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COSTA QUINTANA

Neste mês de março, tive a oportunidade de me juntar ao grupo do pibid junto a turma
da escola Justino, tive o primeiro contato com a esse projeto ainda neste mês. Já
conhecia as meninas que faziam parte desse grupo com exceção da nossa orientadora e
de uma colega que faz parte do projeto.
Fui muito bem acolhida pelo grupo em geral, e me senti muito bem, pois tive a
oportunidade de ver e sentir tudo que eu achava do projeto, neste mês como esta
entrando no grupo e a maioria das meninas já faziam parte, neste período me senti meia
perdida em relação ao assunto que estava sendo tratado, mas com o auxilio de minhas
colegas e de nossa orientadora, consegui aos poucos pegar o ritmo em que elas já
estavam acostumadas a trabalhar. Neste período ainda consegui observar alguns
trabalhos pelos quais minhas colegas já haviam aplicado, e tudo aquilo me despertou
ainda mais curiosidade sobre o assunto.
Também tive a oportunidade de conhecer a escola pelo qual eu não conhecia, tudo
aquilo para min foi novo e ainda esta sendo, pois desse modo ainda consigo ampliar
mais meu pensamento de ter a certeza que é esta profissão que eu escolhi para min.

Abril 2017

03/04 – Tivemos apresentação de nosso seminário na nossa Universidade , junto ao
grupo do PIBID da escola Pérola Gonçalves, acompanhadas de nossas orientadoras e
junto as nossas Cordenadoras, prof Sonia , e a prof Denise , fizemos varias discussões a
respeito do nosso trabalho e ao trabalho apresentado de nossas colegas. Após expor
nossas opiniões sobre os seminários apresentados, tivemos uma confraternização onde
cada um dos grupos contribuíram para que confraternizássemos junto as nossas colegas.

07/04 – Neste dia nos reunimos com nossa coordenadora para o planejamento da
aplicação do jogo ‘Matix’ na turma do sétimo ano, fizemos algumas discussões a
respeito desta pauta e já nos organizamos para a data do dia 08/05 pela qual marcamos
nossa primeira orientação para os alunos do terceiro ano.

12/04 – Foi apresentada nesta data o projeto ‘Video Aulas’ aos alunos do terceiro ano,
neste dia foi explicado oque os alunos precisavam fazer e quais os recursos que eles
poderiam usar para a apresentação do projeto, surviu varias ideias interessantes e já foi
apresentada qual seria o objetivo que eles iriam trabalhar, e que esse projeto iria servir
como apoio para própria escola.

17/04 – Foi feita a aplicação do jogo ‘Matix’ em sala de aula junto com minhas colegas
e nossa orientadora aplicamos o jogo com os alunos para eles terem a noção dos sinais
positivos e negativos, nesta aula foi proposta esta atividade para melhor fixação do
trabalho proposto, reunimos os alunos em grupos para eles duelarem entre si e ver qual
seria a dupla vencedora, foi proposta essa atividade mais de uma vez e conforme eles
iam repetindo o jogo eles iam ficando mais entusiasmados com o jogo proposto.

Maio 2017

03/05- Nesta reunião conversamos sobre a possibilidade de irmos em um evento em
canoas e colocamos em discussão nosso planejamento para aplicação do jogo do
dominó , e conversamos sobre o material que iriamos usar.

18/05 – Aplicação do jogo dominó com nossas colegas em sala de aula, orientamos os
alunos e explicamos oque iria ser aplicado, trabalhamos com os alunos através do jogo
dominó para fixar a matéria dada.

22/05- Neste dia fomos para a turma 31para orientar os alunos referente as videoaulas
que eles precisariam apresentar, dividimos os alunos em grupos, e nos dividimos para
orienta-los referente ao trabalho que iria ser apresentado.

31/05- Nesta reunião nos dividimos em turnos para aplicação do desenho misterioso que
consiste em um desenho inserido em um plano cartesiano

Junho 2017

02/06 – Oficina de edição de vídeos, ministrada por dois alunos do terceiro ano com
objetivo de ajudar os colegas nas edições das vídeo aulas.
09/06- Tivemos a presença da professora Sônia e tivemos oportunidade de esclarecer
algumas dúvidas. Organizamos e preenchemos nossa folha ponto.
12/06- Encontro realizado com a turma do terceiro ano do curso normal para
orientações dos vídeos aulas,muitos estavam com o trabalho praticamente concluído
faltando apenas algumas orientações, enquanto outros apresentavam algum tipo de
dificuldade em expor o conteúdo de forma mais clara

23/06-Nos reunimos com a turma de 3°ano, para as ultimas atualizações das videoaulas,
assistimos a previa de todos os grupos e discutimos se eles estavam claros e objetivos
perante ao tema apresentado.

Julho 2017

06/07- Aplicação da atividade
07/07- Reunião de planejamento, planejamos as aplicações dia 10 e 14 do curso normal
referente as videoaulas.
14/07- Assistimos as apresentações das videoaulas dos alunos, adição de frações,adição
de dezenas e multiplicação

Agosto 2017

04/08 – Neste dia pesquisamos, organizamos e planejamos os jogos africanos mancala,
shisima, youté, thoro yematatu, para as alunos das turmas 11 e 12 construírem e
jogarem para os mesmos aplicarem com as crianças.
08/08- Orientação para a construção dos jogos com os alunos.
10/08- Orientação com a turma 11 para a construção dos jogos africanos.
18/08- Reunião de planejamento.
19/08 – Amostras de trabalhos realizadas no saguão da escola, onde foram expostos os
jogos que construímos com os alunos, neste dia ainda foram apresentadas outros
trabalhos que os alunos realizaram.
25/08 Reunião de planejamento para elaboração de atividades com o 6°e 7°ano.
28/08- Fizemos aplicação dos jogos com os alunos do curso normal, para testarmos os
jogos e tirarmos duvidas dos alunos referentes as aplicações.

Setembro 2017

01/09- Reunião de planejamento, escrita conjunta

