Portfólio
Escola: Justino Quintana
Bolsista: Chaiana Costa dos Santos
Supervisora: Profª Aniele Torma
Bagé/ RS - 2017

Mês/ano: 03/2017

Em 13 de Março ás 13 horas e 20 minutos, realizamos um encontro para
realizada reunião do PIBID/ Matemática – 2017, no campus da Universidade Federal do
Pampa Bagé, acompanhada pela supervisora Aniele Torma, e os demais bolsistas. Foi
feita as apresentações dos novos bolsistas, e voltamos para o prédio da escola que estava
em reformas.
Na tarde do dia 24 de Março, realizamos um encontro no Campus Bagé para o
estudo da apresentação do seminário com os artigos do recesso das férias.
No dia 31 de Março, realizamos um encontro, para organização da atividade
com o terceiro ano regular, para ver os conteúdos que seria distribuídos para os devidos
grupos.

Mês/ano: 04/2017

Em 03 de Abril ás 17 horas, foi realizado no Campus Bagé o encerramento do
seminário, com as respectivas escolas: Justino Quintana e Pérola Gonçalves, após os
relatos foi feita uma confraternização com os Bolsistas ID e Supervisores.
Na tarde do dia 07 de Abril, tivemos a nossa reunião de planejamento, assunto
em pauta: Elaboração do jogo Matix para os alunos do 7° ano.
Matix é um quebra-cabeça que tem por objetivos favorecer o desenvolvimento
do pensamento matemático, auxiliar no processo de generalização matemática e
promover o desenvolvimento do raciocínio, exercitando e estimulando um pensar com
lógica e critério, interpretando informações, buscando soluções, levantando hipóteses e
coordenando diferentes pontos de vista.

Mês/ano: 05/2017

Em 03 de Maio, foi realizado no campus Bagé, nossa reunião de planejamento.
Em pauta: Conversamos se teria a possibilidade participar de um evento em Canoas e
planejamos os materiais para o dia da Matemática.
No dia 22 de Maio, foi feita a orientação das vídeos aulas com a turma 31.
Na manhã do 31 de Maio, foi desenvolvida a atividade do desenho misterioso(
desenho no plano cartesiano) com três turmas do Ensino Médio regular.

Mês/ano: 06/2017

Em 02 de Junho, foi realizado no campus Bagé, nossa reunião de
planejamento. Em pauta: Conversamos sobre trabalhar com a oficina usando o
programa Movie Maker, para trabalharmos com vídeo Aulas educacionais, aprendendo
editar vídeos.
No dia 04 de Junho, foi feita a leitura do referencial teórico das vídeos aulas.
Na Tarde de 09 de Junho, realizamos no Campus Bagé nossa reunião de
planejamento, onde todas bolsistas ID estavam presentes junto com a Coordenadora
Sônia Junqueira. Foi possível tirar algumas duvidas em relação ao portfólio e foi
preenchido o ponto.
No dia 10 de Junho, foi realizada a leitura sobre Autismo.
Em 14 de Junho foi feita a escrita do relatório junto com todas bolsistas ID presentes.
No dia 19 de Junho foi feito pesquisas sobre atividades envolvida Matrizes.
Na tarde do dia 23 de Junho, foi feito orientação dos vídeos aulas que os alunos do
curso normal iram apresentar. Após as orientações foi feita nossa reunião de
planejamento com todas os bolsistas ID.
No dia 26 de Junho, foi feito pesquisas de atividades com números racionais, para o 7°
ano.
Em 28 de Junho, foi feito pesquisas com figuras diferentes a serem plotadas no plano
cartesiano.

Mês/ano: 07/2017

Em 06 de Julho, foi aplicado a atividade do desenho misterioso trabalhando com figuras
no plano cartesiano.
Na tarde do dia 07 de Julho, realizamos nossa reunião de planejamento no campus
Bagé. Foi analisado alguns materiais a serem apresentados pelos alunos referente as
vídeo aulas e tratamos dos critérios que seriam avaliados.
No dia 10 de Julho, foi feita a apresentação de 3 grupos sobre as vídeos aulas.
Na tarde do dia 14 de Julho, novamente foi realizado a apresentação do os outros grupos
da vídeo aula. E também foi feita nossa reunião de planejamento.
Em 21 de Julho, realizamos nossa reunião de planejamento no campus Bagé, onde as
Bolsistas ID: Chaiana, Claudia, Caroline, Débora e Gisele estavam presentes. Tratamos
do projeto em que a escola irá participar da Territorialidade Negra, envolvendo
aplicação de jogos com o curso normal.
No dia 28 de Julho, realizamos nossa reunião de planejamento no campus Bagé com as
Bolsista ID. Tratamos da Semana Normalista, a última semana de outubro onde é feito
amostra de trabalhos na escola, onde iremos participar.
Mês/ano: 08/2017
Em 08 de Agosto, foi realizado a construção dos jogos, com os alunos do curso normal
para ser aplicado com os pequenos.
No dia 11 de Agosto, organizamos as notas das vídeo aula apresentada e discutimos
com foi a apresentação.
Em 17 de Agosto, foi aplicado o jogo do Matix com a turma vinte e um trabalhando
com matrizes.
No dia 18 de Agosto foi realizado nossa reunião de planejamento, e foi organizado os
trabalhos para amostra do dia 19 de Agosto no sábado.

Mês/ano: 09/2017

No dia 06 de setembro, foi realizado no reunião de planejamento. Desenvolvendo
atividade sobre porcentagem com encartes de lojas.
Em 14 de setembro, foi lido alguns artigos, para dar ínicio na escrita das vídeo aulas.
No dia 15 de setembro, foi realizado nossa reunião de planejamento e continuamos com
a elaboração da atividade com os encartes de loja, e foi feito a escrita para o ENCiF.

Após o termino da reunião, consegui terminar a leitura dos artigos, para dar inicio da
escrita.
Com o termino das leituras, no dia 16 de setembro consegui fazer a escrita das vídeos
aulas.

Mês/ano: 10/2017

No dia 06 de Outubro, foi realizado nossa reunião de planejamento, onde
desenvolvemos a oficina do filtro dos sonhos, treinamos a oficina para ser aplicada com
algumas turmas no dia 30 de Outubro.
Em 09 de Outubro, foi realizado nossa reunião geral, onde foi proposto participar do
Ebook e falado diversos assuntos.

