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Carta de Apresentação

            Meu nome é Viviane  Flores  Wallau,  iniciei  o  curso de Ciências  Biológicas-

Licenciatura no ano de 2015. Sou natural e Rosário do Sul que fica aproximadamente à 63 km

da cidade que resido atualmente para cursar faculdade.  Sendo acadêmica da Universidade

Federal do Pampa- UNIPAMPA referente ao Campus da cidade de São Gabriel. 

           Ao ingressar na universidade somos apresentados a inúmeras oportunidades incluindo

laboratórios  de  diferentes  áreas  e  também  programas  como  o  PIBID,  por  exemplo.
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Acompanhei o  Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência PIBID, durante o

primeiro ano da faculdade à distância e por intermédio de alguns bolsistas, apesar de haver

interesse  em  participar  preferi  esperar  algum  tempo  para  que  pudesse  me  sentir  mais

preparada para ingressar em alguma escola, desta vez não mais como aluna, mas sim como

professora.

           No ano de 2016, estando no 3º semestre do curso decidi me submeter a seleção do

programa  PIBID  e  ingressando  no  final  do  mês  de  abril  deste  mesmo  ano.  Sempre  fui

encantada pela área da ciência, quando comecei a ter contato com a Biologia percebi que

havia  encontrado  minha  profissão  e  o  que  realmente  precisava  para  minha  realização

profissional.  Já  o  gosto  pela  licenciatura  destacou-se  com o  passar  do  tempo,  apesar  de

sempre ter admirado muito a profissão, então ao concluir o ensino médio precisava decidir o

curso que seguiria, unindo assim as minhas duas paixões.

            O PIBID veio como um bônus a mais para somar à minha trajetória acadêmica,

auxiliando em minha formação profissional.  Vejo o programa como um auxilio impar aos

futuros professores, não há como explicar a ajuda que o PIBID proporciona aos bolsistas

preparando-os e antecipando este contato com o ambiente escolar. 

          Como bolsista  relativamente  recente  posso afirmar  a  grande importância  deste

programa na preparação profissional,  colocando os bolsistas  a  viver  a  realidade escolar  e

conhecer o cotidiano dos professores, proporcionando uma experiência única que servirá para

maior competência e realização profissional para quando chegarmos na hora de exercer nossa

profissão fazê-la com destreza para tentar construir caminhos novos na educação.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
CAMPUS SÃO GABRIEL
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INTRODUÇÃO 

O tema relacionado ao bem estar e a saúde, apesar de ser bastante amplo, oferece

grandes oportunidades de trabalhar com diversos assuntos importantes dentro da escola. Um

projeto tão abrangente possibilita ressaltar vários temas, que muitas vezes não tem espaço

dentro das disciplinas.  O intuito  é  oferecer maior  destaque a  temas importantes,  mas que

ficam em segundo plano devido ao conflito entre a carga horária do professor e quantidade de

conteúdo estabelecida no plano de trabalho. Além disso, se quer aumentar as oportunidades de

estabelecer  novos  conhecimentos  aos  alunos,  sanando  suas  duvidas  e  curiosidades  em

assuntos presentes em seus cotidianos.  Deve-se considerar a importância de discutir sobre

bem  estar  que  nada  mais  é  do  que  a  situação  agradável do corpo  ou  do  espírito

proporcionando conforto,  tranquilidade  (Dicionário de Português  Online)  e  também sobre

saúde com os jovens, para que tenham maior entendimento das consequências de ações que

não  são  benéficas  ao  nosso  corpo  e  saúde.  Pode-se  orientar  os  educandos  para  que  se

desenvolvam de forma saudável, e também é um meio de conhecermos um pouco mais sobre
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a qualidade de vida dos nossos alunos, e em caso de resultados negativos orientar  para uma

melhora nesse aspecto.

Uma rotina agitada afeta diretamente ao bem o estresse, a má alimentação, poucas

horas de sono, são fatores que acarretam em consequências preocupantes para a saúde. Esse

assunto vem gerando muitas pesquisas e estudos atualmente, principalmente porque não há

muita  preocupação com saúde e  qualidade  de  vida,  apesar  de  se  ter  informação,  não  há

conscientização. Portanto, esse tema está frequentemente em jornais, programas de televisão,

artigos científicos, sites da internet, sempre em destaque na mídia. É uma matéria acessível

aos alunos, entender,  pesquisar,  estudar,  ou seja, trabalhar com esses assuntos, porque faz

parte  do  cotidiano  e  desperta  interesse  e  curiosidades  dos  discentes,  o  que  facilita  a

aprendizagem.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

            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.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

             Fornecer maior conhecimento sobre como adquirir uma boa saúde e bem estar.

Entender o que podemos mudar em nosso dia a dia para obter resultados positivos, a

partir de medidas preventivas e cuidados desenvolvidos, assim como entender qual o nível da

qualidade de vida dos nossos jovens.

 Proporcionar uma interação e entendimento maior de assuntos atuais,  que sejam

relacionados ao bem estar e que proporcionem conhecimento.

Mostrar a importância de tratar sobre assuntos relacionados ao bem estar em nas

nossas vidas.

Fazer com que os alunos entendam que certas atitudes/ações geram consequências

negativas.
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Tornar o conhecimento adquirido pelos alunos em uma ferramenta de incentivo e

conscientização a comunidade interna e externa ao ambiente escolar.

MATERIAL E MÉTODOS

Os materiais utilizados poderão variar de acordo com cada assunto abordado dentro

do projeto: desde produções com materiais recicláveis, para desenvolvimento de trabalhos

mais dinâmicos, até produções textuais e  pesquisas na internet sobre determinados assuntos.  

Em  relação  aos  métodos  pedagógicos  para  atingir  os  objetivos  poderão  ser

ministradas   palestras/aulas  expositivo-dialogadas,  desenvolvimento  de  jogos  didáticos,

debates, desenvolvimento de pesquisas com os alunos ou comunidade escolar, confecção de

cartazes, momento para discutir sobre dúvidas e assuntos do interesse dos próprios alunos,

aulas práticas em laboratório, atividades no pátio da escola, questionários a serem aplicados

fora  da  escola  podendo  ser  com amigos,  familiares,  comunidade  vizinha  dependendo  da

situação, exibição de vídeos, entre outros métodos que adaptem-se a necessidade do tema

abordado.  Sendo  todas  as  atividades  desenvolvidas  deverão  ser  compatíveis  com  a

necessidade  e/ou  a  aprovação  da  supervisão,  que   fará  a  revisão  antes  da  aplicação  das

intervenções.

A desenvolveremos trabalhos/atividades  com alunos tanto do ensino médio como

também do ensino fundamental onde se pode tratar sobre doenças, alimentação, seres vivos

patogênicos, cuidados com meio ambiente, hábitos de vida saudáveis, métodos corretos de

higiene entre tantos outros assuntos que podem ser agregados ao projeto. Dessa forma seria

um momento  para  discutir  assuntos diversos que relacionem-se o bem estar com o que os

alunos presenciam e vivenciam em seu cotidianos. Assim, eles poderão sanar suas dúvidas ou

construir  novos  conhecimentos,  importante  para  manterem  uma  saúde  tanto  física  como

mental. 

RESULTADOS 

Apresentar o relato das atividades desenvolvidas com os resultados e as fotografias e 
demais produções.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Apresentar a importância de ter desenvolvido as atividades, as impressões do grupo,
o que foi utilizado como aprendizagem para os participantes das atividades. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

VELLOSO,J.S.et al.Promoção da saúde por meio de atividades educativas sobre hábitos de
sono.20  de  abril  de  2015.São  Paulo,p.257-271
//michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues
portugues&palavra=bem-estar.

                                                                                                                                                 

INTERVENÇÃO

Não Durma no Ponto!

Por: Viviane Wallau

CONTEXTUALIZAÇÃO

        O tema sono, apesar de sua importância não é algo abordado dentro das escolas

nem muito discutido.  Por esse e  outros motivos que decidiu-se desenvolver atividades de

conscientização dos alunos mostrando a eles a importância de uma rotina equilibrada de sono.

Também tem-se como intuito através da curiosidade destes alunos que eles reconheçam e

reflitam sobre os seus hábitos e o que de ruim estes maus hábitos podem estar causando ou

causar a longo prazo. Orientar os alunos com dicas para uma rotina saudável que causariam

uma melhora na qualidade do sono destes.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

- Capacidade de reflexão sobre os tópicos abordados;

- Conscientização para correção de maus hábitos relacionados ao sono;
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- Relação do assunto com o cotidiano e experiências vividas;

- Discussão a partir de curiosidades sobre o assunto; 

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

- Apreender conceituar Sono e reconhecer suas fases;

- Entender a importância de uma rotina saudável de sono;

- Conhecer certos malefícios e benefícios causados pelo sono ou ausência deste;

- Reconhecer dicas que ajudam em uma rotina de sono mais adequada;

- Identificar doenças que podem ser causadas pela ausência de um sono saudável;

- Conhecer curiosidades envolvendo o assunto;

-Reconhecer o nível da qualidade do sono individualmente através de um teste aplicado. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

            A atividade será baseada principalmente em aulas expositivo- dialogadas nas quais

iram conter  tópicos  que  poderão  abrir  espaço  para  questionamentos,  relatos,  observações

feitas pelos alunos. Durante a aula será feita explanação com auxilio do data show. Também

conterá um teste que será aplicado aos alunos para que possam avaliar a qualidade de seu

sono individualmente.  Durante a aula serão aplicados questionários aos alunos com perguntas

relacionadas ao conhecimento deles sobre o assunto e também sobre seus hábitos, sendo que

estes  questionários  poderão  ser  aplicados  antes  ou  depois  da  explanação.  Assim  como

eventualmente poderá ser proposto o desenvolvimento de relatórios sobre o que os alunos

aprenderam durante a aula, sua opinião sobre o tema e observações, por exemplo.

REGISTRO

           Não Durma no Ponto!
Por: Viviane Flores Wallau

Realizou-se nos dias 09 e 23 de junho de 2016, a palestra intitulada “Não Durma no

Ponto!” na E.E.E.M João Pedro Nunes. A palestra foi apresentada para os alunos das turmas 203,

204 e 303, do 2º e 3º ano do ensino médio, respectivamente. 
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O objetivo era demonstrar a importância que o sono possui para a saúde, tanto mental

como física, bem como coletar dados sobre a qualidade do sono dos alunos presentes. Dessa

forma,  primeiramente  foi  distribuído  um  questionário  para  que  os  alunos  respondessem,

relacionados aos seus hábitos e conhecimentos sobre os malefícios que a falta de sono pode

causar.  Posteriormente, ocorreu uma explanação sobre o tema visando mostrar a importância do

sono, os malefícios que a falta deste pode causar, assim como os benefícios proporcionados,

algumas doenças e curiosidades sobre o assunto.

Os alunos mostraram-se muito participativos fazendo comentários e perguntas durante a

palestra.

Alunos respondendo ao questionário.

Bolsista ID ministrando a palestra.
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Alunos assistindo a palestra.

AVALIAÇÃO

A avaliação será basicamente de forma qualitativa. Os alunos serão avaliados a partir

de sua participação, comportamento, interesse e interação com a professora e demais colegas

de maneira a discutir sobre o assunto e compartilhar experiências com os demais.

REFERÊNCIAS

VELLOSO,J.S.et al.Promoção da saúde por meio de atividades educativas sobre hábitos de 

sono.20 de abril de 2015.São Paulo,p.257-27

INTERVENÇÃO

Tecido Epitelial

Por: Viviane Flores Wallau

CONTEXTUALIZAÇÃO
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A histologia é o ramo da Biologia que estuda os tecidos. Sejam tecidos constituintes

do corpo humano ou de outro animal. 

No segundo ano do ensino médio, a ênfase é dada aos tecidos, órgãos e sistemas do corpo

humano. Portanto, o tema desta intervenção é o tecido epitelial. E tem o intuito de relacionar

esse tecido às suas funções, que podem ser de revestimento e proteção, mas  que também

estão intimamente relacionadas ao funcionamento do organismo participando, por exemplo,

de regulação dos hormônios do corpo,  e secreção de substâncias.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

- Relacionar os conceitos abordados ao tema principal;

-Compreender a conexão entre a teoria, imagens e exemplos usados;

- Desenvolver a capacidade de assimilação e raciocínio. 

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS 

- Entender o que são tecidos, de que são constituídos e sua forma de organização;

- Descrever as características dos 4 principais tecidos, sendo o tecido epitelial abordado mais

detalhadamente. 

- Em relação ao tecido epitelial: abordar as funções do desse tecido, características e variações

de suas células;

- Reconhecer os dois grupos principais em que este é dividido e as características de cada um

deles e suas funções;

- Perceber a presença e importância desse tecido no organismo e na composição de sistemas,

que desempenham funções essenciais ao funcionamento e regulação do corpo.

                                                                                                             

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Será desenvolvida uma aula expositivo-dialogada, na qual será abordado o conteúdo

de tecido epitelial, tendo como auxílio o data-show para exposição de imagens e conceitos. A
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partir das imagens e conceitos então, será feita a explicação do conteúdo, uso de exemplos e

perguntas estimulando capacidade de assimilação dos alunos.

Também  será  aplicado  um  recurso  didático  para  verificar,  em  uma  segunda

abordagem do tema com as turmas, o quanto conseguiram aprender.

REGISTRO 

Tecido Epitelial 

 Por: Viviane Flores Wallau

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 consigam

entender de forma mais didática o conteúdo explicado. Para isso, usou-se 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. No início da aula foram

abordados tópicos importantes para introduzir o conteúdo, como o que são tecidos, de que são

constituídos e sua forma de organização, e também as características dos 4 principais tecidos

do corpo humano. Relacionado ao tecido epitelial foram tratados aspectos como as funções do

desse tecido, características e variações de suas células, os dois grupos principais em que este

é dividido e as  características  de cada um deles,  bem como as funções  desenvolvidas.  A

presença  e  importância  desse  tecido  no  organismo  e  na  composição  de  sistemas,  que

desempenham  funções  essenciais  ao  funcionamento  e  regulação  do  corpo,  também  foi

comentado.

Os  estudantes  prestaram  atenção  e  se  mostraram  disponíveis  à  apresentação  e

discussão. Em uma próxima abordagem, será feita uma revisão do assunto, com auxilio de um

jogo didático. Preparado especificamente para este tema.
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Imagens 1 e 2 - Bolsista ministrando aula sobre tecido epitelial.

Alunos assistindo a aula.

AVALIAÇÃO

A avaliação  baseou-se  na  maneira  que  os  alunos  se  comportaram,  interagiram e

participaram, respondendo aos questionamentos durante a aula. Outro método avaliativo que
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posteriormente será considerado é um trabalho em que os alunos irão desenvolver baseados na

aula ministrada, trabalho este que será desenvolvido nas próximas aulas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Histologia Básica. 12. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 527 p. 

ESCOLA, Brasil. Glândulas. Disponível em: <http://brasilescola.uol.com.br/biologia/ 

glandulas.htm>. Acesso em: 28 jun. 2016. 

MATÉRIA, Toda (Org.). . Glândulas do Corpo Humano. Disponível em: 

<http://www.todamateria. com.br/glandulas-do-corpo-humano/>. Acesso em: 28 jun. 2016.

WIKIPÉDIA (Org.). Glândula exócrina. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Gl% 

A2ndula_exócrina>. Acesso em: 28 jun. 2016.

ESCOLA, Info (Org.). Tecido Epitelial. Disponível em: 

<http://www.infoescola.com/biologia/tecido-epitelial/>. Acesso em: 28 jun. 2016.

WIKIPÉDIA (Org.). Matriz extracelular. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Matriz_ extracelular>. Acesso em: 28 jun. 2016. 

WIKIPÉDIA. Glândula. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Glândula>. Acesso 

em: 28 jun. 2016.

WIKIPÉDIA. Glândula Endócrina. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Gl

%C3%A2ndula_end%C3%B3crina>. Acesso em: 28 de jun. 2016.

INTERVENÇÃO

Falando sobre Nutrição:
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Leitura de Rótulos

Por: Viviane Flores Wallau e

 Carine Alves

CONTEXTUALIZAÇÃO

A nutrição, apesar de ser um tema veiculado na mídia, nem sempre é um assunto

muito discutido em sala de aula, e todos imaginam sua importância. Pensando nisso, decidiu-

se ressaltar a importância de uma alimentação saudável para a manutenção da saúde.

Assim, trabalhar com os rótulos de alimentos industrializados é uma forma de conse-

guir demonstrar que, muitas vezes, o perigo à nossa saúde está em nossa casa e em nossa

mesa, diariamente. Considerando que, hoje em dia, por motivos diversos, o consumo de  ali-

mentos industrializados tem aumentado significativamente, tanto pela praticidade como pelo

sabor.  O consumidor não costuma refletir sobre os malefícios que esses alimentos podem re-

presentar, desse modo é interessante incentivar todos a saber o que estão consumindo e os ris-

cos que podem oferecer.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

- Capacidade de repensar os atos cotidianos relacionados à alimentação;

- Relacionar situações que conhecem ou vivenciaram para interagir;

- Desenvolver e incentivar a participação e reflexão, para melhoria dos hábitos alimentares;

- Identificar o nível de conhecimento sobre o assunto em questão;

- Identificar a composição dos alimentos, antes de consumí-los.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

- Entender a importância de se falar sobre nutrição, bem como das informações contidas nos

rótulos dos alimentos;

- Conhecer mais sobre a composição daquilo que nos alimentamos;

- Reconhecer se esta alimentação é adequada e saudável;
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- Saber quem é responsável por fiscalizar nossos alimentos, para que sejam adequados para o

consumo;

- Aprender algumas informações obrigatórias que devem constar ou não nas embalagens dos

produtos;

- Entender o significado de itens presentes em todos os rótulos;

- Abordar e discutir sobre alguns tópicos e curiosidades que normalmente nos deparamos,

porém, muitas vezes não sabemos o que significam.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Será ministrada uma aula expositivo-dialogada, com auxílio de data show. A partir da

exposição de conceitos e imagens, será feita uma explicação e questionamentos aos alunos,

para  que  demonstrem  seus  conhecimentos  e  também  possam  sanar  suas  dúvidas   e

curiosidades. Por fim, será proposta um atividade para incentivar os alunos a entender melhor

o assunto abordado, e também praticar o que foi aprendido.

Em  um  segundo  momento,  será  utilizado  o  documentário  “O  veneno  está  na

mesa”(partes I e II), para que os estudantes reflitam sobre o uso de agrotóxicos e possam fazer

uma produção textual acerca deste tema.

REGISTRO 

Falando sobre Nutrição: Leitura de Rótulos

Por: Viviane Wallau e Carine Alves

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.  Foram  abordados  assuntos  atuais,  relacionados  ao  tema,  e  também

curiosidades. Os alunos foram incentivados a refletir sobre a sua alimentação, seus atos diante
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da  leitura  de  rótulos  ou  ausência  desta,  e  também  ao  grande  consumo  de  alimentos

industrializados. 

O assunto abordado despertou bastante curiosidade nos alunos, que se mostraram

participativos  e interessados. Diante da curiosidade e interesse dos alunos, e com o intuito de

desenvolver a prática da leitura de rótulos,  foi proposto que eles arrecadassem rótulos de

alimentos,  que  posteriormente  seriam  utilizados  para  realizar  trabalhos  com  eles,  como

pirâmides e semáforos alimentares, por exemplo.

Bolsista-ID Carine Alves, realizando explanação.
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Bolsista-ID Viviane Wallau, realizando explanação.

Bolsistas-ID sanando as dúvidas dos alunos.

Estudantes da turma 204 assistindo a explicação.
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Alunos da turma 303, assistindo a explicação.

AVALIAÇÃO

A avaliação será baseada no interesse e participação dos alunos. Além disso, será

proposto que os alunos arrecadem rótulos de alimentos, que posteriormente serão utilizados

para realizar trabalhos, como pirâmides e semáforos alimentares, por exemplo. Posteriormente

os alunos realizarão uma produção textual baseada em documentários que serão assistidos nas

próximas intervenções.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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INTERVENÇÃO

Misturas

Por: Viviane Wallau e 

Carine Alves

CONTEXTUALIZAÇÃO

O conteúdo referente a misturas  normalmente é abordado no ensino fundamental

como também é revisto no ensino médio. Isso porque é necessário que os alunos consigam

entender e reconhecer do que se trata mistura, quais os tipos de misturas, as fases que estas

podem  apresentar  e  os  métodos  específicos  de  separação.   Logo  os  alunos  precisam
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diferenciar misturas homogêneas de misturas heterogêneas e isto é essencial. Também é de

suma importância tratar sobre métodos adequados de separação destas misturas, considerando

que cada mistura possui um método especifica para que possam ser separadas em substâncias

individuais.  Esses processos de separações de misturas também precisam ser abordados e

compreendidos  pelos  alunos  de  maneira  que  eles  entendam  o  porquê  de  cada  método

específico  e  também  para  facilitar  quando  eventualmente  eles  necessitarem  desse

conhecimento na prática.  Visto isso resolveu-se desenvolver  uma atividade teórico-prática

para facilitar o entendimento do conteúdo.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

- Entendimento e domínio de conceitos abordados anteriormente;

- Capacidade de assimilação;

- Habilidade em desempenhar atividade prática;

- Raciocínio;

- Capacidade de memorização;

- Desempenho em realizar trabalhos em grupo.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

- Relembrar conceitos abordados anteriormente;

- Aprender o que são misturas, os tipos de misturas que podem ser encontradas, a classificação

dessas misturas de acordo com suas fases;

- Conseguir identificar, diferenciar e explicar os diferentes métodos de separação de misturas.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Em um primeiro momento será realizada uma aula expositivo- dialogada com auxilio

do  data  show.  Neste  primeiro  momento  será  feita  uma  revisão  de  conceitos  estudados

anteriormente que possuem importância para que o novo conteúdo seja entendido com maior

facilidade. Após a explicação do conteúdo será feita uma atividade prática na qual os alunos
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poderão visualizar melhor as diferentes misturas e suas fases. Durante a prática os alunos irão

confeccionar  diferentes  misturas  com  diferentes  fases,  essas  misturas  consistiram  em

materiais de uso doméstico em que os alunos estão acostumados a manter contato diariamente

como o óleo de cozinha, grãos de milho, feijão, água entre outros ingredientes semelhantes.

Em um terceiro momento para então finalizar a aula, será desenvolvida uma etapa mais lúdica

com auxilio de um jogo da memória que irá conter em suas cartas o conteúdo abordado,

misturas. Dessa forma a turma será dividida em 3 ou 4 grupos de acordo com o necessário,

onde cada grupo em sua vez irá escolher duas cartas que irão conter fragmentos de conteúdo,

logo  para  que  consigam  atingir  uma  pontuação  os  alunos  deverão  baseados  nos

conhecimentos adquiridos verificar as cartas escolhidas e então decidir se estão relacionadas

ou não.

REGISTRO 

Por: Viviane Wallau

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 ensino médio sendo elas 200 e 202 e também na

turma do 9º A sendo esta do ensino fundamental, ambas do turno da manhã.

A atividade  possuiu  como  objetivo  facilitar  o  entendimento  dos  alunos  sobre  o

conteúdo de misturas.  Dessa forma em um primeiro momento foi desenvolvida uma aula

expositivo-dialogada possuindo como recurso o data show,  durante a aula foi realizada uma

revisão para retirada de dúvidas dos alunos.  Após a breve explicação desenvolveu-se uma

prática  que  consistia  em  auxiliar  os  alunos  a  confeccionarem  misturas  homogêneas  e

heterogêneas, assim como as diferentes fases das misturas para que eles conseguissem através

do contato um maior entendimento e compreensão do assunto. Em um terceiro momento,

depois  que os  alunos haviam visualizado as  misturas  confeccionadas  e  assimilado com a

teoria foi aplicada uma atividade lúdica através de um jogo da memória sobre o conteúdo,

misturas.

Os alunos foram avaliados com base em seu comportamento, interesse pelo conteúdo

e  participação  nas  atividades  propostas.  Considerando-se  que  grande  parte  dos  alunos
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corresponderam bem interagindo e mostrando interesse durante a aula e o desenvolvimento

das atividades práticas. 

Bolsistas realizando explicação do conteúdo. 
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Imagens 2 e 3- Bolsistas realizando explicação de atividade prática e do jogo da memória.

Bolsista auxiliando alunos durante a preparação de misturas.
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Imagens 5 e 6- Bolsistas desenvolvendo o jogo com os alunos

AVALIAÇÃO

A  avaliação  consistirá  de  maneira  qualitativa  baseando-se  no  comportamento,

interesse e participação dos alunos durante a aula e também nas atividades propostas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

TRIVELLATO,J.Ciências.1ª ed.São Paulo:Quinteto,2015. 384 p.
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INTERVENÇÃO

VIVENDO COM HIV/AIDS

Por: Suelen Mattoso e

 Viviane Wallau

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Ao contrário do que muitos pensam, ter um exame positivo para o HIV não significa
que a pessoa vai desenvolver a doença AIDS. Pessoas portadoras de HIV podem permanecer
sadias por muito tempo, e as pessoas com AIDS podem passar por períodos em que estão do-
entes, alternados com longos períodos em que se sentem bem. Para entender as atitudes e os
sentimentos de um indivíduo que se descobre portador do HIV, nada melhor do que nos ima-
ginarmos no lugar dessa pessoa. 

Um diagnóstico de infecção por HIV ou AIDS, ou mesmo a discussão da possibilidade
de uma pessoa estar infectada, é muito estressante. Essa situação poderá trazer implicações
importantes, seja do ponto de vista social, econômico ou afetivo, ou em relação a mudanças,
perdas e adaptações pelas quais passam o indivíduo afetado e a família. Os pacientes podem
sentir-se impotentes para resolver os problemas que se apresentam, necessitando de apoio e
estímulo para melhorar a qualidade vida.  

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

- Capacidade de participação em discussão de grupo;
- Respeito à opinião dos outros.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

- Encorajar uma reflexão sobre os sentimentos de uma pessoa que se descobre portadora de
HIV.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os educandos  serão  dispostos  em círculo  na  sala  de  aula.  Logo  em seguida,  os
estudantes irão receber papéis (tamanho cartão de visita), 4 para cada participante.

Enquanto  toca  a  música:  "Será"  (Legião  Urbana),  será  solicitado  que  cada
participante escreva em cada um dos papéis que recebeu; o nome:
 a) de uma parte importante do seu corpo;
 b) da pessoa mais importante de sua vida;
 c) de um sentimento importante; 
 d) do bem material mais importante que você possui.
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A bolsista  deverá  pedir  aos  participantes  que  imaginem estar  passando  por  uma
situação difícil em que se sintam perdendo alguns valores. Por isso, deverão escolher um dos
papéis para descartar, que será amassado e jogado no meio do círculo. 

Em seguida,  os adolescentes deverão escolher um segundo e terceiro valores que
também serão descartados.

Logo em seguida de cada ação, a bolsista deverá iniciar um debate para promover
uma reflexão em grupo sobre o sentimento de se desfazer de valores e sobre a relação com o
portador de HIV.

REGISTRO

Por: Viviane Wallau

Realizaram-se nos dias 14 e 31 de outubro de 2016, duas intervenções denominadas
“Vivendo com HIV/AIDS”. As atividades foram desenvolvidas com as turmas do 3º ano da
E.E.E.M João Pedro Nunes, sendo estas do turno da manhã. Sendo essas atividades referentes
ao  projeto  Sexualidade  em Questão.  Em um primeiro  encontro,  foi  ministrada  uma aula
expositivo-dialogada, na qual ocorreu uma introdução abordando diversos aspectos sobre o
assunto.  Nesta  aula  as  dúvidas  foram  sanadas,  apresentou-se  curiosidades  e  discutiu-se
bastante sobre o tema. No segundo momento, como já havia ocorrido uma abordagem sobre o
assunto, a ideia era que os estudantes refletissem por intermédio de uma dinâmica sobre como
portadores do vírus ou da doença sofrem das mais diversas maneiras, tanto com pressões
sociais, dificuldade no meio econômico e afetivo. 

Durante a dinâmica, cada um dos estudantes receberam 4 fichas, na qual deveriam
escrever  individualmente,  em cada uma das  fichas,   o  nome de uma parte  importante  do
corpo, da pessoa mais importante da vida deles. Além disso, deveriam escrever um sentimento
que considerassem importante,  e por último, o do bem material  mais importante que eles
possuem. Após essa etapa foi proposto que os alunos escolhessem uma ficha para descartar, e
discutido o valor que essa ficha apresentava. Dessa forma, os alunos aos poucos teriam que ir
se desfazendo dos seus valores, que consideravam mais importante para eles, simulando assim
como é a situação vivenciada por muitos portadores do vírus, que ao descobrirem também
perdem seus valores mais importantes aos poucos. 

Fig. 1- Bolsista-ID realizando a explanação.
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Fig. 2 – Bolsista-ID distribuindo fichas para início da atividade.

Fig. 3 - Estudantes durante atividade.

AVALIAÇÃO

Os  alunos  foram  avaliados  por  sua  participação,  interesse  e  envolvimento  na

atividade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 BARROSO , C. Bruschini, Sexo e juventude : como discutir a sexualidade em casa e na 
escola . 4. ed . São Paulo: Cortez , 1991. 

 BERNARDI , N. A deseducação sexual . São Paulo : SUMMUS , 1989. 
 CARRERA, M. Sexo : os fatos, os atos e os prazeres do amor. Rio de Janeiro : Record. 1981.
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INTERVENÇÃO
Movimento Feminista

Por: Viviane Wallau e
Carine Alves

CONTEXTUALIZAÇÃO

O feminismo é um movimento social e político, que possui como objetivo conquistar

acesso a direitos iguais entre homens e mulheres, que existe desde o século XIX. O feminismo

busca construir condições de igualdade entre os gêneros, buscando corrigir o machismo que é

um comportamento que coloca o homem em posição de superioridade em relação à mulher. A

importância de se abordar o assunto tanto em escolas como na sociedade é a conscientização

em busca de respeito mútuo. Há algum tempo, as redes sociais  tornaram-se acessíveis há

grupos de mulheres  que se encontram e falam sobre como se sentem no mundo em que

vivemos,  dividindo  questões  como  os assédios  nas  ruas,  relatando  estupros,  situações  de

desvalorização no mercado de trabalho, entre outras, sempre com intuito estabelecer um fim

na violência e desigualdade de gêneros no Brasil (CARTA CAPITAL, 2015).

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

- Desenvolver capacidade crítica- reflexiva dos estudantes;

- Proporcionar entendimento básico sobre o movimento feminista;

- Ampliar a consciência de cada aluno, voltada ao tema;

- Conscientizar sobre a discriminação de gêneros existente;

- Explorar a criatividade dos alunos;

- Propor sugestões para o fim da desigualdade de gêneros;

- Discutir as diferentes opiniões dos alunos.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

- Saber conceituar e explicar o que é o movimento feminista e qual finalidade deste;

- Conhecer as conquistas das mulheres ao longo do tempo;

- Compreender a importância de discutir assuntos atuais, polêmicos, como o feminismo;

- Aprender sobre o movimento feminista tanto na atualidade tanto no contexto histórico;
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- Reconhecer as influências de gerações antigas na sociedade atual;

- Discutir sobre preconceitos e rotulagens impostas a determinadas pessoas;

- Abordar os diferentes argumentos e visões sobre o feminismo, os prós e os contras;

- Conseguir fazer ligação entre as vivências do dia a dia e as questões abordadas em sala de

aula; 

- Propor soluções para questões polêmicas relacionadas aos ideais e objetivos dos feministas;

- Entender de forma lúdica o que é sofrer discriminação;

-  Indicar  situações  cotidianas  (normais)  que  incentivam  direta  ou  indiretamente  a  uma

sociedade “preconceituosa”.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O assunto será abordado em seis intervenções, desenvolvidas com o 2º ano do ensino
médio. As aulas serão de forma expositivo-dialogada e também com aplicação de dinâmicas.
O procedimento de cada uma das aulas pode ser visto a seguir:

Aula 1: Esta aula será de forma expositivo-dialogada, na qual será introduzido o assunto a ser

tratado nos próximos encontros (feminismo). Então, com o auxílio do data show, será feita

uma explanação sobre feminismo, abordando o conceito, a que se refere o movimento, quem

são as pessoas que participam e apoiam o movimento, objetivo, os ideais, diferença que há

entre o feminismo e o machismo,  a atual situação do movimento (na cidade,  no país,  na

mídia).  Durante  a  explanação  serão  feitos  questionamentos  aos  alunos,  como maneira  de

incentivar a interação dos mesmos, sendo que as perguntas poderão variar de acordo com o

conhecimento  da   turma  sobre  o  tema.  Haverá  também,  de  acordo com a  necessidade  e

desempenho  da  aula,  momentos  para  que  os  estudantes  possam  contribuir  com  seus

conhecimentos e expressar suas opiniões sobre o tema discutido.

Aula  2: A aula  tem  como  objetivo  incentivar  a   reflexão  e  à  crítica.  Em  um  primeiro

momento, será oferecido aos alunos um vídeo em que retrata a polêmica de visões divergentes

relacionadas ao movimento feminista, o vídeo é um debate entre duas meninas defendendo

suas  opiniões  que  são  claramente  opostas.  O vídeo denominado “ Dois  lados  da  moeda:

Feminismo” possui uma duração de aproximadamente 28 minutos e ocupará  metade da aula

(que tem 60 minutos). Após a apresentação do vídeo, os alunos serão questionados sobre o

que acharam do debate e com qual opinião mais se identificaram. Dessa maneira, depois dos

alunos expressarem o que acharam do vídeo e quais seus eventuais posicionamentos, será

proposta uma terceira atividade. Em um terceiro momento, para encerrar a aula, a turma será
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dividida em dois grandes grupos e um pequeno, havendo entre 3 à 5 pessoas,  para então

formar um debate entre as opiniões  do grupo que é contra  e do grupo que é  a favor,  do

movimento feminista,  enquanto o pequeno grupo irá atentamente ouvir e anotar sua opiniões

sobre os dois grupos conflitantes para que, então por intermédio de uma votação das pessoas

que compõem esse pequeno grupo, seja decidido o grupo que melhor defendeu sua visão.

Aula 3: Em um terceiro encontro, em uma aula expositivo-dialogada, com o auxílio do data

show, será tratado o contexto histórico por trás do movimento feminista. Logo, será discutida

a historia do feminismo, quando o movimento teve origem, os porquês que incentivaram a

origem, quem foram as pessoas que deram início, as conquistas e os direitos adquiridos pelas

mulheres,  as  mulheres  em  uma  comparação  do  antes  e  depois  do  movimento.  Após  a

discussão dos tópicos anteriores, será aberto um momento para os alunos falarem e discutirem

com as bolsistas-ID. 

Aula 4: A seguinte aula seria,  em um primeiro momento,  uma aula expositivo-dialogada.

Nesse primeiro momento, o assunto em foco seria estereótipos, o qual seria primeiramente

explicado  aos  estudantes  do  que  se  trata  e  também  exemplificado.  Posteriormente  à

explicação sobre o tema central, estereótipos, e sanadas as dúvidas, o assunto seria novamente

voltado ao feminismo, onde seria discutida a tendência de rotularem as mulheres, exemplos de

situações que levam a esses eventuais rótulos e os tipos de rotulagens comuns na sociedade

atual. Após o momento de discussão, para concluir a aula, seria desenvolvida uma atividade

lúdica com os estudantes.  Durante esta  atividade,  cada um dos alunos receberá um balão

sendo estes todos da mesma cor, assim que todos receberem os balões, cada estudante deverá

escrever três características (físicas ou da personalidade) de si mesmo, que este considere que

o defina,  em um pedaço de papel,  que posteriormente deverá ser dobrado em um pedaço

pequeno, para ser colocado dentro do balão. Então, após terem escrito suas características e

estas estarem dentro do balão, os estudantes irão encher este balão e amarrar para que o ar não

saia. Feito isto, os educandos deverão jogar os balões de maneira aleatória, sem deixar que

estes toquem o chão. Ao comando das bolsistas-ID, estes deverão pegar pra si o balão com

qual estavam no momento. Dessa forma, cada discente já com seus determinados balões, um

de cada vez irá estourar estes balões e ler as características que se encontram dentro, assim a

turma irá, a partir das dicas, descobrir quem é o colega que escreveu/definiu-se de tal forma.

Quando a turma decifrar o dono das características, este deverá estourar o balão que possui e

então dar continuidade a brincadeira.

Aula  5: Nessa  aula  ocorrerá  a aplicação  de  uma  dinâmica  que levará  os  alunos  a

reconhecerem marcas  do discurso,   tanto machista  como feminista,   a  partir  de  músicas
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brasileiras. Os alunos deverão interpretar as músicas que retratam alguns aspectos comuns

para  muitas  mulheres,  ajudando-os  a  refletir  sobre  como  os  discursos  machistas  ainda

predominam  na  sociedade  e  ditam  as  regras  sobre  as  mulheres.  Na  sequência,  serão

questionados sobre o que eles mais ouvem e lêem em discursos que colocam a mulher em

uma posição de inferioridade.

A dinâmica será desenvolvida da seguinte forma: a música irá tocar ao mesmo tempo em que

a sua letra  será projetada,  com auxílio  do data  show. Ao término da música,  serão feitas

perguntas relacionadas a  esta, para que os alunos possam interpretar e respondê-las de acordo

com o seu pensamento, sempre interagindo com os colegas.

Aula 6: No último encontro será feita a aplicação de uma dinâmica denominada “Não é Legal

Rotular”, que tem como objetivo trabalhar o preconceito, exclusão social, com o intuito de

reforçar a autoestima e percepção de como é ser rotulado pela sociedade e ser julgado por

isso.

A dinâmica ocorrerá da seguinte maneira:

Colocar as etiquetas na testa de cada um. Reforçando que não poderão saber o que está escrito

e  que  nem um participante  pode contar  ao outro  o  que está  escrito.  Após  todos estarem

devidamente “rotulados”, pedir para que andem pela sala e interajam uns com os outros, de

acordo com o que está escrito na testa de cada um.  Deixar que interajam por volta de 5-10

minutos. Após esse período, cessar a atividade e pedir para que sentem. Mas, não tirem a

etiqueta.   Realizar  perguntas  a  cada  participante,  que  poderão  ser  as  seguintes:  -  Que

sentimentos teve durante a atividade? - Como os outros participantes reagiram com você?

 - O que acha que está escrito em sua testa? - Pedir para que tire sua etiqueta e olhe o que está

escrito. - Era isso que esperava que estivesse escrito? A atitude que tiveram com você foi

justa? Ao  término  de  todos  os  depoimentos,  perguntar:  -  O  que  podem  extrair  dessa

experiência? - O que acarreta esse tipo de situação? - O que ocorreu durante a atividade, pode

acontecer em nosso dia a dia? 

As frases serão, por exemplo:

-SOU ESQUISITO: ME ESNOBE

-SOU CHATO: ME ISOLE

-SOU CRIATIVO: OUÇA-ME OU ENGRAÇADO(A) – RIA

-SOU SÁBIO(A) – ADMIRE-ME

-SOU ANTIPÁTICO(A) – EVITE-ME

-SOU TÍMIDO(A) – AJUDE-ME
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-SOU MENTIROSO(A): DESCONFIE

-SOU MUITO PODEROSO(A): BAJULE-ME

-APERTE MINHA MÃO

-ABRACE-ME

-ME ISOLE

-PISQUE PARA MIM

-ME CONVIDE PARA DANÇAR

-AFASTE-SE DE MIM

-IGNORE-ME

-SEGURE MINHA MÃO

-DIGA-ME OLÁ

-ME FAÇA UM ELOGIO

-ME DESEJE PARABÉNS

-ME FAÇA UM CARINHO

-ME CONVIDE PARA SENTAR

-SOU INFERIOR: IGNORE-ME

-SOU PREPOTENTE - TENHA MEDO

-SOU SURDO(A) – GRITE

-SOU SUPERIOR – RESPEITE-ME

REGISTRO

 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.  
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Imagem 1 e 2- Bolsistas desenvolvendo explanação.
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Imagem 3 e 4 - Estudantes assistindo a explicação.
AVALIAÇÃO

  A avaliação será de maneira qualitativa, na qual os alunos serão avaliados em seu

comportamento,  interesse  em  participar  das  atividades,  interação  com  as  professoras,

bolsistas-ID  e  colegas,  coerência  nas  discussões,  respeito  à  opinião  dos  demais  colegas,

criatividade ao desenvolver atividades propostas, capacidade de argumentação, organização

durante as dinâmicas, disponibilidade de desenvolver e cooperar com as atividades. 
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Palavras-Chave: Importância do Sono, malefícios, benefícios, qualidade de vida.

INTRODUÇÃO

Com o passar  do  tempo  e  o  avanço das  tecnologias,  entretenimento,  trabalho,  e
inúmeros compromissos, o cuidado com a saúde em geral tem ficado em último plano. Um
dos aspectos que menos se dá importância é para a qualidade do sono. Intuitivamente cuida-se
de outros  problemas como peso,  pressão arterial,  diabetes,  problemas cardiovasculares.  O
sono normal é composto por quatro fases que se alternam ao longo da noite. Cada fase do
sono tem sua importância para o bem-estar e a manutenção da saúde física e mental. Acordar
várias  vezes  durante  a  noite  provoca  a  fragmentação  do  sono  e  piora  de  sua  qualidade
(CUIDADOS PELA VIDA, 2016). Esse foi um dos fatores que se motivou a trabalhar com o
tema sono e suas interferências em nosso organismo. Dentro do projeto “Bonito é estar bem”
(do qual a bolsista que este subscreve é autora), uma das considerações sobre o bem estar
humano, é o período de tempo que deve dormir a cada 24 horas. A partir desses aspectos, o
trabalho possui como objetivo enfatizar a importância de um sono adequado, relatar possíveis
malefícios  e  benefícios  que  este  pode  proporcionar,  bem como  orientar  para  uma  rotina
saudável de sono e sua influência no processo educativo.

METODOLOGIA

Para  cumprir  os  objetivos  citados,  primeiramente,  realizou-se  uma  palestra
expositivo-dialogada com alunos dos 2º e 3º anos do Ensino Médio de uma escola pública no
Município  de  São  Gabriel.  Em  um  segundo  momento,  aplicou-se  questionários  com
finalidade  de  identificar  o  nível  de  conhecimento  e  qualidade  do  sono desses  alunos.  As
perguntas  apresentavam  natureza  objetiva.  Foram  aplicados  questionários,  a  partir  das
respostas, analisou-se seus resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O resultado do estudo mostrou que dentre estes 97 alunos, 25 disseram apresentar
problemas para  dormir,  sendo que  os  outros  72 não apresentavam. Em relação à  questão
demorar a dormir após ir para a cama, 65 responderam que sim e o restante disseram não. O
mesmo resultado apresentou-se quando a pergunta foi se eles sentiam sono na aula ou durante
o dia. Quando foi perguntado se os alunos costumavam acordar durante a noite o resultado foi
de que 45 costumam sim acordar durante a noite, 50 disseram não ter esse problema, e os
outros 2 disseram que, às vezes acontece. Quando abordado o conhecimento desses alunos
sobre o tema, notamos que 89 destes sabiam que não dormir bem seria prejudicial, sendo que
apenas  8  não  tinham  conhecimento  a  respeito.  Os  estudantes,  além  dos  questionários,
mostraram interesse e participação durante a
palestra,  adicionando  questionamentos  e  vivências  do  cotidiano.  Os  dados  deste  estudo
mostram que dos alunos respondentes, 46,39% acordam frequentemente durante a noite e que,
desse mesmo número, 67,01% sentem sono na aula ou durante o dia.

CONCLUSÃO

A partir  da  análise  dos  dados,  foi  possível  concluir  que  maioria  dos  alunos  não
apresenta  dificuldades  para  dormir.  Porém,  aqueles  alunos  que  disseram  apresentá-las,
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também  costumam  sentir  sono  durante  o  dia  e  na  aula,  o  que  pode  comprometer  o
aprendizado.  Há uma pequena diferença  dos  que  possuem dificuldade  para  dormir  e  que
também sentem sono durante o dia, entre os que não acordam durante a noite.

A  maioria  dos  discentes  envolvidos  na  atividade  tinha  conhecimento  sobre  a
importância do sono.

Diante dos resultados, pode-se indicar algumas sugestões para que haja uma melhora
na qualidade do sono desses alunos,  por exemplo: que vá para cama somente na hora de
dormir; não pensar em problemas antes de ir para a cama; não ingerir determinadas bebidas
que contenham substâncias capazes de acelerar o metabolismo próximo ao horário de dormir;
comer alimentos leves e em quantidade moderada; ter  um ambiente agradável com pouca
iluminação, sem barulhos, limpo e arejado, e também a pratica de exercícios pode ajudar.

Finalmente, concluímos que o projeto precisa ter continuidade, para tratar de fatores
que favoreçam o bem estar dos estudantes e melhorem seu aproveitamento nas aulas, como é
o caso da qualidade do sono. Tendo um sono tranquilo, além de ficarem mais atentos nas
aulas, serão pessoas mais saudáveis e longevas.
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Mural de Maio- João Pedro Nunes

Por: Viviane Wallau e  Ana Caroline Gonçalves 

No mês de maio, no Brasil, celebra-se o dia do trabalhador. Logo, o mural do PIBID

da Escola João Pedro Nunes (Figura1) referente à este mês aborda este tema.
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Essa data originou-se, em Chicago (nos Estados Unidos), por conta de uma primeira

manifestação que envolveu em média 500 trabalhadores, e também por uma greve geral em

todo o país no ano de 1886. Essa primeira manifestação e a greve desencadearam outras, ten-

do como objetivo principal a redução na jornada de trabalho que era de 16 horas diárias, para

8 horas diárias de trabalho, pois até então os trabalhadores nunca haviam procurado seus di-

reitos. Em 1919, o Senado francês ratificou às 8 horas de trabalho, e desta forma proclamou-

se o dia 1º de maio como feriado. Já em 1920, os países foram aos poucos adotando essa data

como feriado, transformando assim 1º de maio no Dia do Trabalhador.  No mural também

apresentamos datas especiais dedicadas a diversas profissões, como forma de homenagear es-

ses profissionais.

Figura 1: Mural de Maio

Não Durma no Ponto!

Por: Viviane Flores Wallau

Realizou-se nos dias 09 e 23 de junho de 2016, a palestra intitulada “Não Durma no

Ponto!” na E.E.E.M João Pedro Nunes. A palestra foi apresentada para os alunos das turmas 203,

204 e 303, do 2º e 3º ano do ensino médio, respectivamente. 

O objetivo era demonstrar a importância que o sono possui para a saúde, tanto mental

como física, bem como coletar dados sobre a qualidade do sono dos alunos presentes. Dessa

forma,  primeiramente  foi  distribuído  um  questionário  para  que  os  alunos  respondessem,
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relacionados aos seus hábitos e conhecimentos sobre os malefícios que a falta de sono pode

causar.  Posteriormente, ocorreu uma explanação sobre o tema visando mostrar a importância do

sono, os malefícios que a falta deste pode causar, assim como os benefícios proporcionados,

algumas doenças e curiosidades sobre o assunto.

Os alunos mostraram-se muito participativos fazendo comentários e perguntas durante a

palestra.

Alunos respondendo ao questionário.

Bolsista ID ministrando a palestra.
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Alunos assistindo a palestra.

Tecido Epitelial

 Por: Viviane Flores Wallau

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 consigam

entender de forma mais didática o conteúdo explicado. Para isso, usou-se 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. No início da aula foram

abordados tópicos importantes para introduzir o conteúdo, como o que são tecidos, de que são

constituídos e sua forma de organização, e também as características dos 4 principais tecidos

do corpo humano. Relacionado ao tecido epitelial foram tratados aspectos como as funções do

desse tecido, características e variações de suas células, os dois grupos principais em que este

é dividido e as  características  de cada um deles,  bem como as funções  desenvolvidas.  A

presença  e  importância  desse  tecido  no  organismo  e  na  composição  de  sistemas,  que

desempenham  funções  essenciais  ao  funcionamento  e  regulação  do  corpo,  também  foi

comentado.
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Os  estudantes  prestaram  atenção  e  se  mostraram  disponíveis  à  apresentação  e

discussão. Em uma próxima abordagem, será feita uma revisão do assunto, com auxilio de um

jogo didático. Preparado especificamente para este tema.

Imagens 1 e 2 - Bolsista ministrando aula sobre tecido epitelial 
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Alunos assistindo a aula

Não Durma no Ponto!
Por: Viviane Flores Wallau

No dia  13  de julho  de  2016,  ministrou-se a  palestra  “Não Durma no Ponto”.  A

atividade abrangeu as turmas 200 e 201, ambas do 2º ano do ensino médio, turno da manhã da

E.E.E.M  João Pedro Nunes.

O objetivo da palestra era mostrar aos alunos a importância do sono para a saúde

física e mental, bem como as consequências negativas causadas pela falta de sono ou por uma

rotina desequilibrada. Foram citadas doenças que podem ser desencadeadas a partir da rotina

desorganizada, e também algumas curiosidades sobre o assunto. Na turma 200, foi ministrada

a palestra, e a partir desta foi proposto aos alunos que escrevessem um relatório, destacando

alguns  pontos  (o  que  mais  chamou  atenção  sobre  o  tema,  as  doenças  que  conheciam,

curiosidades abordadas, como é a rotina de sono de cada um, entre outros tópicos que eles

desejassem  falar  sobre  o  que  lhes  foi  explicado).  Já  na  turma  201,  primeiramente  foi

ministrada a palestra e posteriormente aplicado um questionário, o qual teve como objetivo

coletar dados e descobrir um pouco sobre a rotina e os hábitos relacionados ao sono desses

alunos.

Os  alunos  participaram  e  demonstraram  interesse  no  assunto,  realizando

questionamentos e acrescentando situações do seu cotidiano, relacionados ao tema da palestra.
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Fig. 1 – Estudantes da turma 201 e bolsista-ID, ministrando a palestra.

Fig. 2 – Estudantes da turma 200 e bolsista-ID, ministrando a palestra.

Falando sobre Nutrição: Leitura de Rótulos

Por: Viviane Wallau e Carine Alves

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,
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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.  Foram  abordados  assuntos  atuais,  relacionados  ao  tema,  e  também

curiosidades. Os alunos foram incentivados a refletir sobre a sua alimentação, seus atos diante

da  leitura  de  rótulos  ou  ausência  desta,  e  também  ao  grande  consumo  de  alimentos

industrializados. 

O assunto abordado despertou bastante curiosidade nos alunos, que se mostraram

participativos  e interessados. Diante da curiosidade e interesse dos alunos, e com o intuito de

desenvolver a prática da leitura de rótulos,  foi proposto que eles arrecadassem rótulos de

alimentos,  que  posteriormente  seriam  utilizados  para  realizar  trabalhos  com  eles,  como

pirâmides e semáforos alimentares, por exemplo.

Bolsista-ID Carine Alves, realizando explanação.
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Bolsista-ID Viviane Wallau, realizando explanação.

Bolsistas-ID sanando as dúvidas dos alunos.
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Estudantes da turma 204 assistindo a explicação.

Alunos da turma 303, assistindo a explicação.

Misturas

Por: Viviane Wallau e Carine Alves

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
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foi desenvolvida em duas turmas do 2º ano ensino médio sendo elas 200 e 202 e também na

turma do 9º A sendo esta do ensino fundamental, ambas do turno da manhã.

A atividade  possuiu  como  objetivo  facilitar  o  entendimento  dos  alunos  sobre  o

conteúdo de misturas.  Dessa forma em um primeiro momento foi desenvolvida uma aula

expositivo-dialogada possuindo como recurso o data show,  durante a aula foi realizada uma

revisão para retirada de dúvidas dos alunos.  Após a breve explicação desenvolveu-se uma

prática  que  consistia  em  auxiliar  os  alunos  a  confeccionarem  misturas  homogêneas  e

heterogêneas, assim como as diferentes fases das misturas para que eles conseguissem através

do contato um maior entendimento e compreensão do assunto. Em um terceiro momento,

depois  que os  alunos haviam visualizado as  misturas  confeccionadas  e  assimilado com a

teoria foi aplicada uma atividade lúdica através de um jogo da memória sobre o conteúdo,

misturas.

Os alunos foram avaliados com base em seu comportamento, interesse pelo conteúdo

e  participação  nas  atividades  propostas.  Considerando-se  que  grande  parte  dos  alunos

corresponderam bem interagindo e mostrando interesse durante a aula e o desenvolvimento

das atividades práticas. 

Bolsistas realizando explicação do conteúdo 
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Imagens 2 e 3- Bolsistas realizando explicação de atividade prática e do jogo da memória
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Bolsista auxiliando alunos durante a preparação de misturas

Imagens 5 e 6- Bolsistas desenvolvendo o jogo com os alunos
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Falando sobre Nutrição: Leitura de Rótulos

Por: Viviane Wallau e Carine Alves

Durante à tarde do dia 18 de agosto de 2016, realizou-se mais uma intervenção  sobre

o tema “Falando sobre Nutrição: Leitura de Rótulos”. A atividade envolveu a turma 204 do 2º

ano do ensino médio sendo este da E.E.E.M João Pedro Nunes. O objetivo da atividade foi

conscientizar  os  alunos  sobre  a  importância  de  se  ler  os  rótulos  e  saber  o  que  estão

consumindo, bem como fazer com que eles reconheçam e diferencie os alimentos saudáveis

dos que não são. Logo, na atividade realizada na semana anterior havia sido proposto que os

alunos lessem rótulos e adquirissem para que fossem utilizados em atividades posteriores,

como montagem de pirâmides e semáforos nutricionais. Então, foi o que desenvolveu-se os

alunos  montaram  pirâmides  e  semáforos  nutricionais  com  intuito  de  reconhecerem  a

importância  de ter  uma alimentação saudável  com pouco consumo de alimentos  que  não

causam  nenhum  benefício  à  saúde.  Os  alunos  mostraram-se  dispostos  a  desenvolver  as

atividades realizando estas com bastante capricho, sempre interagindo e discutindo entre si

sobre o que seria  adequado ou não.

52



53



         Imagens 1 a 4- Alunos da turma 204 realizando trabalho com rótulos

Misturas
Por: Viviane Wallau

No dia 18 de agosto de 2016, realizou-se uma atividade envolvendo a disciplina de

química,  na  qual  abordou-se   o  conteúdo  de  Misturas.  A atividade  foi  desenvolvida  na

E.E.E.M João Pedro Nunes onde trabalhou-se com as turmas 203 e 204, ambas do 2º ano de

ensino médio. O objetivo da aula foi facilitar o entendimento dos alunos sobre o conteúdo

trabalhado. Para isso utilizou-se métodos mais lúdicos, nos quais possuíam intuito de que os

alunos fixassem o conteúdo com mais facilidade e também pudessem visualizar e relacionar o

assunto  com  materiais  do  cotidiano.  Primeiramente  realizou-se  uma  aula  expositiva-

dialogada com auxilio do data show,  para que eventuais duvidas fossem sanadas e também

para  que  ocorre-se  uma  revisão  teórica  do  conteúdo  antes  da  atividade  pratica.  Em  um

segundo momento os alunos confeccionaram misturas, tanto homogêneas como heterogêneas

com  utilização  de  materiais  disponibilizados  como  grãos,  álcool,  água,  óleo  de  cozinha,

corantes entre outros. A confecção de misturas foi uma maneira dos alunos visualizarem na

prática as diferentes misturas. Então para concluir a aula e fixar o conteúdo teórico aplicou-se

um jogo da memória sobre misturas.

Os alunos foram avaliados com base em seu comportamento, interesse pelo conteúdo

e participação nas atividades. Considerando-se que grande parte dos alunos corresponderam

bem interagindo e mostrando interesse durante a aula e o desenvolvimento das atividades
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práticas. Os alunos também mostraram grande domínio do conteúdo abordado respondendo

corretamente as questões propostas.

Bolsista realizando explicação do conteúdo.

Alunos assistindo a explicação.
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Materiais utilizados para confecção das misturas.

Alunos observando e confeccionando as misturas.
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Imagens 5 e 6-  Alunos participando do jogo da memória.

Não Durma no Ponto!
Por: Viviane Wallau

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 sendo esta do 2º ano do ensino médio. 
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O  objetivo  da  intervenção  seria  basicamente  conscientizar  os  alunos  sobre  a

importância  de  uma  rotina  saudável  de  sono,  bem  como  sanar  as  duvidas  e  discutir  as

curiosidades dos alunos sobre este assunto que é tão pouco abordado e discutido. Para isso

então foi desenvolvida uma aula expositivo- dialogada que abriu espaço para que os alunos

participassem e questionassem sobre o assunto. Em um segundo momento para finalização da

atividade foi aplicado um teste para que os alunos pudessem avaliar a qualidade do seu sono

individualmente,  baseando-se  no  resultado  do  teste.  O  teste  que  consistiu  em  numerar

determinadas situações de acordo com suas chances de cochilar nestas, sendo que na escala de

0 à 3, quanto menor o número na escala menor a chance de dormir. 

Os  alunos  participaram  bastante  durante  a  aula,  tanto  fazendo  questionamentos,

como  observações,  relatos  que  haviam  presenciado  ou  então  vivenciado.  Eles  ficarem

empolgados com o tema principalmente por serem surpreendidos com algumas considerações

feitas que até então eles não conheciam. 
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Imagem 1 e 2- Bolsista realizando explanação.  

Alunos da turma 202 assistindo a explicação.

Falando sobre Nutrição: Leitura de Rótulos

Por: Viviane Wallau 

No dia  29 de setembro de 2016, realizou-se mais uma intervenção sobre o tema
“Falando sobre Nutrição: Leitura de Rótulos”. A atividade foi desenvolvida com a turma 303,
do 3º ano do ensino médio do turno da tarde, da E.E.E.M João Pedro Nunes. O objetivo da
atividade foi conscientizar os alunos sobre a importância de se ler os rótulos e saber o que
estão  consumindo.  Durante  a  atividade  os  estudantes  construíram pirâmides  e  semáforos
nutricionais, com intuito de despertar o lado reflexivo e critico destes alunos relacionado a
seus hábitos alimentares
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Os estudantes  trabalharam com interesse e  discutiram bastante  sobre a  qualidade
nutricional de cada alimento. O que foi muito produtivo para eles pensarem um pouco sobre a
qualidade dos alimentos que eles preferem e acabam consumindo em maiores quantidades
sem analisar as consequências.
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Imagens 1 a 4- Alunos da turma 204 realizando trabalho com rótulos.

Vivendo com HIV/AIDS
Por: Viviane Wallau

Realizaram-se nos dias 14 e 31 de outubro de 2016, duas intervenções denominadas
“Vivendo com HIV/AIDS”. As atividades foram desenvolvidas com as turmas do 3º ano da
E.E.E.M João Pedro Nunes, sendo estas do turno da manhã. Sendo essas atividades referentes
ao  projeto  Sexualidade  em Questão.  Em um primeiro  encontro,  foi  ministrada  uma aula
expositivo-dialogada, na qual ocorreu uma introdução abordando diversos aspectos sobre o
assunto.  Nesta  aula  as  dúvidas  foram  sanadas,  apresentou-se  curiosidades  e  discutiu-se
bastante sobre o tema. No segundo momento, como já havia ocorrido uma abordagem sobre o
assunto, a ideia era que os estudantes refletissem por intermédio de uma dinâmica sobre como
portadores do vírus ou da doença sofrem das mais diversas maneiras, tanto com pressões
sociais, dificuldade no meio econômico e afetivo. 
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Durante a dinâmica, cada um dos estudantes receberam 4 fichas, na qual deveriam
escrever  individualmente,  em cada uma das  fichas,   o  nome de uma parte  importante  do
corpo, da pessoa mais importante da vida deles. Além disso, deveriam escrever um sentimento
que considerassem importante,  e por último, o do bem material  mais importante que eles
possuem. Após essa etapa foi proposto que os alunos escolhessem uma ficha para descartar, e
discutido o valor que essa ficha apresentava. Dessa forma, os alunos aos poucos teriam que ir
se desfazendo dos seus valores, que consideravam mais importante para eles, simulando assim
como é a situação vivenciada por muitos portadores do vírus, que ao descobrirem também
perdem seus valores mais importantes aos poucos. 

Fig. 1- Bolsista-ID realizando a explanação.

Fig. 2 – Bolsista-ID distribuindo fichas para início da atividade.
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Fig. 3 - Estudantes durante atividade.

Movimento Feminista

Por: Viviane Wallau e Carine Alves 

    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.  
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Imagem 1 e 2- Bolsistas desenvolvendo explanação.

Imagem 3 e 4 - Estudantes assistindo a explicação.

Movimento Feminista

Por: Carine Alves e Viviane Wallau
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Durante  a  manhã  do  dia  24  de  outubro  de  2016,  foi  realizada  uma  segunda
intervenção falando sobre o feminismo.  A atividade foi realizada na E.E.E.M João Pedro
Nunes, com a turma 202, do 2º ano do ensino médio da escola. Foi oferecido aos alunos um
vídeo, no qual tratava-se de um debate entre uma feminista e uma anti-feminista. O vídeo “
Dois lados da moeda: Feminismo” abordava visões e opiniões opostas, o que serviu para
incentivar os estudantes a refletirem sobre o assunto,  criticarem as questões discutidas no
vídeo, discutirem aspectos do cotidiano que poderiam ser relacionados ao que era tratado no
debate. O objetivo da aula seria, após os alunos assistirem o vídeo, gerar um momento de
discussão, mas apesar dos alunos terem discutido e expressado seus pontos de vista, durante o
debate não houve conflito de opiniões, pois os alunos defenderam a visão feminista, não se
opondo aos ideais do movimento. 

Fig.1 - Alunos da turma 202, assistindo ao vídeo.
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Fig. 2 e 3 – Mostrando os grupos formados pelos estudantes, durante a discussão.
Movimento Feminista

Por: Carine Santos e Viviane Wallau

     No  dia  31  de  outubro  de  2016,  foi  desenvolvida  uma  atividade  sobre  o

Movimento Feminista com as turmas 201 e 200 do 2º ano do ensino médio, da E.E.E.M João

Pedro Nunes. Houve a aplicação das atividades com a turma 201, a reprodução do vídeo “Os

dois  lados  da  Moeda”,  promovendo  assim  um debate  entre  os  alunos  com o  intuito  de

promover  o  respeito  a  diferentes  opiniões  entre  os  colegas.  Posteriormente,  foi  feito  um

debate  sobre  o  assunto  “Feminismo  na  História”,  ocasionando  um  contexto  histórico  e,

consequentemente, uma alusão sobre a importância que foi obtida na época e quem foram as

pessoas que aderiram à causa. 

   Por conseguinte, ocorreu a aplicação da atividade com a turma 200, a introdução

do feminismo, com a ideia de abordar o que é o feminismo e suas pautas, promovendo uma

discussão-reflexiva entre os alunos, além de definir os tipos de feminismo e suas diferenças

entre o machismo. Obtendo assim, bons resultados e participação entre os discentes.
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Figura 1- Reprodução do vídeo com a turma 201.

Figura 2- Debate entre os alunos com a turma 201.

Figura 3- Bolsista fazendo a explicação sobre o Feminismo na história, com a turma 201.
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Figura 4- Bolsista fazendo a explicação sobre a Introdução do Feminismo, com a turma 200.

Mural de Novembro- João Pedro Nunes

Por: Viviane Wallau e Carine Santos

Foi confeccionado durante o mês de novembro/2016, o mural da E.E.E.M João Pedro
Nunes.  Com  o  intuito  de  abordar  algumas  das  datas  comemorativas  e  importantes  que
ocorrem durante esse mês.  No mural foram destacadas  datas  como: O Dia do Diretor  de
Escola, comemorado dia 12 de novembro, o Dia Mundial do Diabetes que é 14 de novembro.
Já  no  dia  20  de  novembro,  comemora-se  o  Dia  da  Consciência  Negra.  Também  foi
mencionado no mural o dia 25 de novembro, que é a data dedicada aos  Doadores de Sangue.
Como forma de  apoio  a  campanha  “Novembro Azul”,  também dedicou-se  espaço  a  esse
assunto muito importante, no mural da escola.

Revolução Verde e Biotecnologias Agrícolas 

68



Por: Viviane Wallau

Durante a tarde do dia 03 de novembro de 2016, realizou-se na E.E.E.M João Pedro

Nunes uma intervenção referente ao tema  Revolução Verde e Biotecnologias Agrícolas. A

atividade foi desenvolvida com as turmas 303 e 203, sendo estas do 3º e 2º ano do ensino

médio,  respectivamente.  Foi  desenvolvida  uma  aula  expositivo-dialogada  em  ambas  as

turmas, nas quais foram abordados conceitos, diferenças entre as revoluções verde e agrícola,

o contexto histórico de ambas e também das biotecnologias agrícolas, os possíveis benefícios

e malefícios dessas novas tecnologias, influência na economia, entre outros questionamentos

realizados pelos estudantes. Na turma 203 também foi aplicado um jogo na forma de “bingo”,

com finalidade de fixar o conteúdo e também avaliar os alunos, avaliação esta que valerá

como nota adicional na disciplina de geografia.

Os  alunos  foram muito  participativos,  mostrando interesse  no  assunto  e  também
realizaram  diversos  questionamentos.  Pôde-se  notar  que  muitos  possuíam  conhecimentos
sobre o tema, o que proporcionou maior discussão.

Fig. 1 – Bolsista-ID durante explanação.

69



Fig. 2 - Estudantes da turma 303, em momento de discussão sobre o tema abordado.

Fig. 3 - Estudantes da turma 203, durante a realização do bingo.

Movimento Feminista
Por: Carine Santos e Viviane Wallau

No dia 04 de novembro de 2016, foi desenvolvida a atividade sobre o Movimento

Feminista, com o assunto  estereótipos,  com as turmas 201, 202 e 302 do 2º e 3º anos do

ensino médio,  respectivamente,  na E.E.E.M João Pedro Nunes.  Objetivo da  atividade era

definir  estereótipo  e  suas  divisões  e  a  diferença  entre  preconceito  e  estereótipo,

posteriormente houve a aplicação de uma dinâmica sobre o tema, com o intuito de explanar

que todos somos rotulados pela sociedade. A atividade envolvia balões, em que cada aluno

escreveria quais características definiam ele e, consequentemente, os balões eram trocados e

os colegas deveriam descobrir o dono do balão de acordo com as características escritas.

Fig1. Troca de balões com a turma 201.

70



Fig2. Descobrindo o dono do balão, com a turma 201.

Fig3. Bolsista distribuindo os balões, com as turmas 202 e 302.

Fig4. Descobrindo o dono do balão, com as turmas 202 e 302.
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Movimento Feminista

Por: Carine Santos e Viviane Wallau

   No dia 07 de novembro de 2016, foi desenvolvida com as turmas 201 e 202, do 2º

ano do médio,  uma dinâmica  que levou os  alunos  à  reconhecerem discursos  machistas  e

feministas presentes nas músicas brasileiras. O objetivo da atividade era fazer com que os

alunos interpretassem as letras, e dissessem de que maneira a mulher era retratada conforme a

música, conferindo uma capacidade crítica-reflexiva. 

A dinâmica foi aplicada da seguinte maneira: primeiramente, a música era tocada, e

posteriormente a letra era projetada com o auxílio do data show, e por conseguinte eram feitos

os questionamentos para que os alunos respondessem. Assim poderiam dizer o que pensam a

respeito. A atividade obteve bons resultados e participação dos alunos, gerando um debate

interessante sobre o assunto.

Figura 1. Turma 201, juntamente com a supervisora e bolsista, ouvindo uma das músicas
selecionadas para a intervenção.

Figura 2. Estudantes da turma 201 participando da atividade.
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Figura 3. Bolsista explicando a letra de uma das músicas, na turma 202.

Figura 4.Estudantes da turma 202, ouvindo uma música.

“Não é Legal Rotular”

Por: Viviane Wallau e Carine Alves

Realizou-se  durante  a  manhã  do  dia  11  de  novembro  de  2016,  uma  atividade
denominada  “Não é Legal Rotular”.  A atividade foi desenvolvida na E.E.E.M João Pedro
Nunes, com a turma 201, do 2º ano do ensino médio da escola, turno da manhã. O objetivo da
dinâmica foi trabalhar o preconceito, exclusão social (atitudes entre os indivíduos baseada em
determinada condição ou aspecto destes) com o intuito de reforçar o entendimento dos alunos
de como é ser rotulado pela sociedade e ser julgado por isso.  Em um primeiro momento da
aula, foi explicado aos estudantes como iria ocorrer a dinâmica, para que, posteriormente,
pudesse iniciar a atividade. A dinâmica ocorreu da seguinte maneira: os alunos receberam
etiquetas/rótulos, que foram coladas com auxílio de fita dupla face na testa de cada um, sendo
que nenhum pôde ver o que estava escrito em sua testa, nem falar o que está escrito na testa
dos outros. Após estarem devidamente “rotulados”, foi pedido aos alunos que interagissem
com os demais colegas baseado no que estava escrito na testa destes, tratando-os de acordo
com seus rótulos. Depois do momento de interação entre os estudantes, desenvolveu-se um
momento de diálogo e reflexão, onde eles foram questionados se haviam descoberto o que
estava escrito em sua etiqueta, como haviam se sentido durante a atividade, se a reação dos
colegas poderia retratar o cotidiano de algumas pessoas. Na sequência, os alunos assistiram a
um vídeo sobre o assunto, para que pudessem refletir sobre as atitudes cotidianas e o quanto
julgamos uns aos outros precocemente, mesmo sem intenção.
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Fig. 1- Estudantes durante a explicação da dinâmica.

Fig. 2- Estudantes após receberem os rótulos.
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Fig. 3 a 5- Alunos interagindo durante a dinâmica.

8º SIEPE- “O DESPERTAR COM QUALIDADE: IMPORTÂNCIA DO SONO”

Por: Viviane Wallau 
Entre os dias 22 e 24 de novembro, ocorreu o 8º Salão Internacional de Ensino,

Pesquisa e Extensão (SIEPE), que foi sediado no campus da Universidade Federal do Pampa
(UNIPAMPA) na cidade de Uruguaiana- RS. Durante a manhã do dia 23 de novembro, foi
realizada a apresentação do trabalho “O Despertar com Qualidade: Importância do Sono”,
desenvolvido pela  Bolsista-ID do PIBID,  subprojeto  Biologia,  da  cidade  de  São Gabriel,
sendo  apresentado  na  modalidade  pôster.  O  devido  trabalho  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. O
intuito do trabalho e das aulas realizadas foi enfatizar a importância que o sono apresenta para
uma vida saudável, atuando tanto no bem-estar como na manutenção da saúde física e mental,
também orientar os alunos para uma rotina mais adequada de sono. Através dos questionários
pode-se analisar o nível da qualidade do sono dos estudantes, e também de conhecimento
sobre  o  assunto.  Foi  possível  desenvolver  um  bom  trabalho  e  concluí-lo  com  uma  boa
apresentação.
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Fig. 1 e 2- Bolsista ID durante a apresentação do trabalho pôster.
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REFLEXÃO



O  PIBID  proporciona  experiências,  troca  de  conhecimentos,  em  fim  uma

aprendizagem diária com todos que fazem parte desse programa de uma maneira ou outra.

Nos possibilita estar cada dia mais perto da nossa profissão vivenciando e participando do dia

a dia de profissionais em quem nos espelhamos, os quais estão sempre nos ensinando a partir

de cada gesto, cada atitude. 

Viver a docência na prática é uma sensação que jamais poderia ser sentida e nem se

quer  imaginada,  mesmo  com  todas  os  componentes  curriculares  voltados  à  ensinar  essa

prática nada se compara a vivenciar e sentir a realidade de estar diante de uma turma com a

missão de transferir um pouco do teu conhecimento ao outro. 

Além da vivencia como futuros professores a possibilidade de se adaptar ao ambiente

que um dia serás o teu local de trabalho, o local que permanecerá boa parte dos teus dias e da

tua vida é muito interessante e empolgante, em minha opinião. 

Porém, o que mais me toca e me faz sentir grata em fazer parte desse grande grupo é

a  sensação de  estar  dentro  das  salas  de  aulas,  tendo a  sensação  de  já  estar  exercendo a

profissão que escolhemos, mantendo contado com os alunos e aprendendo com eles a cada

encontro, aprendendo a ter “jogo de cintura” e improvisar para poder oferecer o melhor para

cada um. 
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