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Mês Abril 

10/04/2017(Tarde) 

Estou retornando ao Subprojeto Pibid, onde nesta primeira reunião foram apresentados 

os novos bolsistas, as escolas onde atuarão as mudanças que foram feitas, que deverá 

para facilitar o acompanhamento do trabalho dos bolsistas. 

Nesse primeiro momento, ao retornar para o Pibid, sinto-me feliz, pois de início já tive 

que solicitar a troca de escola, devido à distância, dificultaria muito, pois correria o 

risco de não chegar a tempo nas reuniões e aplicações das atividades, a final dependo de 

ônibus, e tive a compreensão das Coordenadoras, e fui relocadaem uma Escola perto da 

minha casa. 

         

 

11/04/2017 (Manhã) 

Soube meio que por cima do que deveria saber para auxiliar na Oficina que ocorrerá no 

dia 12 de abril, então decidi dar uma estudada na Linha do tempo dos matemáticos que 

contribuíram para a história. Pesquisei sobre alguns desses matemáticos, é incrível 

como tem coisas que passam meio que despercebidas durante o tempo de escola, e saber 

quem são os responsáveis por alguns grandes feitos da nossa história matemática, é 

maravilhoso. Confesso que estava com saudades desses estudos, a final aprofundar-se, 

explorar a história das coisas é sempre muito bom. 

 

  



12/04/2017 (Manhã) 

Tive meu primeiro contato com o grupo que irei trabalhar daqui em diante, já atuei na 

escola em outra ocasião e com a mesma supervisora, porém com esse grupo é a primeira 

vez. De primeiro momento percebo que o grupo é bem dedicado, se destacam alguns 

bolsistas, percebo que são bem comprometidos, isso é ótimo, gosto muito de trabalhar 

com pessoas assim, me identifico bastante com eles. Gostei da aplicação da Oficina, me 

senti bem à vontade com o grupo, pude auxiliar os alunos quando necessário. Outro 

momento bastante interessante foi à introdução que o professor de História deu no início 

das atividades, foi maravilhoso. 

Em um primeiro momento, foi relatada a história da Matemática.  

    

Logo, em seguida foi proposto que os alunos escolhessem um dos matemáticos para 

pesquisar e assim montar a Linha do Tempo, depois foi feitas algumas atividades, do 

qual os alunos participaram com bastante entusiasmo. Eu particularmente gostei 

bastante, pois não terminaria naquele dia a Oficina. 

    

Depois a Oficina aplicada na última quarta-feira, sobre a História dos grandes 

matemáticos, dei retomada à pesquisa sobre os matemáticos, durante dois (2) dias, esse 

estudo foi de grande valor, pois esse trabalho seguirá durante alguns dias ainda. 



15/04/2017 (Manhã) 

Pesquisa e estudo de mais alguns matemáticos da história. 

16/04/17 (Tarde) 

Estudo sobre Fibonacci e o número de ouro, como calcular. 

19/04/2017(Tarde) 

Tivemos mais um encontro de planejamento das futuras Oficinas que serão aplicadas. 

Discutimos sobre a preparação da oficina do Teodolito, o que deveremos estudar para 

sabermos explicar aos alunos, e tem sido bastante importante o empenho dos colegas 

em fazer o melhor em todas as atividades que são propostas. Também nos foi solicitado 

uma atividade sobre os Números Inteiros que deverá ser apresentado para a turma do 7º 

ano. 

       

 

21/04/2017 

Estive em busca de atividades diferenciadas com os números inteiros, do qual a 

professora do 7ºano solicitou, é bom quando descobrimos coisas novas e métodos 

diferentes de ensinar. Poder ajudar os alunos pra mim, é maravilhoso, é muito bom 

sentir-se útil. 

 

22/04/2017 

Estive em busca do Teodolito, tentando entender como funciona, e aproveitei para 

confeccionar e ver se funcionava, para na hora da aplicação com os alunos, saber 

explicar com clareza. Confesso que gosto bastante dessa função em confeccionar, 

recortar, pintar, montar... coisas assim, na minha opinião é mais fácil de aprender 

quando colocamos a “mão na massa”. 



26/04/2017 (Tarde) 

Tivemos mais um encontro para mais planejamentos, onde preparamos o plano de aula 

sobre Trigonometria, e sobre a Oficina dos Números Inteiros, onde o grupo se divide 

parafazer os trabalhos, porém mesmo se dividindo, também acabam se auxiliando entre 

si. É bom trabalhar em equipe. 

    

 

29/04/2017 (Tarde) 

Estive pesquisando possíveis oficinas que poderá ser aplicada na escola, utilizando “as 

regras de sinais”. O bom é que mesmo fora da escola o grupo se mantém unido e em 

contato, para podermos discutir as atividades, sempre respeitando a opinião do outro. 

O grupo é bastante acessível e compreensivo, todos dão opinião, e buscamos entrar em 

acordo, visando o melhor. Esse primeiro mês foi bastante proveitoso com essa nova 

equipe de trabalho, onde percebo que irei aprender bastante, e espero poder contribuir 

bastante com o meu trabalho. Quanto a supervisora Ana Perdomo, nem tem o que falar, 

pois sou suspeita, já a conheço bastante tempo, já foi minha professora do tempo de 

escola, também minha supervisora no próprio Pibid, e poder retornar a escola e poder 

trabalhar com ela, é sempre muito bom, já aprendi muito com ela, e sei que seguirei 

aprendendo. A novidade é a Coordenadora Denice, gosto bastante dela como pessoa, 

como professora, e será um prazer ser coordenada por ela, sei que irei aprender bastante 

com o seu trabalho. 

Bolsista: Maria Cecília Maglione Ávila. 

Bagé, 05 de maio de 2017. 

 

  



Mês Maio 

05/05/2017( Manhã) 

Estive na escola para compensar o dia da atividade realizada na mesma do dia 

03/05/2017, onde realizei pesquisas para futuras oficinas.  

 

05/05/2017 (Tarde) 

Estivemos reunidos para mais uma reunião na escola, onde tratamos da pesquisa e 

elaboração da Oficina dos Números Inteiros. 

   

 

07/05/2017 (Tarde) 

Estive trabalhando na confecção do material da Oficina dos Números Inteiros. 

Confeccionei dois termômetros para facilitar a compreensão dos números negativos. 

Gosto bastante de confeccionar material, para as oficinas. Quando o material pronto, é 

possível perceber se é possível a compreensão dos estudantes, e caso contrário, podendo 

assim alterar e melhorar. 

    

 

  



08/05/2017 (Manhã) 

Comparecemos na escola para a Arrecadação dos alimentos referente à Gincana com as 

turmas de 2º ano do Ensino Médio. Quando entrei na escola, a Gincana estava 

ocorrendo com as turmas, percebi bastante desinteresse da parte dos alunos, aonde 

chegávamos nas turmas e simplesmente não haviam nem lembrado que teriam que levar 

alimentos, que deverá ser doado para Instituições de caridades. 

 

 

 

10/05/2017 (Tarde) 

No primeiro momento tivemos a reunião de planejamento das atividades. Também 

tratamos dos últimos detalhes da Oficina dos Números Inteiros. 

No segundo momento aplicamos a Oficina dos Números Inteiros, com a turma do 7º 

ano do Ensino Fundamental. 

     

     

A turma foi bastante participativa, onde se tornou muito agradável a aplicação da 

oficina. Gostei bastante da aplicação, pois foi claro a compreensão dos alunos referente 

ao conteúdo dos Números Inteiros. 

 



12/05/2017 (Manhã) 

Estive na escola para o trabalho de Monitoria, para auxilio com as turmas da 

supervisora Ana Perdomo. Gosto bastante de auxiliar os alunos, é um trabalho muito 

gratificante. 

 

17/05/2017 (Tarde) 

Reunimo-nos para mais uma reunião de planejamento onde organizamos os documentos 

tais como: Atas, Relatório Fotográfico. Discussão sobre novas Oficinas que deverão ser 

aplicadas. Pesquisamos uma Oficina sobre os Sólidos, que será aplicada nas turmas de 

3ºano do Ensino Médio. 

        

19/05/2017 (Manhã) 

Novamente estive na Escola realizando Monitoria. 

24/05/2017 (Tarde) 

Devido ao feriado o grupo decidiu realizar a reunião à distância, sobre os sólidos. 

31/05/2017 (Tarde) 

Estivemos reunidos para mais uma reunião de planejamento, onde pesquisamos sobre 

novas Oficinas que deverão ser aplicadas. Pesquisamos sobre o Jogo das Diagonais, 

dentre outras. Estamos bem entusiasmados com o trabalho. 

        

Bagé, 05 de junho de 2017. 



Mês Junho 

05/06/2017 (tarde) 

Estivemos na escola para organização do material, para a semana acadêmica. 

06/06/2017 (Noite) 

Estivemos atuando na Semana Acadêmica. 

07/06/2017 (Tarde) 

Estivemos na Escola para mais uma reunião de planejamento, onde em um primeiro 

momento discutimos sobre a possível Oficina de Xilofone e a divisão de frações, 

também ocorreu o encontro com a coordenadora Denice Menegais, do qual tratou sobre 

as pendências dos bolsistas ID, o qual deveremos atualizar nossos portfólios..., em 

seguida, estivemos aplicando a Oficina “As Mandalas e os Saberes Matemáticos” com a 

turma de 8º ano do Ensino Fundamental. 

        

Oficina “As Mandalas e os Saberes Matemáticos” 

    

     



10/06/2017 (Tarde) 

Estive pesquisando sobre novas oficinas que poderão ser aplicadas na escola. 

Durante a pesquisa, acabo sempre me emocionando e querendo aplicar oficinas com 

diferentes turmas, e ver o resultado do trabalho em equipe. 

12/06/2017 (Tarde) 

Reunião Geral, onde as Coordenadoras Sônia Junqueira e Denice Menegais, onde 

trataram sobre a data de entrega do Relatório Geral, Atualização dos Portfólios, 

Informes Gerais, tais como: Possíveis eventos IntraPibid e Amostra das Licenciaturas, 

dentre outros. 

        

        

14/06/2017 (Tarde) 

Estivemos reunidos na Escola para mais uma reunião, onde tratamos de revisar, os 

documentos que deverão compor o Relatório Geral.  

     

 



17/06/2017 (Tarde) 

Estive trabalhando na escrita desse portfólio, dando algumas melhorias, ilustrando e 

atualizando. 

21/06/2017 (Tarde) 

Estivemos reunidos na Escola para mais uma reunião de planejamento, onde 

finalizamos o plano de aula da Oficina dos Sólidos. 

   

 

 

26/06/2017 (Tarde) 

Estive em leitura do autor Edgar Morin, onde nossa supervisora solicitou essa leitura 

para que possamos entender um pouco mais sobre interdisciplinaridade. 

28/06/2017 (Tarde) 

Estivemos mais uma vez reunidos na Escola, para mais uma reunião de planejamento, 

onde discutimos sobre o texto lido, também começamos a organizar o ponto. Hoje 

durante a reunião aconteceu algo que nos deixou bastante nervosos, preocupados, 

apavorados, coisas assim, pois simplesmente no momento em que a nossa supervisora 

foi verificar os documentos da escrita do relatório parcial, em sua pasta simplesmente 

havia desaparecido todos os documentos, todos os arquivos. Ficamos muito 

preocupados, porém, depois de muito trabalho, conseguimos recuperá-los. Logo após, o 

ocorrido, conseguimos nos acalmar e assim dar sequência no trabalho. 



     

Bagé, 04 de julho de 2017. 

Mês Julho 

05/07/2017 (Tarde) 

Hoje estivemos mais uma vez reunidos na Escola, para mais uma reunião de 

planejamento, onde iniciamos a escrita da resenha coletiva e finalizamos as folhas 

ponto. 

      

 

10/07/2017 (Noite) 

Estivemos reunidos na Universidade Federal do Pampa, para mais uma reunião geral, 

onde foi tratado sobre os seguintes assuntos em pauta: Relatório Parcial; Pendências; 

Recesso e Assuntos Gerais 

       

 

  



12/07/2017 (Tarde) 

Estivemos reunidos mais uma vez na Escola, para mais uma reunião de planejamento, 

onde separamos os alimentos arrecadados na Gincana Matemática a serem doados para 

famílias carentes. Também finalizamos a escrita da resenha coletiva. 

 

FÉRIAS 

 

Bagé, 04 de agosto de 2017. 

Mês Agosto 

11/08/2017 (Manhã) 

Estivemos reunidos na Escola, retornando das férias para mais uma reunião de 

planejamento das novas atividades do Pibid, onde acolhemos a nova bolsista Thalyta ao 

grupo, também escolhemos os trabalhos para a submissão do 9º Siep, agendamos as 

oficinas de sólidos e xilofone com as professoras Thorma e Raquel, onde a oficina de 

sólidos deverá ocorrer nos dias 15 e 18 do mês de agosto com as turmas do 3º série do 

ensino médio e a de xilofone deverá ocorrer no início de setembro com os alunos do 6º 

ano do ensino fundamental. 

    

 

12/08/2017 (Sábado) 

Hoje sábado estive em pesquisa e estudo do conteúdo sobre Os Sólidos, para a aplicação 

da oficina. Pesquisei maneiras simples de confeccionar os sólidos com os alunos. 

 

  



15/08/2017 (Manhã) 

Estivemos reunidos na Escola para aplicação da Oficina dos Sólidos 1ª parte, onde 

falamos sobre os Poliedros de Platão, seu surgimento, relação de Euler, e os alunos 

foram desafiados à resolver alguns exercícios propostos. 

    

    

 

16/08/2017 (Tarde) 

Estivemos na Escola reunidos para mais uma reunião de planejamento e organização da 

segunda parte da oficina de Sólidos de Platão a ser aplicada com as terceiras series do 

Ensino Médio, dia 18/08. Também tivemos a visita da Coordenadora Denice Menegais, 

onde acompanhou o trabalho que esta sendo realizado na escola. 

     

 

  



17/08/2017 (Manhã e Tarde) 

Estive preparando e confeccionando o material que deverá ser utilizado na oficina do 

dia 18/08. Construi os Sólidos de Platão.  

   

 

18/08/2017 (Manhã) 

Hoje estivemos na escola para dar sequência à Oficina dos Sólidos de Platão, onde 

falamos um pouco da história dos Sólidos e a relação que Platão fez com o Universo, o 

que cada um representa. Nessa segunda parte os alunos confeccionaram os sólidos da 

escolha deles, também questionamos os alunos quanto os sólidos serem ou não 

convexo. Disponibilizamos material para que eles pudessem confeccionar. Materiais 

tais como: barbante, canudos, garrotes e palitos de churrasco. A oficina foi aplicada nos 

três 3ºanos do Ensino Médio. 

 

 



 

 

 

 

28/08/2017 (Manhã) 

Orientação para as novas bolsistas; discussão sobre temas pendentes. 

    

    

28/08/2017 (Tarde) 

Estivemos reunidos na Universidade Federal do Pampa – Unipampa, para mais uma 

reunião geral, onde os assuntos tratados foram: 



Andamento das atividades nas escolas; 

Escritas para eventos, orientações e prazos; 

Intrapidid 2017, Fórum das Licenciaturas – 21 e 22 de setembro; 

Reunião com Coordenador Institucional – encaminhamentos; 

Informações Gerais. 

As Coordenadoras Denice Menegais e Sônia Junqueira, falaram sobre os bolsistas que 

possuem algum tipo de pendência com o Pibid, esclareceu algumas atividades para as 

bolsistas novas, discutiu sobre temas da organização das oficinas, planos de aulas das 

atividades. Tratamos sobre a submissão de trabalhos para o SIEPE, que terá um resumo 

expandido com no máximo 5 páginas, e encaminhamento para orientações até o dia 

15/09, dentre outros assuntos. 

     

     

A volta do grupo esta com todo pique, estamos cheios de ideias, onde conversamos 

sobre o que pretendemos fazer, tanto em questão de submissão de trabalho quanto, 

aplicações de oficinas em todos os anos, tanto iniciais, quanto finais. 

  



30/08/2017 (Tarde) 

Hoje estivemos reunidos na Escola para mais uma reunião de planejamento das 

atividades futuras, tais como: Conversamos com o prof.André sobre a escrita da 

“História da Matemática” para a submissão de trabalho para o SIEPE, montamos o 

plano de aula sobre a Oficina de Xilofone, fizemos o ponto, organizamos os materiais 

da sala do Pibid. 

    

    

 

Bagé, 03 de setembro de 2017. 

 

  



Mês Setembro 

06/09/2017 (Manhã) 

Hoje dia 06/09/2017, estivemos reunidos na Escola Silveira Martins, para mais uma 

reunião de planejamento das atividades na escola, onde tratamos de finalizar a Oficina 

do Xilofone que aplicaremos a na próxima quarta-feira dia 13 de setembro uma primeira 

parte e na segunda parte na sexta-feira dia 15 de setembro. Também ensaiamos a 

aplicação e dividimos as atividades da oficina, onde foi definido o quê cada um irá 

apresentar. 

   

 

07/09/2017 (Manhã / Tarde) 

Hoje dia 07/09/2017, estive na montagem das atividades e confecção do material que 

será utilizado na aplicação da Oficina de Xilofone, na turma de 6º ano na Escola 

Silveira Martins, durante a semana. 



 

 

 



13/09/2017 (Manhã) 

Hoje dia 13/09/2017, fiquei sabendo que não havia material suficiente para a aplicação 

da Oficina de Xilofone, estava faltando Fracsoma em relação ao número de alunos que 

havia, sendo assim, tratei de confeccionar mais alguns Fracsomas, com o material que 

possuía em casa. 

    

 

    

 

13/09/2017 (Tarde) 

Hoje dia 13/09/2017, estivemos reunidos na Escola para mais uma aplicação de Oficina, 

no qual dessa vez é do Xilofone, trabalhando frações através da música, após a mesma 

fomos para a reunião onde preparamos o texto do Intrapibid sobre os Impactos do Pibid 

na formação docente.  

 

     

 



     

 

         

 

18/09/2017 (Tarde) 

Hoje estivemos reunidos na Universidade Federal do Pampa – Unipampa, para mais 

uma reunião geral, onde as Coordenadoras Sônia Junqueira e Denice Menegais 

solicitaram aos bolsistas para elaborarem um texto em forma de slides para a 

apresentação no Intrapibid. O texto se trata sobre os Impactos da Formação Docente. 

     

 

  



21 e 22/09/2017 (Manhã/Tarde) 

Nesses dias ocorreu na Universidade Federal do Pampa – Unipampa, o Fórum das 

Licenciaturas e Seminário Institucional Pibid Unipampa. Foram dois dias de evento, 

onde teve discussões sobre o futuro do programa, mostra de trabalhos dentre outros. 

 

   

   

 

27/09/2017 (Tarde) 

Hoje dia 27/09/2017, estivemos na escola para mais uma reunião de planejamento das 

atividades futuras, onde acertamos com a professora Raquel que a segunda parte da 

Oficina do Xilofone deverá ocorrer na sexta-feira dia 29/09, com as turmas de 6º ano do 

ensino fundamental. Organizamos o material que será utilizado na Oficina e também 

organizamos o relatório fotográfico referente ao mês de setembro. 

 



29/09/2017 (Tarde) 

Hoje estivemos na escola para a aplicação da segunda parte da à Oficina do Xilofone, 

com as turmas de 6ª ano da Profª Raquel. No primeiro momento damos uma rápida 

introdução sobre as operações básicas com frações e em seguida propomos atividades 

aos estudantes. Por serem duas turmas, realizamos a mesma no auditório da escola, por 

conta do espaço. 

   

   

Após a aplicação da Oficina, fomos para uma rápida reunião, onde tratamos sobre 

alguns assuntos pendentes, discutimos sobre o que foi positivo e negativo na aplicação 

da Oficina e atualizamos o drive. 

  

 

Bagé, 01 de outubro de 2017 

  



04/10/2017 (Tarde) 

Hoje estivemos reunidos mais uma vez na Escola Silveira Martins para mais uma 

reunião de planejamento onde tratamos de Discutimos sobre uma possível escrita de um 

E-book para o subprojeto matemática do PIBID, demos início a pesquisa para uma 

oficina de geometria analítica para os alunos do 3º ano, também tivemos a solicitação de 

uma atividade para os alunos do 4ª série envolvendo as quatro operações básicas. 

       

 

06/10/2017 (Tarde) 

Hoje estive em pesquisa das atividades que deverão ser aplicadas na Oficina de 

Geometria Analítica nas turmas de 3ºanos. Minha pesquisa foi realizada à distância. 

 

18/10/2017 (Tarde) 

Hoje estive em pesquisa à distância, devido o acidente sofrido no último dia 10 de 

outubro. Estive em pesquisa e estudo sobre as operações básicas e atividades que 

deverão ser aplicadas na da Oficina do Mercadinho com a turma de 4º ano do Ensino 

Fundamental. 

 

 


