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Em março de 2017 entrei no Pibid, na EEEM Justino Costa Quintana, onde começamos a 

desenvolver algumas oficinas sobre vídeo aulas para o curso normal de Magistério e oficinas 

sobre o Matiz para a 7º ano. 

Apresentamos um seminário sobre os textos para serem estudados no recesso: 

● Concepções de letramento matemático em avaliação educacional subjacentes ao 

PiSA, de Robson Moreira Tenório e Maria de Lourdes Haywanon Santos Araújo. 

● Vale a pena investir em aulas de reforço após o horário escolar. 

Participei de 3 reuniões com este grupo, mas fui realocada para o Ifsul, onde comecei no dia 

18 de abril, fui muito bem recebida pelo grupo, onde já tivemos a leitura do texto: 

Interdisciplinaridade: fatos a considerar, de Fernanda Serfa Cardoso, Angela MAura de 

Almeida Thiengo, MAria Helena Dias Gonçalves, Nilza Ribeiro da Silva, Carlos Rangel 

Rodrigues e Helena Carla Castro. Onde o texto fala do surgimento, pois a 

interdisciplinaridade não surgiu a pouco tempo como imaginamos e sim ela já era conhecida 

e estudada nos tempos dos filósofos gregos (a. C.), da dificuldade encontrada na sala de aula 

para ter atividades interdisciplinares e de umas décadas para cá ela ganhou mais ênfase, 

devido o surgimento de novas disciplinas e especializações. 

E na mesma semana foi dado o texto sobre o documento Base, texto de Dante Henrique 

Moura, Sandra Regina de Oliveira, Marise Nogueira Ramos que fala sobre as necessidades de 

reforma no ENsino Médio, o histórico do mesmo e as expectativas que os pais de alunos, 

professores e os alunos podem esperar no novo Ensino Médio. O texto conta a história e a 

evolução do ensino, o que a lei prevê. 

 

Dia 10 de abril Reunião geral, onde foi explicado sobre o portfólio e fui remanejada para o 

Ifsul. 

 

Dia 11 de abril primeira reunião do grupo do if, fui muito bem recebida e a professora me 

mandou 2 textos para ler, onde na reunião foi feita a discussão dos mesmos. 

 

Em casa li os textos sobre a interdisciplinaridade e o documento Base. 

 

Dia 18 de abril, discussão sobre os textos e conversas sobre os trabalhos que vamos realizar 

ao longo do ano no Ifsul, pensando em aplicar uma atividade que não foi muito bem aceita no 

ano passado com a turma da informática. 

 



 

Durante a semana a professora mandou dois textos para a leitura e levar o resumo para a 

próxima reunião, sobre o manejo de pastejo. 

 

Dia 25 de abril Reunião e discussão sobre a possibilidade da atividade integrada com a 

agropecuária, no 4° semestre do curso, sobre o estudo de área e a quantidade de material 

utilizado para alimentar os gados, tanto leiteiro quanto de corte. Excelente ideia e 

acreditamos que vai ser muito Bom, embora seja uma atividade onde precisamos estudar 

muito, pois é uma área totalmente desconhecida para nós. 

 

Dia 2 de Maio, na reunião fizemos a introdução do plano de atividade sobre funções, e ficou 

combinado para fazer em casa o plano o de atividade. 

 

Dia 9 de Maio elaboração dos exercícios sobre funções e fizemos todos os exercícios que 

foram escolhidos, montamos os slides para a apresentação da atividade. 

 

Dia 10 de Maio aplicação atividade sobre funções, a turma foi super receptiva, as salas de 

aula achei pequena, como foi a primeira vez que tive contato com a sala de aula, mas é tudo 

novo, bem cuidado e moderno. A professora foi excelente e nos deixou super a vontade para 

a atividade. Gostamos muito e ficamos com vontade de fazer a próxima atividade já.  

 

 

No dia 12 de Maio de 2017 tivemos uma reunião geral onde discutimos os trabalhos que 

estamos fazendo nas escolas, no nosso caso, podemos dividir com os colegas o estudo que 

estamos fazendo sobre técnica de medição de áreas no manejo de pastejo (aplicação do 

conteúdo de geometria para o curso de Téc. Agropecuária), falamos também sobre a 

aplicação que fizemos sobre Introdução de Funções para a turma de Informática e os outros 

grupos também contaram suas aplicações sucesso e insucessos, pensamos em deixar as 

oficinas que estão dando certo com um certo material pronto, para as outras escolas aplicarem 

também. Nesse encontro falamos também sobre o dia da matemática e atualizações 

necessárias no google drive. 

 

Reunião dia 16 de Maio de 2017, hoje tivemos a ajuda da professora Denise, do curso de 

agropecuária, para nos ajudar a pensar e aperfeiçoar a nossa oficina de manejo de pastejo, 



 

montando os exercícios. A Prof. Aline nos levou os jogos de Boole e dividimos para 

aprendermos a jogar e usar em uma aplicação com o 6º semestre de informática. 

 

Durante essa semana muitas pesquisas e estudos sobre os jogos de boole, conversas sobre não 

conseguir fazer algumas questões, mas nos ajudamos bastante, a professora foi incansável em 

fazer os gabaritos um a um conosco. 

 

Dia 23 de Maio reunião sobre os objetivos que queremos alcançar com a atividade da agro, e 

elaboração da atividade. 

Plano de trabalho agropecuária em casa. 

 

Dia 1° de Junho na nossa reunião planejamos a atividade da agro, como seria feito, o qie 

podemos cobrar e o que os textos que lemos podem colaborar na nossa atividade. Cobrado os 

portfólios. 

 

Na reunião do dia 6 de junho não fui, mas a professora Aline, me mandou ler sobre os 

volumes do cubo, cilindro e esfera, pois vamos aplicar uma atividade sobre volume dos 

sólidos. E mais leitura sobre a atividade da agro, acredito   

 

No dia 13, montamos a atividade sobre o volume dos sólidos. E em casa estudei o volume do 

cubo e do cilindro e como poderia aplicar isso de uma maneira mais fácil aos alunos, foi onde 

resolvemos usar o material Dourado, até para podermos explicar com o lúdico e falar também 

das grandezas. 

 

No dia 20 de junho aplicação da atividade sobre volume dos sólidos para as turmas de 1° e 4° 

semestre, na primeira turma estava mais nervosa e não foi muito boa a minha participação, a 

professora me ajudou e conclui a minha explicação, já na segunda turma foi melhor. Os 

alunos das duas turmas são muito participativos. Ainda tenho muito medo da sala de aula, 

mas a Aline é um anjo e faz tudo parecer muito mais fácil e simples. 

 

Dia 21 de Junho reunião e como já estamos com o material todo pronto para a aplicação da 

atividade da agro, aplicamos entre nós,  para prevermos possíveis erros e ou dificuldades. 

 

Dia 22 de Junho aplicação da atividade de volumes com a professora de biologia. 



 

 

 

No dia 27 de junho de 2017, aplicamos a atividade integrada de matemática com a 

agropecuária, sobre o manejo de pastejo, a atividade foi aceita pelos alunos, que participaram 

de todas as atividades propostas por nós. A aplicação foi excelente e mais uma vez a 

professora nos deixou super a vontade, é apaixonante participar dessas atividades, com 

certeza a Aline ama o que faz e nos passa Isso, sempre deixo claro para ela o quanto ela me 

motiva nessa profissão que escolhi. A interdisciplinaridade é muito importante e com certeza 

faz diferença no ensino dos alunos, a turma que aplicamos essa atividade se mostrou 

interessada e participativa do início ao fim. E com certeza eles entenderam a matéria de 

maneira melhor e mais eficiente do que se tivesse sido aplicada em sala de aula, através do 

quadro e exercícios simples. 

Pela parte da tarde tivemos reunião para a discussão do relatório geral e sobre os resultados 

da aplicação da manhã, refizemos os exercícios que será aplicado para a turma de agro na 

quinta. 

  

 



 

Reunião dia 4 de julho discutimos sobre a aplicação de Biologia que terá na quinta dia 9, 

sobre as folhas ponto e a escrita do relatório e a professora me cobrou muito para atualizar o 

meu portfólio o mais rápido possível, pois ela está sendo cobrada, correção dos trabalhos 

sobre a agro aplicado no dia 28. Estamos pensando em submeter um trabalho no Encif. 

Leitura sobre o ensino integrado com a fundamentação teórica da agro. Pensamos também o 

que podemos fazer nas próximas atividades, sobre o estudo de volume. 

 

Neste fim de semana muita leitura sobre o pastejo novamente para tentarmos submeter o 

trabalho no Encif, precisamos levar algo montado para a nossa reunião de terça. 

 

Reunião geral dia 10 de Julho, atualizar os portfólios, falamos sobre o recesso nas férias de 

16 de julho a 02 de agosto, preparar um trabalho para o congrega e para o Encif. 

 

Nas férias, escrevemos o resumo expandido que será apresentado no Encif, muita leitura e 

preparação para a escrita, pois para mim foi o primeiro resumo que fiz, sempre tirando dúvida 

com a Aline e os colegas que estão escritos. Leitura sobre a escrita do projeto de pesquisa 

sobre a oficina da agropecuária, onde o mesmo já está em andamento. 

 

No dia 22 de agosto retornamos do recesso com todo o pique e com muitos projetos para o 

semestre novo. Resolvemos os problemas de horário e levamos as atividades que cada um fez 

nas férias.  

Combinamos de fazer uma escrita para o Congrega e para o Siepe, uma sobre relato de 

atividade sobre funções, minicurso sobre centro de massa e o relato da atividade do centro de 

massa. Marcamos de nos encontrar na quinta a tarde para fazer as adaptações a atividade de 

centro de massa, pois ela já foi desenvolvida em outra ocasião na Unipampa. 

 

No dia 24 aplicamos o minicurso entre nós e fizemos as adaptações necessárias. Foi incrível, 

acredito que será um sucesso nossa Oficina. Dividimos os grupos em dois, para um ir pela 

manhã e outra a tarde. 

 

Dia 28 aplicamos a oficina no 4 semestre da informática pela parte da tarde. Eles amaram a 

nossa oficina, foram super receptivos, atenciosos e prestativos no que lhes foi solicitado. Ao 

fim da aula pedimos para eles falarem o que quiserem sobre a oficina que foi ministrada. 

 



 

Na reunião do dia 29, falamos sobre a reunião geral que teve no dia anterior, a Aline nos deu 

alguns puxões de orelha, falamos sobre o resultado da oficina e lemos os textos dos alunos � 

gratificante ler que pra eles essas oficinas fazem a diferença e querer que voltemos. Nessas 

situações vemos que realmente vale a pena, cada esforço, cada leitura, etc. 

 

Neste final de semana, fiz o relato de atividade sobre a oficina do centro de massa. 

No mês de Setembro, estive um pouco ausente aqui no drive, pois estávamos muitas escritas 

para serem feitas para o Siepe, e como tenho muita dificuldade em escrita, tive que ler e 

escrever e reescrever várias vezes. Em setembro ainda teve o Fórum das licenciaturas, foi o 

primeiro evento que participei, e foi excelente ver a união e a sintonia de pensamentos das 

pessoas, todos lutando por uma causa.  

 

Em Outubro tivemos a boa notícia que nossos dois trabalhos foram aceitos no Siepe e com 

uma nota muita boa, estamos desenvolvendo duas oficinas, uma sobre análise combinatória e 

outra sobre geometria plana, onde estamos desenvolvendo um software e já vamos aplicar na 

próxima semana. 

Nessa semana estou ajustando a oficina sobre análise combinatória e no fim de semana, 

vamos nos reunir para aplicarmos entre nós a oficina e na próxima terça, vamos levar ao 

grande grupo do IF e ver se tudo mundo gosta e decidirmos quando vamos aplicar em sala de 

aula. Está acontecendo também essa semana a Gincana no If onde vamos participar levando a 

oficina sobre Jogos de Boole. 

 


