
Subprojeto Química – Campus Caçapava do Sul
É significativa a discussão de questões referentes à formação de professores, considerando que um
dos desafios é a melhoria do sistema educacional. Assim, pretende-se através deste projeto
promover espaços de formação docente visando uma maior compreensão da experimentação no
Ensino de Ciências e da produção de jogos como balizadoras de propostas de ensino significativas.
Dessa forma, espera-se contribuir para que os professores em formação inicial tenham condições de
elaborar e desenvolver propostas de ensino diminuindo a linearidade e a fragmentação do Ensino de
Ciências. Metodologicamente, o desenvolvimento das atividades envolve, entre outros aspectos: (i)
o estudo sistemático da Experimentação e da produção dos jogos no Ensino de Ciências;
(ii)planejamento de experimentos articulados à resolução de problemas e aos jogos lúdicos; (iii) a
construção e a implementação de materiais didáticos de apoio para a implementação de propostas de
ensino contextualizadas e interdisciplinares. Com isso, espera-se capacitar docentes em formação
inicial para a construção e implementação de práticas educativas significativas.
Ciências da Natureza – Campus Dom Pedrito
Tendo em vista a pretensão do PIBID em contribuir com a formação de professores e incentivar o
ingresso nas licenciaturas, o programa configura-se atualmente como um espaço de democratização
e formação da carreira docente. O elo formado entre docentes da educação básica, estudantes das
licenciaturas e formadores de professores favorece a troca de saberes, a socialização e a divulgação
de conhecimentos produzidos, uma vez que o professor da educação básica entra em constante
formação continuada, os licenciandos adquirem a prática em início de carreira e os docentes do
ensino superior mantêm contato com as instituições de ensino. Destaca-se a importante contribuição
tanto em nível de formação continuada, pois aproxima os professores das escolas de Educação
Básica com os professores e programas ofertados pelas instituições de ensino superior (como é o
caso do interesse das supervisoras em voltar a estudar, participar de cursos de curta duração), bem
como em nível de formação inicial de professores de Ciências, pois nas atividades desenvolvidas, os
licenciandos analisam seu contexto de atuação, planejam e executam propostas de ensino, refletem
sobre sua própria prática, além de gerar bibliografias para a área, contribuindo para discussão do
ensino e aprendizagem de Ciências.
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Letras Espanhol – Campus Bagé
O subprojeto PIBID Letras Espanhol poderá contribuir com a Licenciatura em Línguas Adicionais
propondo a vinda de palestrantes que foquem na formação de professores e na necessidade de
ampliar discussões sobre o ensino de línguas, mostrando novos caminhos e possibilidades. Nesse
sentido, é unanimidade entre os bolsistas ID o reconhecimento sobre o quanto o PIBID contribui
para a formação deles. O PIBID se configura como uma oportunidade para vivenciar a realidade da
escola pública e, em especial, do ensino de língua espanhola nessa realidade, ante os desafios e
imbricações do que é ensinar uma língua adicional na Educação Básica. Além disso, não podemos
deixar de mencionar a aproximação ocasionada pelo PIBID entre universidade e escola.
Letras Português – Campus Bagé
O PIBID, por suas diferentes ações e produtos, de natureza didático-pedagógica, bibliográfica,
cultural, dentre outros, problematiza nas licenciaturas que não participam do programa questões
teóricas, práticas, metodológicas que podem colaborar com esses cursos de uma maneira geral.
Primeiro, porque, em função de sua principal tarefa, iniciação à docência, o PIBID dissemina a
discussão de questões como educação integral, interdisciplinaridade, métodos de ensino e de
pesquisa, pela participação em eventos e em publicações, dos quais destacamos, neste ano, o VIII
SIEPE, a VIII Mostra de Licenciaturas e a I Jornada de reflexões de Ensino de Línguas, de que
nossos bolsistas participaram ativamente. Salientamos que o último - a I Jornada - foi um evento
promovido pelo Mestrado Profissional em Ensino de Línguas, da UNIPAMPA. Segundo, porque o
programa, por suas relações com a Educação Básica, traz para a universidade solicitações que não
se limitam aos cursos que integram o programa; acaba, por isso, influenciando o modo como as
licenciaturas se organizam, uma vez que todos se veem diante da tarefa de responder às solicitações
da escola. Sinal disso são as reformulações dos projetos político-pedagógicos em desenvolvimento
em vários cursos de licenciatura da instituição.
Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
Temos a convicção de que o subprojeto PIBID Ciências da Natureza vem colaborando com o
aprimoramento do curso de Ciências da Natureza - Licenciatura, na perspectiva que possibilita a
articulação dos conceitos teóricos com a prática no contexto escolar, assim, contribui de forma
significativa para uma formação mais ampla e com qualidade. Um aspecto notável foi o
desenvolvimento dos/as licenciados/as quanto a sua postura acadêmica, desenvoltura retórica e
escrita. Desta forma, avaliamos todos esses aspectos como positivos, pois contribuem no melhor
aproveitamento do acadêmico/a na graduação, já que exercício de pensar, planejar e executar gera
um crescimento do mesmo junto ao contexto da escola onde atuou.
Subprojeto Matemática – Campus Itaqui
É ímpar a contribuição do programa às licenciaturas, pois a experiência/vivência de docência que os
bolsistas ID adquirem no decorrer das atividades/ações do projeto tornam a formação inicial de
professores mais ampla e próxima da realidade atual. Como no projeto estão previstas bolsas aos
envolvidos, isso também acarreta um incentivo para que os licenciandos permaneçam e progridam
no curso, pois é sabido que cursos de licenciaturas são menos procurados e, também, possuem altos
índices de evasão e retenção.
Subprojeto Letras – Campus Jaguarão
O projeto contribui para aproximar a escola da universidade. O impacto do PIBID se dá de um modo
amplo para as licenciaturas porque incentiva a relação entre o ensino e a aprendizagem, bem como
oportuniza a vivência da relação teoria e prática. No caso do PIBID de Letras, imprescindível se faz
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a inserção do licenciando no contexto escolar, já que vai trabalhar com a linguagem, e essa, permeia
todos os outros conhecimentos.
Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
A atuação e desenvolvimento dos pibidianos durante seu processo de inserção no programa
apresenta excelentes impactos nas licenciaturas, uma vez que distribuídos em diferentes turmas e
semestres potencializam o debate sobre os desafios da docência em sala de aula. Além disso
envolvem-se significativamente na produção e na participação de eventos científicos o que causa
um “efeito cascata” na qualificação das discussões com demais licenciandos.

8. BENS PATRIMONIÁVEIS ADQUIRIDOS
Caso o edital tenha previsto recurso de capital, liste todos os equipamentos patrimoniáveis adquiridos
no projeto, com descrição de marca, modelo, série, acessórios, outros.
Tipo:
Modelo:
Tipo:
Modelo:

Marca:
Quantidade:
Marca:
Quantidade:

9. DIFICULDADES ENCONTRADAS E JUSTIFICATIVAS DE ATIVIDADES
PREVISTAS E NÃO REALIZADAS
Subprojeto Biologia – Campus São Gabriel
O subprojeto Biologia, da Universidade Federal do Pampa, encontrou algumas dificuldades durante
o ano de 2016, no entanto, acredita-se que quase todas foram superadas e encontradas, no grupo,
alternativas e propostas de solução. Exceto, a falta de repasse de verbas que custeavam não somente
determinadas atividades do programa, mas principalmente materiais para que os pibidianos
realizassem suas intervenções nas escolas. A escola pública não conta com verbas extras e, na
maioria das vezes, por estar inserida em uma mantenedora, seja ela secretaria de educação do
município ou coordenadoria regional de educação, torna-se difícil a aquisição imediata de materiais
de custeio para as intervenções realizadas. Embora a coordenação do Subprojeto, dentro da
instituição, tenha motivado os bolsistas-ID a utilizarem sua criatividade para arrecadar os materiais
necessários, sabe-se que a disponibilidade de materiais é por si só um grande incentivo à inovação e
aplicação de novas práticas pedagógicas.Cabe também ressaltar que, durante o primeiro semestre do
ano, houve um período durante o qual o subprojeto Biologia desenvolveu suas atividades com
bolsistas de iniciação à docência em número reduzido, uma vez que vários que foram desligados,
por motivos diversos, como formatura e a pedido do bolsista, não foram substituídos. E, ainda,
houve um período de adaptação do subprojeto, quando duas escolas deixaram de ser suas parceiras,
durante o remanejamento de vagas de supervisores.
Subprojeto Física – Campus Caçapava do Sul
Dentre as dificuldades enfrentadas está o domínio conceitual e didático-pedagógico de alguns
bolsistas, particularmente aqueles que estão em início de curso. Este aspecto foi sanado ao
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trabalharem em conjunto com os bolsistas mais experientes. A falta do hábito da leitura nos
estudantes também foi uma dificuldade encontrada, havendo certa resistência em relação a
quantidade de material disponibilizado para a leitura, e a consequente dificuldade na escrita. Além
disso, há limitações que são inerentes a qualquer trabalho em grupo, as quais foram contornadas a
partir de conversas e reuniões. Outra dificuldade enfrentada foi a falta de repasse da verba, o que
acarretou na diminuição da participação dos bolsistas ID’s em eventos de divulgação das
ações/atividades, escassez de materiais para elaboração de práticas experimentais e auxiliares em
atividades diferenciadas.
Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
As principais dificuldades encontradas no subprojeto Ciências Exatas/Matemática – 2016, campus
Caçapava do Sul, estão relacionadas à formação básica e hábitos de estudo dos bolsistas. Estando o
referido subprojeto inserido em uma região do Rio Grande do Sul (parte sul) com notórios
problemas socioeconômicos, percebe-se claramente uma formação básica extremamente
desqualificada dos bolsistas e, dentre as óbvias consequências negativas deste fato, destaca-se a falta
de hábito destes em estudar de maneira consistente e sistemática. No início do subprojeto, como
uma maneira de tentar amenizar estes problemas, definiu-se que a cada reunião todos os bolsistas
deveriam apresentar resumo e expor ideias sobre determinado conteúdo de Matemática, para que,
através do estudo necessário para tal, o hábito de ler livros e analisá-los torne-se recorrente. Os
bolsistas demonstraram enorme dificuldade em cumprir com tais tarefas, mas, de forma gratificante,
percebe-se uma melhora (mesmo que lenta) gradual ao longo do desenvolvimento do programa.
Outra dificuldade encontrada, também advinda da falha na formação básica, é a enorme dificuldade
dos bolsistas em elaborar textos e expor ideias. Isto também foi sendo trabalhado, através da
realização dos resumos escritos e da exposição destes nas reuniões semanais. Nestas apresentações,
primou-se pela clareza e correção na exposição dos conteúdos, bem como na discussão dos vários
métodos de fazê-lo. Nota-se mais uma vez a fundamental importância do PIBID no processo de
melhoria destas dificuldades, sendo um espaço para desenvolvimento acadêmico dos bolsistas e, ao
propiciar um primeiro contato com a docência, aplicar este desenvolvimento e testar estratégias e
métodos para isto.
Subprojeto Química – Campus Caçapava do Sul
No decorrer do ano de 2016, os licenciandos envolvidos no projeto tiveram a oportunidade de
conhecer melhor as metodologias propostas, bem como produzir materiais que foram
implementados na Educação Básica. A apropriação destas propostas permite aos licenciandos uma
análise crítica da sua própria construção como docente e permite buscar qualificação para explorar
as potencialidade e superar as dificuldades identificadas. O projeto apresenta uma forte aceitação
por parte dos alunos do curso de Licenciatura do campus, bem como das escolas participantes. As
escolas atendidas vêm o PIBID como uma possibilidade de modificação e contribuição para suas
práticas pedagógicas. Atualmente, o campus não possui um espaço destinado exclusivamente às
atividades do projeto, o que tem gerado alguma dificuldade de trabalho para os grupos envolvidos, a
coordenação de área já manifestou essa preocupação e espera poder contar com esse espaço
futuramente, podendo assim proporcionar condições adequadas ao desenvolvimento do projeto e
apoio a sua continuidade. A próxima fase do projeto contempla na produção de atividades práticas
relacionadas à metodologia de Resolução de Problema ou seja, momento que deverão criar e
implementar ações nas escolas articulando duas metodologia de ensino (Resolução de problemas e
Experimentação, como também se apropriarem do referencial sobre produção de vídeos. Estas
ações devem demandar um volume de recursos financeiros que, devido aos cortes orçamentário do
governo federal, podem não estarem disponíveis e comprometerem o seu desenvolvimento. Além
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disso, também demandará maior envolvimento intelectual dos bolsistas, pois tanto o processo de
criação dos experimentos quanto a elaboração de vídeos devem consolidar conceitos apreendidos e
exigir dos licenciandos a capacidade de discutir e selecionar as melhores estratégias para a
abordagem dos conteúdos a serem explorados em cada uma das atividades.
Subprojeto Ciências da Natureza – Campus Dom Pedrito
A participação no PIBID vem de encontro a superação de desafios que são encontrados diariamente
no desenvolvimento dos trabalhos na Educação Básica. Muitas vezes nos deparamos com barreiras
que de certa forma são desmotivadoras, mas também impulsionam a continuar o trabalho na
perspectiva de mudar a realidade educacional, provocando nos alunos o senso de responsabilidade à
cerca de sua formação. Desta forma os desafios são lançados para que sejam encontradas estratégias
de enfrentamento e resolução de problemas, corriqueiros nos dias atuais. Os desafios no ano de
2016 foram grandes, estiveram relacionados diretamente a falta de repasse de verbas para compra de
materiais de custeio que ocasionaram dificuldades em executar algumas ações planejadas. Muitas
tiveram que ser adequadas com materiais de baixo custo e outras reorganizadas, por exemplo as que
dependiam de reagentes. A falta de verba também prejudicou a participação dos bolsistas em
eventos, o que de certa forma ocasionou uma diminuição da qualidade nas escritas.
Neste critério cabe destacar que no ano de 2014 tivemos 51 trabalhos publicados em anais de
eventos, no ano de 2015 mesmo com a escassez de verbas publicamos 40 trabalhos, já no ano de
2016 este número caiu para 29, um decréscimo de aproximadamente 27%. Destaca-se como
relevante a premiação ao trabalho intitulado Esmaltes de Unhas como temática para o ensino de
Ciências da Natureza, apresentado no VIII SIEPE, em Uruguaiana, nos dias 22 a 24 de novembro de
2016, na categoria Ensino, o que demonstra a capacidade dos bolsistas de buscarem temáticas
inovadoras e significativas para o ensino de Ciências.
Cabe ressaltar que neste ano desenvolveu-se em parceria PIBID/Novos Talentos o projeto Ciências
a partir da temática uva. Outro fator que causou desconforto no grupo a troca de coordenador de
área, pela segunda vez, a coordenação responsável pelo Ensino Médio assume outros compromissos
e esta alternância causa descontinuidade na proposta. Salienta-se que de dois coordenadores de área
o projeto permaneceu todo o ano com apenas 1, tornando o trabalho penoso e desgastante. Ressaltase a conquista de uma sala para o Pibid no Laboratório Pedagógico, prédio utilizado exclusivamente
pela Licenciatura, espaço que facilita o trabalho, pois possibilita a realização de reuniões, grupo de
estudos, orientações.
Subprojeto Física – Campus Bagé
O subprojeto Física tem enfrentado e superado diversas dificuldades desde a falta de preparo
técnico (conhecimentos básicos), passando pela falta de motivação, falta de comprometimento, falta
de disciplina e baixo rendimento acadêmico dos bolsistas de iniciação à docência. Desde 2015 se
tem formado grupos de estudos e realizado acompanhamento individual no intuito de superar a falta
de conhecimentos básicos e o baixo rendimento acadêmico. Os resultados são preliminares, mas
crescentes, já se pode observar um crescimento de aproximadamente 50% no número de alunos
matriculados nos componentes curriculares de Estágio e Instrumentação para o Ensino de Física, em
comparação ao ano de 2014. Desenvolvemos atividades desafiadoras (envolvendo a proposição e
implementação de experimentos, o trabalho com plataformas de aquisição de dados e
automação/controle, a preparação e realização de feiras de ciências e a introdução ao ensino de
Lógica e Programação para alunos do Ensino Fundamental) e delegamos autonomia nas atividades
desenvolvidas nas escolas com o intuito de aumentarmos a motivação, o comprometimento e a
disciplina dos bolsistas. Observamos um crescimento gradual nos mesmos. Ressaltamos que o
grupo de bolsistas é heterogêneo tanto na formação (são oriundos de diversos semestres do curso),
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bem como em todos os outros quesitos citados. Um grande desafio à coordenação do subprojeto é
conciliar os diversos perfis de bolsistas com as particularidades de cada escola e de cada supervisor.
Ressalta-se que a contingência no custeio do projeto tem restringido algumas atividades, no que se
refere à aquisição de materiais e serviços, bem como nas atividades de socialização dos resultados
obtidos, através da restrição de participação dos bolsistas e supervisores em eventos técnicocientíficos e intercâmbio de bolsistas entre projetos de diferentes instituições, salienta-se que isso
também compromete a formação do bolsista. Muitas das atividades previstas e que não foram
desenvolvidas ou desenvolvidas parcialmente justifica-se majoritariamente pelo contingenciamento
do custeio do subprojeto. Cabe ainda salientar a reestruturação que o grupo sofreu no início do ano
de 2016, na qual foram desligados três professores supervisores para possibilitar a manutenção das
bolsas de iniciação à docência.
Subprojeto Letras Espanhol – Campus Bagé
Para que isso acontecesse foi a utilização de um cronograma estabelecido inicialmente um
cronograma na instituição durante o período. Entretanto, há dificuldades por parte de alguns
bolsistas ID, de realizarem apresentações públicas de trabalhos, assim como, de sistematizar as
discussões sobre as atividades. Para a superação de tais dificuldades buscamos estratégias tais como,
a de sistematização em pequenos grupos e discussão teórica no grande grupo, como alternativa de
exposição e organização das ideias que circulam, ao mesmo tempo em que se sistematizam as ideias
dos teóricos, para uma melhor socialização dos trabalhos e das discussões que surgem.
Subprojeto Letras Português – Campus Bagé
As dificuldades encontradas no desenvolvimento das ações do subprojeto foram de ordem
financeira e organizacional, sendo, muitas vezes, a segunda decorrente na primeira. A possibilidade
de extinção ou alteração do programa influenciou, num primeiro momento, no desenvolvimento das
atividades, que precisaram ser alteradas em seu cronograma, já que não havia certeza de que o
programa se estenderia por todo o ano de 2016. Assim, o primeiro semestre de 2016 foi um período
de turbulências que nos levou a deixar de construir ações como encontros entre subprojetos, por
exemplo. As trocas de impressões e colaboração entre os subprojetos se deu de modo informal, com
troca de experiências e busca de alternativas e dinâmicas de integração dos bolsistas. Algumas
ações, como a dinamização/manutenção das bibliotecas, não ocorreram de forma isolada, mas se
consolidaram como permanentes, sendo pano de fundo a partir do qual outras ações se
desenvolveram (as paradas de leitura ou as feiras do livro). A ação relativa ao estudo dos PPCs
prevista no projeto ocorreu através dos TCCs (dois em 2015 e outro em 2016) nascidos a partir da
atuação de discentes como bolsistas ID desde 2014.
Subprojeto Matemática – Campus Bagé
Como dificuldades encontradas ao longo de 2016, cabe destacar nesse relatório, a participação nem
sempre empolgante dos alunos das escolas quando são inseridos no PIBID. Em algumas realidades
escolares, há o prevalecimento de um ambiente apático, ainda muito desafiador aos bolsistas ID,
supervisores e coordenadores do programa, que buscam adequar e adaptar atividades
essencialmente escolares para formas mais lúdicas e diferenciadas, a fim de atender às demandas
que se impõem no contexto escolar. Junta-se a essa dificuldade inicial, a inexperiência de alguns
novos participantes, pois o programa possui alta rotatividade e admite a inserção de bolsistas a partir
dos primeiros semestres de graduação, fato esse, que tem sido enfrentado com atividades constantes
de atualização do diagnóstico das escolas, de ambientação e de conhecimento da proposta do
PIBID, mas ainda requer muita atenção dos coordenadores. Contudo, a maior dificuldade do
programa a ser destacada para o ano de 2016, foi a redução de incentivos financeiros, o que já se
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fazia escasso antes dos cortes devido aos ajustes que atingiram a educação pública ao longo do ano.
Tal redução impactou negativamente alguns projetos que não puderam ser colocados em prática por
falta de recursos materiais, impedindo a sua viabilidade. Essa limitação financeira atingiu também a
abrangência das publicações do subprojeto Matemática – Bagé, impedindo a publicação de livros e
a participação em eventos nacionais, para os quais, trabalhos acadêmicos receberam carta de aceite
e não puderam ser apresentados. Podem ser acrescentados a esses os vários textos que foram
elaborados, mas que os bolsistas foram desencorajados a submeter, em virtude da advertência
vigente de que a ida a eventos correria por conta exclusiva dos autores dos trabalhos.
Subprojeto Química – Campus Bagé
Uma das maiores dificuldades encontradas em nosso subprojeto é conseguir um horário compatível
com todos os bolsistas e supervisores para realizarmos as reuniões mensais. Adicionalmente o
PIBID/Química do Campus Bagé sofreu problemas em consequência da redução do número de
supervisores e simultaneamente a desligamento voluntário de supervisores. Não havendo mais
candidatos aprovados abriu-se vários editais até, na terceira tentativa, conseguir um número
significante de supervisores. Já há a previsão de futuros trocas de supervisores nas escolas no início
de 2017, criando a necessidade de uma reorganização do PIBID/Química nas escolas.
Adicionalmente, o projeto PIBID/Química possui uma bolsa de supervisor bloqueada por motivos
desconhecidos. Lamentavelmente, não houve repasse de verba de custeio pela CAPES durante os
últimos 24 meses, fato o qual quase impossibilita o desenvolvimento de material didático.
Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
De modo geral os bolsistas ID têm desenvolvido de forma satisfatória todas as atividades previstas.
Entretanto, devido à falta de recursos de Custeio para o subprojeto, várias atividades sobretudo as
atividades experimentais não puderam ser realizadas. Bem como, dificultou a participação em
Congressos e elaboração de banners de apresentação nos eventos. O corte no orçamento do PIBID
com certeza foi um fato negativo que contribuiu muito para a não realização de atividades que
estavam propostas inicialmente. Outro fator que influenciou negativamente foram as paralisações
ocorridas durante o ano letivo, prejudicando as atividades nas Escolas Estaduais que foram
substituídas por outras atividades de formação para os bolsistas ID que atuavam nas mesmas. Além
disso, com a incerteza da continuidade do PIBID na escola, participamos de manifestações e
movimentos nas redes sociais reivindicando a manutenção do mesmo. Esta incerteza, de certa forma,
influenciou o nosso planejamento negativamente. Avaliando esse ano, as dificuldades encontradas
em relação à proposta do programa foram bem entendidas e abraçadas por parte dos demais
professores e funcionários da escola. Atualmente estamos bem adaptados e nos sentimos mais
acolhidos, nesse sentido, as atividades que envolvem a escola são executadas com êxito e
compreensão de todos. Algumas atividades são readaptadas devido a fatores como clima, espaço
físico e como destaco inicialmente em função da falta de orçamento para compra de materiais.
Subprojeto História – Campus São Borja
Uma das dificuldades que ainda permanece é a questão da falta de recursos para compra de material
de consumo, o que dificulta a realização de viagens de estudo, realização de eventos, compra de
material didático dentre outros. Mais especificamente no primeiro do ano de 2016 houve uma
instabilidade em relação à continuidade/permanência do Pibid. Iniciamos o semestre sem uma
previsão de continuidade do atual Programa. No decorrer do semestre, planejamos para encerrar as
atividades em junho e preparamos outra proposta para um próximo edital. Com a permanência da
Portaria nº 096, tivemos que reorganizar os bolsistas e as programações das atividades para refazer a
trajetória prevendo a continuidade do Programa. Foram situações que impactaram nos produtos
345

__________________________________Relatório de Atividades do Programa PIBID/UNIPAMPA
finais das atividades, reduzindo o numero dos mesmos.
Outra dificuldade encontrada pelo subprojeto foi a substituição de bolsistas ID em função de
bolsistas formandos. Ao todo no mês de julho foram realizadas 17 substituições o que impactou o
andamento das atividades nas escolas. As substituições acarretaram a necessidade de adaptação dos
bolsistas com leituras e aprofundamento teórico, o que também provocou a diminuição das
produções didático pedagógicas e também da produção científica.
Subprojeto Matemática – Campus Itaqui
O PIBID carrega uma expectativa enorme da sociedade em enfrentar, amenizar e (re)inventar
frustrações (mazelas) da educação básica e superior (como por exemplo, o alto índice de
reprovações, a dicotomia teoria e prática, o não uso de TIC ou material concreto por professores, o
desinteresse dos estudantes). Diante deste quadro, as dificuldades são inevitáveis. O êxito nas
atividades previstas está intimamente ligado as reais condições de realização da ação e o
envolvimento da escola (direção, professores e alunos). A IES deste subprojeto ainda não dispôs de
local para acomodação do programa, assim como, de um laboratório de matemática onde os
materiais didáticos produzidos pudessem ser armazenados e socializados. Desta maneira,
acarretando dificuldades ou adaptações nas ações previstas.
“No que tange as dificuldades e limitações, notou-se que a responsabilidade pelo insucesso escolar
não pode ser delegada a uma pessoa ou uma instituição. Em outras palavras, os altos índices de
reprovação e evasão é uma responsabilidade de todos. Da mesma forma,utilizar da criticidade sem
apontar possíveis encaminhamentos para reverter esse quadro não contribui para o
desenvolvimento de diversas capacidades. Por fim, entende-se que o PIBID possibilita/possibilitou
ter um olhar mais atento às questões relacionadas ao processo de ensino – aprendizagem para que
se pudesse planejar e executar situações que desenvolvam o pensamento matemático dos
estudantes.” (Bolsista Danrlei Trindade)
Subprojeto Letras – Campus Jaguarão
Este ano de 2016 o projeto atravessou muitas dificuldades. No início do ano o número de bolsistas
estava imprevisto porque havia a possibilidade de não renovar os bolsistas com mais de 24 meses e a
chamada de novos alunos. Este fato fez com que a ação nas escolas tivesse inicio depois do começo
das aulas, o que causou alterações nas propostas do primeiro semestre. Além disso, o projeto
também esteve sob o risco de ser extinto e, por isso, trabalhamos muito para a construção da
proposta para um novo edital.
O segundo semestre também foi difícil apesar da certeza da continuidade do PIBID, pelo menos até
o fim deste ano. Os protestos e as paralisações fizeram com que as ações do PIBID não tivessem
uma continuidade e em alguns casos não conseguiram atingir os objetivos finais. Entretanto, as
dificuldades não impediram dos alunos atuarem e refletirem sobre questões que extrapolam a sala de
aula. Inclusive questões políticas, econômicas, sociais serviram para o exercício de leitura não
apenas de textos, mas, sobretudo, do contexto histórico que estamos vivendo.
Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
O impacto da redução orçamentária foi sentido de forma efetiva nas ações planejadas pelo grupo do
Pibid como um todo. Os acadêmicos em processo muito inicial do curso apresentam dificuldades de
várias ordens no momento inicial do processo: imaturidade, desconhecimento teórico, pouco
envolvimento e interação com o curso. Neste sentido o desenvolvimento de sessões de estudo são
essenciais. Dificuldade: Carência de recursos financeiros para pagamento de eventos, diárias e
materiais para apresentação de trabalhos, como banner, e para a construção de recursos didáticos;
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS
Subprojeto Biologia – Campus São Gabriel
O subprojeto Biologia realiza muitas atividades práticas com montagem de modelos e experimentos
de laboratórios, por exemplo. Devido à falta de recursos, procurou materiais alternativos, de
baixíssimo custo ou mesmo sem valor algum, por serem reaproveitados, para tais práticas. Se o
prosseguimento desta situação de escassez de recursos se prologar no próximo ano, as atividades
práticas deverão continuar sendo realizadas através da busca de alternativas criativas para a obtenção
de materiais. Algumas atividades, possivelmente, deverão ser descartadas, caso não haja recursos para
sua preparação, nem alternativas que substituam os materiais mais adequados para sua realização.
Subprojeto Física – Campus Caçapava do Sul
A partir das atividades realizadas, tanto no âmbito das reuniões com os bolsistas ID e supervisores,
que envolveram leitura e discussão de referenciais teóricos que serviram de base para as atividades
desenvolvidas na escola, é possível apontar para avanços na aprendizagem de todos os envolvidos. A
perspectiva interdisciplinar esteve fortemente presente em todas as discussões, desde a abordagem
de referenciais teóricos quanto na prática de elaboração de planos de ensino e de propostas de ensino
balizadas por temas. Isso mostra uma percepção, cada vez maior, da necessidade de superação de um
ensino fragmentado na busca da compreensãode mundo. Os supervisores, assim como os bolsistas
ID, perceberam que não é possível entender o mundo apenas com o olhar da física, ao mesmo tempo
que a física é fundamental para entender o mundo, quando vamos além da abordagem de equações e
da resolução de problemas matemáticos. Em um mundo cada vez mais globalizado e tecnológico, é
preciso que o ensino seja contextualizado, que as questões do dia a dia do estudante permeiem a sala
de aula. Neste sentido, busca-se, por meio do PIBID, levar esta contextualização para a escola, e
formar futuros professores aptos a dar prosseguimento a este tipo de propostas. Outrossim, é
importante destacar a importância da formação dos professores que já estão em atuação na sala de
aula, os quais, por meio do PIBID, estreitam os laços entre a Universidade e a Escola, além de
qualificarem e refletirem sobre sua prática docente. Todas as ações desenvolvidas visam contribuir
para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, tendo por consequência um melhor
desempenho dos estudantes e o aumento dos índices do IDEB.
Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
Neste tempo de funcionamento do grupo PIBID - Matemática, constatamos algumas dificuldades,
dentre as quais:1-Alunos que tiveram, no ensino básico, formação de um modo geral e em
Matemática de modo particular, bastante precária;2- Outros, que haviam interrompido os seus
estudos durante algum tempo;3- Outros ainda, que não haviam pensado em tornar-se professor,
tendo optado pelo curso de Licenciatura por ser um curso noturno e no qual havia facilidade de
ingresso;4- E costurando os itens acima, a quase totalidade deles, ingressou na universidade com
nenhum hábito de estudo.Com este quadro, houve a necessidade de incutir nos bolsistas uma
mentalidade do que é "tornar-se professor", fazer cobranças e responsabilidades frente às tarefas e
compromissos assumidos. Afinal, todos têm o incentivo de uma bolsa. Tais dificuldades estão sendo
trabalhadas e por hora podemos afirmar que está havendo mudanças para melhor.
Subprojeto Química – Campus Caçapava do Sul
No decorrer do ano de 2016, os licenciandos envolvidos no projeto tiveram a oportunidade de
conhecer melhor as metodologias propostas, bem como produzir materiais que foram
implementados na Educação Básica. A apropriação destas propostas permite aos licenciandos uma
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análise crítica da sua própria construção como docente e permite buscar qualificação para explorar
as potencialidade e superar as dificuldades identificadas. O projeto apresenta uma forte aceitação
por parte dos alunos do curso de Licenciatura do campus, bem como das escolas participantes. As
escolas atendidas vêm o PIBID como uma possibilidade de modificação e contribuição para suas
práticas pedagógicas. Atualmente, o campus não possui um espaço destinado exclusivamente às
atividades do projeto, o que tem gerado alguma dificuldade de trabalho para os grupos envolvidos, a
coordenação de área já manifestou essa preocupação e espera poder contar com esse espaço
futuramente, podendo assim proporcionar condições adequadas ao desenvolvimento do projeto e
apoio a sua continuidade. A próxima fase do projeto contempla na produção de atividades práticas
relacionadas à metodologia de Resolução de Problema ou seja, momento que deverão criar e
implementar ações nas escolas articulando duas metodologia de ensino (Resolução de problemas e
Experimentação, como também se apropriarem do referencial sobre produção de vídeos. Estas
ações devem demandar um volume de recursos financeiros que, devido aos cortes orçamentário do
governo federal, podem não estarem disponíveis e comprometerem o seu desenvolvimento. Além
disso, também demandará maior envolvimento intelectual dos bolsistas, pois tanto o processo de
criação dos experimentos quanto a elaboração de vídeos devem consolidar conceitos apreendidos e
exigir dos licenciandos a capacidade de discutir e selecionar as melhores estratégias para a
abordagem dos conteúdos a serem explorados em cada uma das atividades.
Subprojeto Física – Campus Bagé
Apesar das dificuldades encontradas, principalmente as incertezas de continuidade do projeto, as
atividades desenvolvidas foram relevantes do ponto de vista da formação do bolsista, bem como na
formação dos alunos das escolas em que as atividades foram realizadas. Destacam-se: as Feiras de
Ciências, atividades de programação e automação (Scratch e S4A) e a proposição de experimentos
didáticos para comporem o acervo de experimento dos laboratórios didáticos de Ciências das escolas
estaduais de Ensino Médio Dr. Carlos Antônio Kluwe e Jerônimo Mércio da Silveira. Além da
participação em três eventos científicos. O Subprojeto Física espera que em 2017 sejam liberadas as
verbas de custeio do projeto e continuar com as ações de ensino de programação e automação de
experimentos e o fomento e realização das Feiras de Ciências (desenvolvidas desde 2011).
Subprojeto Letras Espanhol – Campus Bagé
O projeto teve um período muito positivo e produtivo. O trabalho em equipe e o cumprimento do
cronograma, são, de fato, aspectos a serem levados em conta, durante a execução do projeto. No
entanto, ainda sentimos necessidade de interação com os demais subprojetos e com subprojetos de
áreas afins de outras instituições. Acreditamos que tais interações nos possibilitariam visualizar
novas perspectivas e possíveis soluções para conflitos detectados.
Subprojeto Matemática – Campus Bagé
A abrangência dos objetivos do PIBID que implica, entre outros aspectos, o incentivo à formação
docente, a contribuição para a valorização do magistério, a elevação da qualidade da formação
inicial, a integração entre a universidade e a escola, a inserção dos futuros docentes na realidade
escolar, aponta para o valor desse projeto nos processos de formação de professores de matemática
da região do subprojeto Matemática-Bagé. As ações planejadas e executadas no programa
priorizaram o alcance desses objetivos. Essa intenção pode ser constatada nos relatórios e reflexões
dos bolsistas e supervisores, que abalizam a relevância das ações do PIBID na escola e na formação
inicial e contínua dos professores. Contudo, ainda são verificadas metas a priorizar a fim de alcançar
a melhoria da qualidade dos processos educativos nas escolas parceiras e, consequentemente, nos
processos formadores de professores. Há necessidade de readequação de ações implantadas, de
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revisão das equipes de trabalho, da inserção de novas realidades escolares, de incentivo à inovação
pedagógica, embora, muito não se tenha avançado em vista dos ajustes nos recursos orçamentários
impostos no ano de 2016 ao projeto. Os indicadores de avaliação do subprojeto Matemática
encaminham para essa necessidade de acompanhamento, avaliação e readequação permanentes.
Contudo, cabe destacar que diante do enfrentamento das dificuldades financeiras as equipes de
trabalho não se abateram e continuaram a desenvolver as ações possíveis nas escolas, notoriamente
levados por um sentimento coletivo de compromisso e dedicação solidários. Houve mobilização e
adaptação de materiais, a fim de tentar fazer, pelo menos o mesmo, com muito menos recursos.
Desse modo, a continuidade do Subprojeto Matemática–Bagé no programa e uma aspiração de toda
a equipe e representa um elemento significativo para o fortalecimento da formação de professores de
matemática na UNIPAMPA.
Subprojeto Química – Campus Bagé
Apesar dos problemas relatados, o grupo de bolsistas realizou muitas atividades. Gostaríamos
destacar o grupo que trabalha com material de inclusão no ensino de química que foi presente em
vários eventos da área e apresentou os resultados relevantes nas atividades.
Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
O projeto PIBID tem propiciado aos bolsistas ID uma melhor formação docente com uma imersão
qualificada no ambiente Escolar, apoiada pela Coordenação de área e pelos professores
Supervisores. A vivência do contexto escolar tem propiciado desde a formação do bolsista ID
licenciando uma reflexão sobre a atuação profissional do docente na Escola. Neste ano de 2016, sem
verba de custeio houve dificuldades de implementação do planejamento na sua íntegra, o que levou a
adaptações e redirecionamento das atividades, que trouxeram também o aprendizado da necessidade
de se adaptar no momento de crise e realizar o trabalho da melhor forma possível. Destacamos que
com a regularização do calendário escolar e manutenção do PIBID, conseguimos colocar em prática
todos os planejamentos pensados com a supervisora desde o início do ano, no segundo semestre do
ano letivo junto à comunidade escolar, contribuindo assim para a divulgação da universidade e
projeto PIBID. Nesse sentido, o grupo conseguiu ir além das atividades de observação em sala de
aula, desenvolver 32 estratégias e atividades didático pedagógicas em sala de aula, 06 atividades
experimentais, produzir 07 materiais didáticos, realizar 06 expedições de estudo, participar de 19
projetos das Comunidades Escolares, realizar atividades de Clube de Ciências, organizar 03 Feiras
de Ciências e produzir 24 trabalhos que foram apresentados em congressos da área de Educação.
Esses números demonstram o êxito fruto do trabalho em equipe e a capacidade de superação face à
dificuldade econômica do País que atingiu o subprojeto através do corte de verbas de custeio do
projeto PIBID e a sociedade pela greve dos professores do Estado do Rio Grande do Sul. Ao longo
dos 6 anos de existência do Curso de Ciências da Natureza, tivemos 32 egressos sendo que 19 alunos
integraram o PIBID ao longo de praticamente todo o seu processo de formação, demonstrando que
esse projeto tem sido o diferencial no processo de formação dos futuros licenciandos do Curso de
Ciências da Natureza. Sendo assim é de primordial importância a manutenção do Programa PIBID
para a qualificação e sobrevivência dos Cursos de Licenciatura que sofrem terrivelmente com a
evasão pela falta de reconhecimento da profissão de professor por parte da Sociedade e sobretudo do
Estado. Nossa participação tem sido de suma importância para formação docente e também para
conhecer sobre os aspectos onde futuramente iremos atuar. Acreditamos que a oportunidade de
participar do subprojeto nos propicia refletir sobre a atuação docente que teremos e sobre as práticas,
métodos de ensino-aprendizagem e a realidade de uma instituição de ensino, bem como as
responsabilidades que essas práticas requerem.
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Subprojeto História – Campus São Borja
As ações referentes ao subprojeto História/Ciências Humanas demonstram que o Pibid está
promovendo mudanças e um importante processo de aprendizagem para os acadêmicos envolvidos
no Programa. Os professores da rede de Educação Básica, os supervisores e os demais, se
envolveram mais ativamente nas atividades, possibilitando a interdisciplinaridade com outras áreas
do conhecimento como a disciplina de Língua Portuguesa por exemplo. Conforme já ressaltado, a
substituição de bolsistas ID em função de um grupo de formandos provocou um maior tempo
dedicado à adaptação dos novos bolsistas o que impactou quantitativamente a produção didático
pedagógica e produção científica. Por outro lado a chegada de novos bolsistas promoveu uma
saudável renovação dos grupos proporcionando a criação de novas metodologias de ensino.
Subprojeto Matemática – Campus Itaqui
O PIBID tem se mostrado um elo permanente entre Universidade e Escola e entre teoria e prática.
As ações do programa mobilizam professores e alunos de ambas as instituições e, desta maneira,
fortalecem a educação básica e superior. Considerando que o processo de ensino e aprendizagem é
contínuo e os seus (re)planejamentos e ações são constantes, algumas iniciativas futuras são
elencadas abaixo: 1) a produção de um caderno didático que possibilite um melhor
acompanhamento, organização e orientação entre bolsista ID-supervisor e coordenador de área;
2) a participação em eventos e publicação de material científico; 3) a produção e socialização de
materiais didáticos na própria IES como forma de fortalecer o PIBID; 4) o planejamento de
atividades na Escola tais como: o dia da matemática, gincana ou amostras culturais no intuito de
potencializar a relação Escola e Universidade; 5) a formação de grupos de estudos tanto para
conteúdos da educação básica como do ensino superior de forma a incentivar os bolsistas a uma
melhor qualificação/preparação dos seus conhecimentos viabilizando, assim, também, um melhor
aproveitamento/rendimento nos componentes do curso de graduação; 6) a inserção em atividades de
pesquisa, que proporcionam ao alunos relacionar teoria e prática, pensar a práxis pedagógica
proporcionando a formação do professor pesquisador contribuindo para amenizar tal distanciamento
e valorizar a profissão docente, integrar Educação Superior e Educação Básica; 7) qualificar a
formação inicial de professores; fomentar práticas docentes e experiências metodológicas de caráter
inovador e tornar a escola pública um espaço para reflexão e crescimento na construção do
conhecimento, estabelecendo projetos de cooperação que melhorem a qualidade do ensino nas
escolas da rede pública, elevar a qualidade das ações pedagógicas voltadas à formação inicial de
professores nas licenciaturas das instituições de Educação Superior e fomentar práticas docentes e
experiências metodológicas de caráter inovador, bem como tornar a escola pública espaço de
reflexão e crescimento na construção do conhecimento docente.
Subprojeto Letras – Campus Jaguarão
Por tratar-se de um processo contínuo e complexo que integra diferentes áreas do conhecimento, a
prática de letramento e suas implicações para a leitura e a produção de textos possibilita que seja
interdisciplinar. Neste sentido,as ações do PIBID tratam da formação de leitores que passa pelo
desvelamento das informações do texto e pela aprendizagem de estratégias de leitura para ampliar a
formação do repertório leitor; tal conhecimento procura incentivar as diversificadas práticas sociais
da leitura e da escrita. No entanto, há ações também com letramento digital, por isso, seja mais
pertinente tratar de letramento(s), no plural, para dar conta da pluralidade de fenômenos ou da
complexidade dos meios de comunicação de que o projeto propõe desenvolver. Talvez possamos
entender o PIBID como uma prática de letramento cujo foco do programa é a formação leitora tanto
dos alunos universitários como dos estudantes do ensino fundamental, bem como o conhecimento e
curiosidade sobre o idioma vizinho, o espanhol;
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Os procedimentos utilizados na construção das bases necessárias para a formação desses leitores que
se deseja, minimamente instrumentalizados para o exercício da profissão e da cidadania, são as
estratégias de leituras aplicadas no projeto a partir de encontros e planejamentos cuja finalidade é
despertar no futuro profissional das letras a importância em desenvolver um trabalho efetivo na
formação de um leitor independente, crítico e reflexivo. No mesmo sentido, ao que diz respeito a
língua espanhola, pretende-se, apesar dos cortes e da desvalorização do atual governo pelo idioma,
seguir mostrando a importância de respeitá-lo, conhecê-lo e utilizá-lo, e de que seu ensino seja de
qualidade e respeitado pelas políticas educacionais.
Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
Temos gerado no contexto do PIBID trabalhos de conclusão de curso que emergem das práticas de
iniciação à docência, cabe destacar o número significativo de bolsistas ID que ingressaram em
importantes programas de pós-graduação das IFES no RS e SC. A articulação da iniciação a
docência com o ensino universitário e a curricularização da extensão no curso de pedagogia.
Interfaces com Programa de Desenvolvimento Acadêmico (PDA) a partir do projetos de extensão
cursada por bolsistas ID e não bolsistas. Também destacamos a promoção da visibilidade e projeção
do curso de Pedagogia tendo em vista que nossas ações vem subsidiando políticas públicas locais
como o Plano Municipal de Educação (PME) de Jaguarão em 2015 com os dados de pesquisas e
ações do trabalho do PIBID do ano de 2014 e a implantação de uma classe de alfabetização de
adultos no mesmo turno e horário de funcionamento do Curso de Pedagogia. Temos a formação
inicial em evidência, pois as leituras, discussões, reuniões de planejamento sobre a práticas de
iniciação à docência repercutem nos componentes curriculares e vai permitindo ampliar nossa
compreensão sobre a mesma. Estas articulações entre ensino e extensão tem possibilitado a criação
de dispositivos pedagógicos inovadores, entrelaçados e significativos pois a presença de sujeitos da
comunidade no meio universitário em permite a problematização das desigualdades sociais e do
papel da universidade para mudar estes cenários de desigualdade e injustiça social.
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