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1. INTRODUÇÃO

• CARTA DE APRESENTAÇÃO

Meu nome é Gabriel Oscar Ribeiro Machado sou natural da cidade de São Gabriel-
RS. Escolhi ingressar no curso de Ciências Biológicas - Licenciatura pela minha grande afinidade
com a ciência e com a natureza desde o ensino fundamental, pois desde criança sonhava em ser
professor. Como um campus da UNIPAMPA aqui em São Gabriel ficou ainda mais fácil realizar
esse sonho. 

O pesadelo  de  ter  seu  sustento  recebido  em migalhas  é  a  realidade  enfrentado  hoje  pelos
professoras, e que talvez algum dia seja enfrentado por mim um algum de meus colegas, todos nós,
professores, como futuros professores, temos amor à profissão que escolhemos seguir e orgulho de
tentar mudar a situação do ensino atual do nosso país, para fazer isso utilizamos nossas melhores
armas, como uma barra de giz e um quadro negro, orgulho também de participar da construção de
um adulto melhor, de entregar a um estado que não valoriza seus professores, uma criança, jovem
ou adulto, letrado, e ver que estes mesmos que um dia estiveram sentados dentro de nossas salas,
serão, médicos, advogados, padeiros, carpinteiros e etc,... mas pessoas do bem, e isso é a maior
recompensa de ser professor.

E não existe crise alguma que acabará com o desejo de ensinar de um professor, pois um país
sem professor é um país sem futuro.

2. DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO 

2.1. PROJETO 



ALIMENTO PARA TODOS

2.1.1. INTRODUÇÃO
    

O Brasil vem sofrendo com uma terrível crise, deixando milhares de pessoas desempregadas,
atingindo fortemente na alimentação das famílias dessas pessoas. A fome de milhões de famílias no
país é real e todos sabemos, mas o que nós fazemos para tentar mudar isso?

Que tal ensinarmos sobre solo, nutrientes e crescimentos das plantas, e ao mesmo tempo ajudar
milhares de famílias que estão com fome.

“Alimento para todos” visa reduzir  os gastos de famílias carentes com verduras e legumes,
através da distribuição de hortas verticais e mudas de árvores frutíferas, feitas por bolsistas e alunos
na escola. Combatendo assim também a fome de várias famílias da região.

2.1.2.OBJETIVOS
• Contribuir  para  a  mudança  de  pensamentos  e  comportamentos  relacionados  ao  Meio

Ambiente.
• Construir um saber sobre solo, germinação de sementes, crescimento da planta, educação

ambiental, educação alimentar.
• Ensinar e auxiliar na utilização de materiais recicláveis na construção de hortas verticais.
• Estabelecer a importância de uma alimentação balanceada.
• Construção e distribuição de hortais verticais para a população da cidade.

2.1.3.MATERIAIS E MÉTODOS
    O presente projeto será desenvolvido na escola através de palestras, aulas práticas e teóricas,
diálogos,  eventuais  saídas  de  campo  e  demais  atividades  que  possam  contribuir  para  a
aprendizagem dos alunos.
    Os materiais utilizados serão, garrafa pet, embalagens de amaciante, pallets, arame, terra vegetal,
sementes, mudas de plantas, sementeiras e demais materiais que possam ajudar no desenvolvimento
do projeto. 

2.1.4.RESULTADOS

    Os resultados serão anexados ao decorrer do projeto, juntamente com o registro fotográfico e
demais produções realizadas.

2.1.5.CONSIDERAÇÕES FINAIS
    Serão preenchidas durante ou após a conclusão do projeto.

2.1.6.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

NYLE C.BRADY, RAY R. WEIL  Elementos da natureza e propriedades dos solos.  2009 

GUI FERREIRA, FABIAN BORGHETTI Germinação do básico ao aplicado. 2013

BEATRIZ APPEZZATO DA GLÓRIA Anatomia vegetal. 2012

SORRENTINO et al. Educação ambiental como política pública. 2005.
Disponível em: <http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/politica-de-educacao-ambiental>
Acesso em: 01/04/2017.

http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/politica-de-educacao-ambiental


2.2. INTERVENÇÃO

Fabricando cristais comestíveis

Gabriel Oscar Ribeiro Machado

Plano da Intervenção

2.2.1.CONTEXTUALIZAÇÃO

Atividade  "Fabricando  cristais  comestíveis"  foi  apresentada  para  a  turma  do  9º  ano  do
ensino fundamental da escola Carlota Pereira da Cunha, no dia 03 de maio de 2016.

No nosso cotidiano nos deparamos frequentemente com misturas e substâncias. A fim de
explicar essas misturas e substâncias foi decidido montar essa atividade.

2.2.2HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:

• Organização 
• Compreensão
• Interpretação
• Concentração

2.2.3.CONHECIMENTOS MOBILIZADOS:

• Substâncias homogêneas 

• Substâncias heterogêneas

• mistura saturadas

• mistura insaturadas 

2.2.4.PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:

1º Momento: O pibidiano  ministrou uma aula expositivo-dialogada, com auxilio de slides, sobre os

conceitos de substâncias homogêneas e heterogêneas, misturas  saturadas e insaturadas.

2º Momento:  Ao termino da aula expositivo-dialogada,  os alunos foram convidados a bancada

onde estavam os materiais, que foram utilizados para explicação lúdica e demonstrativa sobre os

conceitos de substâncias homogêneas e heterogêneas, misturas saturadas e insaturadas.

3º Momento: Ao termino da explicação lúdica, com o auxilio do pibidiano, os alunos prepararam

uma mistura saturada, para a fabricação dos cristais de açúcar. 



2.2.5.REGISTROS DA INTERVENÇÃO:

A aula expositivo-dialogada correu de forma calma e organizada, os alunos da turma do 9º ano do
ensino fundamental, (Figura 1) demonstraram interesse pelo conteúdo abordado, dando uma maior
ênfase para a parte prática.

Figura 1: alunos da turma do 9º observando o preparo de uma solução saturada por uma aluna com
a orientação do pibidiano. 



Figura 2: Resultado da mistura saturada feita durante a aula prática.

Nesta aula foi trabalhado alguns conceitos de substancias (homogêneas e  heterogêneas) e misturas

(saturada e insaturada),  com o objetivo de fixar o conteúdo visto em sala de aula passado pela

professora.

2.2.6.AVALIAÇÃO:

A avaliação foi realizada oralmente, onde os alunos responderam questões sobre o assunto 
abordado. 

Durante as perguntas feitas aos alunos, foi possível observar que várias dúvidas foram sanadas, 
tendo uma melhor fixação do conteúdo visto em sala de aula.

2.2.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

https://www.youtube.com/watch?v=Jl4z9p1j1C4

https://www.youtube.com/watch?v=Jl4z9p1j1C4


2.3.INTERVENÇÃO

Germinação de Sementes

Gabriel Oscar Ribeiro Machado

Plano da Intervenção

2.3.1.CONTEXTUALIZAÇÃO 

Atividade "Germinação de Sementes" foi apresentada para alunos do ensino fundamental da
Escola Carlota Vieira da Cunha, no dia 26 de agosto de 2016.
Consumir verduras e legumes além de ser fonte de vitaminas, trás inúmeros benefícios para o nosso
organismo, e muitas pessoas não tem conhecimentos que muitas verduras possuem sementes, então
devido  a  isso  foi  criada  essa  atividade  onde  os  alunos  entendessem  como  acontece  o
desenvolvimento de uma planta.

2.3.2.HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

• Organização 
• Compreensão
• Interpretação
• Concentração



2.3.3.CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

• Germinação de sementes

2.3.4.PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

1º Momento: O pibidiano ministrou uma aula expositivo-dialogada, com auxilio do quadro branco,

sobre os conceitos de germinação.

2º Momento:  Ao termino da aula expositivo-dialogada,  os alunos foram convidados a bancada

onde estavam os  materiais,  que foram utilizados  para explicação  prática  sobre os  conceitos  de

germinação.

3º Momento: Após a explicação prática os alunos com o auxilio do pibidiano, colocaram algumas

sementes para germinar.

2.3.5.REGISTRO DA INTERVENÇÃO

Figura1: Aula expositivo-dialogada 



Figura2: Alunas do ensino fundamental colocando sementes para germinar na sementeira.

Esta atividade foi desenvolvida sem nenhum problema, os alunos mostraram-se bem interessados
no assunto. 

2.3.6.AVALIAÇÃO

A avaliação foi realizada oralmente, onde os alunos responderam questões sobre o assunto 
abordado. 

2.3.7.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Germinação do básico ao aplicado Alfredo Gui Ferreira, Fabian Borghetti 2013

2.4.INTERVENÇÃO 

Sabão Caseiro

Gabriel Oscar Ribeiro Machado

Plano da Intervenção



2.4.1.CONTEXTUALIZAÇÃO 

Atividade "Sabão Caseiro" foi apresentada para alunos do ensino fundamental da Escola 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, ao decorrer dos anos, foi notado que a
grande quantidade de óleo descartado formava uma fina camada em cima das águas que entrava em
contato,  impedindo a entrada de luz,  colocando em risco a vida de vários seres vivos. Estudos
mostram que 1 litro de óleo vegetal descartado incorretamente pode poluir mais de 20 mil litros de
água. 

Então,  foi decidido criar essa atividade prática para o óleo ter um destino melhor,  na forma de
sabão.

2.4.2.HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

• Organização 
• Compreensão
• Interpretação
• Concentração
• Manipulação
 

2.4.3.CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

• Ácidos

• Bases 

2.4.4.PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

1º Momento: O pibidiano deverá ministrar uma aula expositivo-dialogada, com auxilio de slides,

sobre os conceitos de ácido e base.

2º Momento: Ao termino da aula expositivo-dialogada, os alunos serão convidados a bancada onde

estarão os materiais, que serão utilizados para a fabricação do sabão.

2.4.5.REGISTRO DA INTERVENÇÃO



Figura 1:
Aluno filtrando o óleo com auxilio do pibidiano.

Figura 2: Aluno preparando a mistura para formar o sabão com o auxilio do pibidiano.

2.4.6.AVALIAÇÃO



A avaliação foi realizada durante a intervenção, em forma de perguntas.

2.4.7.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

https://www.youtube.com/watch?v=FsV4gAfIPdM

2.5.INTERVENÇÃO 

O papel do solo na germinação

Gabriel Oscar Ribeiro Machado

Plano da Intervenção

2.5.1.CONTEXTUALIZAÇÃO 

Atividade  "O  Papel  do  Solo  na  Germinação"  foi  apresentada  para  alunos  do  ensino
fundamental da escola 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, por
isso foi desenvolvida essa atividade.

2.5.2.HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

• Organização 
• Compreensão
• Interpretação
• Concentração

2.5.3.CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

• Nutrientes do solo

• Germinação de sementes

2.5.4.PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

1º  Momento:  O  pibidiano  ministrou  uma  roda  de  conversa,  sobre  nutrientes  do  solo  e  sua

importância na germinação.

https://www.youtube.com/watch?v=FsV4gAfIPdM


2º  Momento:  Ao termino  da  roda  de  conversa,  os  alunos  foram convidados  a  bancada  onde

estavam os materiais, que foram utilizados para explicação prática sobre os nutrientes do solo e

germinação.

2.5.5.REGISTRO DA INTERVENÇÃO

Figura 1: Com o auxílio do pibidiano, alunos estão colocando sementes de alface no solo, para que
aconteça a germinação.

Esta atividade foi desenvolvida sem nenhum problema, os alunos mostraram-se bem interessados
no assunto. 

2.5.6.AVALIAÇÃO

A avaliação ocorreu de maneira oral, durante o plantio das sementes.

2.5.7.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Elementos da natureza e propriedades dos solos Nyle C.Brady, Ray R. Weil

Germinação do básico ao aplicado Alfredo Gui Ferreira, Fabian Borghetti 



2.6. NOTÍCIAS PARA O BLOG DO PIBID 

2.6.1. FABRICANDO CRISTAIS COMESTÍVEIS

No dia 03 de maio de 2016 os alunos da turma do 9º ano da Escola Carlota Vieira da Cunha
participaram  de  uma  intervenção  de  química  com  ênfase  em  substâncias  homogêneas  e
heterogêneas, misturas insaturadas e saturadas, ao fim da aula os alunos prepararam um mistura
saturada para a fabricação dos cristais comestíveis.

Figura 1: alunos da turma do 9º observando o preparo de uma solução saturada por uma aluna com
a orientação do pibidiano.



Figura 2: Resultado da mistura saturada feita durante a aula pratica.

2.6.2.VIAGEM A SANTA MARIA - RS

No dia 15 de julho os alunos do 8º e 9º, juntamente com a professora Maria Aparecida e o bolsita
Gabriel Ribeiro realizaram uma viagem para a cidade de Santa Maria, onde conheceram a fábrica da
Coca-Cola, foram ao shopping e ao cinema.

Figura  1:alunos  do  8º  e  9º  ano,  professora,  bolsista  e  representante  da  Coca-Cola  em frente  a
fábrica.



Figura 2: alunos do 8º e 9º ano na entrada da fabrica da felicidade, assistindo um vídeo sobre a
história da Coca-Cola.

Figura 3: alunos do 8º e 9º ano passeando no museu da Coca-Cola.



Figura 4: alunos do 8º e 9º ano durante a degustação dos produtos da Coca-cola.

Figura 5: alunos do 8º e 9º ano antes de irem ao shopping.

2.6.3.GERMINAÇÃO DE SEMENTES

Atividade "Germinação de Sementes" foi apresentada para alunos do ensino fundamental da
Escola Carlota Vieira da Cunha, no dia 26 de agosto de 2016.



Consumir verduras e legumes além de ser fonte de vitaminas, trás inúmeros benefícios para o nosso
organismo, e muitas pessoas não tem conhecimentos que muitas verduras possuem sementes, então
devido  a  isso  foi  criada  essa  atividade  onde  os  alunos  entendessem  como  acontece  o
desenvolvimento de uma planta.

Figura1: Aula
expositivo-dialogada

 Figura2:
Alunas do ensino fundamental colocando sementes para germinar na sementeira.

2.6.4.SABÃO CASEIRO                                      

Atividade "Sabão Caseiro" foi apresentada para alunos do ensino fundamental da Escola 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, ao decorrer dos anos, foi notado que a
grande quantidade de óleo descartado formava uma fina camada em cima das águas que entrava em



contato,  impedindo a entrada de luz,  colocando em risco a vida de vários seres vivos. Estudos
mostram que 1 litro de óleo vegetal descartado incorretamente pode poluir mais de 20 mil litros de
água. 

Então,  foi decidido criar essa atividade prática para o óleo ter um destino melhor,  na forma de
sabão.

Figura 1: Aluno filtrando o óleo com auxilio do pibidiano.

 Figura 2: Aluno
preparando a mistura para formar o sabão com o auxilio do pibidiano.



2.6.5. O PAPEL DO SOLO NA GERMINAÇÃO

                                                                 
Atividade  "O  Papel  do  Solo  na  Germinação"  foi  apresentada  para  alunos  do  ensino

fundamental da Escola 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, por
isso foi desenvolvida essa atividade.

 Figura 1: com
o auxílio do pibidiano, alunos estão colocando sementes de alface no solo, para que aconteça a
germinação.
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3. CONCLUSÃO

           




