
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO/ PIBID – 2017 

E.E.E.B. PROF. JUSTINO COSTA QUINTANA 

REUNIÕES DE PLANEJAMENTO - SETEMBRO 



Escola: E.E.E.B. Prof. Justino Costa Quintana 

 

Supervisora: Aniele Torma 

 

Bolsistas: Caroline Lima de Oliveira, Chaiana Costa dos 

Santos, Cláudia Vanuza Etchegaray Gonçalves, Débora Renata 

Costa Rezende, Gisele de Lima Munhoz, Graciela Fagundes 

Jaskulski, Nilvane Porcellis Alves, Viviane Poersch Maldaner 

 

Subprojeto Matemática 

Campus Bagé 



Data: 01/09/17 

Período: 3h 

      Neste encontro debatemos 

sobre a Resolução nº 02/2015 que 

aborda os impactos do PIBID e 

sua interrupção/reorganização. 

    Na ocasião reescrevemos nossa 

visão sobre os impactos do 

programa na escola e na 

formação dos acadêmicos, dos 

alunos e da supervisão envolvida. 

     

     



Data: 06/09/17 

Período: 3h 

      Neste encontro preenchemos 

a folha ponto referente ao mês de 

agosto, além de elaborarmos 

situações problemas com base em 

encartes comerciais pesquisados 

e trazidos pelos bolsistas. 

    Na ocasião foi solicitado aos 

bolsistas uma atividade de 

pesquisa de textos que referencie 

a escrita acadêmica sobre o 

Projeto Territorialidade Negra. 



Data: 13/09/17 

Período: 3h 

      Neste encontro debatemos as 

ideias principais sobre o projeto 

Territorialidade Negra a serem 

apontadas na escrita do resumos 

expandido a ser submetido ao 

Siepe.  

    Na ocasião organizamos a 

escrita inicial da introdução e da 

metodologia do resumo, sendo 

agendado para a finalização da 

escrita a data de 14/09/17. 



Data: 14/09/17 

Período: 3h 

      Neste encontro finalizamos a 

escrita do resumo referente ao 

Projeto Territorialidade Negra, 

além de iniciarmos a escrita sobre 

o Projeto “A Matemática através 

de videoaulas” 



Data: 15/09/17 

Período: 3h 

      Neste encontro produzimos 

mais situações problemas com 

base em encartes comerciais a 

serem aplicados em turmas de 6º 

e 7º anos do ensino fundamental. 

    Elaboramos a escrita sobre 

videoaulas, porém não a 

finalizamos por falta de tempo 

hábil, a mesma será encerrada em 

outro encontro a ser agendado. 
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