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 Identificação: 

 Meu nome é Isabel Cristina Teixeira da Silva, tenho 26 anos e 

estou no 8º semestre do curso de Licenciatura em Ciências 

Exatas da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), no pólo 

Caçapava do Sul. 

     Participo do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID),  no subprojeto de Química,  desde março de 

2015. 

     Entrei no projeto com o objetivo de aperfeiçoar minha 

graduação, mas no decorrer das atividades venho agregando  

experiências, que provavelmente seriam adquiridas somente 

após minha formação.     



Reuniões:  

 As reuniões são realizadas no campus da universidade, 

todas as quintas-feiras, a partir  das 15 horas. Com a 

presença de bolsistas, supervisores e coordenadores. 

  Nas reuniões são tratados assuntos referentes ao 

andamento dos trabalhos desenvolvidos. Esses encontros 

são fundamentais para o entrosamento do grupo, 

proporcionando trocas de ideias e de experiências.  

 





1º Semestre/ 2016 



Janeiro 
● Leitura de 32 artigos sobre jogos, para a elaboração de artigo 

sobre o tema. A revisão de literatura foi realizada em  

eventos da área de ciências (EMPEC, EDEQ, ENDIPE e 

ENEQ). Essa atividade foi muito trabalhosa, já que não 

tínhamos experiência com tal metodologia, mas também 

muito construtiva, pois podemos nos aprofundar mais no 

tema “jogos”, e ter conhecimento de como os mesmo vêm 

sendo utilizados no ensino.  

 



 

 

 

• Oficina de ToonDoo, ministrada pelo Prof. Ricardo.  O 

ToonDoo  permite criar tirinhas e cartoons totalmente 

personalizados. É uma ferramenta muito interessante que 

pode ser utilizado em sala de aula para motivar os alunos. 

 

 

 



Tirinha feita por mim... 



Fevereiro 
●  Continuação da oficina  sobre Toondon; 

 

● Elaboração de um roteiro para uma história em quadrinhos 

sobre radioatividade, para ser desenvolvida no ToonDoo, o 

mesmo foi realizada com a colaboração de todo o grupo. 

Essa foi outra metodologia que se mostrou nova e 

interessante. Sua construção nos possibilitou a adquirir 

técnica na utilização de novas ferramentas de ensino. 

 

● Elaboração do segundo artigo denominado “Revisão de 

literatura sobre a implementação de Jogos didáticos na 

Educação Básica: Revisão de literatura” que será 

submetido ao evento EDEQ em Pelotas. 

 

 

 



Março 
● Conclusão do artigo “Revisão de literatura sobre a 

implementação de Jogos didáticos na Educação Básica: 

Revisão de literatura”. 

 

● Elaboração dos quadrinhos no ToonDoo. 

 

●  A história em quadrinhos foi denominada “A ida ao médico 

de Martinho”. 











Abril 
● Nova revisão do Jogo “Batalha Química” , coma elaboração 

do tabuleiro no Photoshop, novas curiosidades e cartas 

sobre a tabela periódica. 

 

 

 

 

● Jogou-se os jogos construídos para encontrar os erros. 

● Planejou-se intervenções nas escolas, sobre o teste da 

chama. 





Maio 
● Aplicação do teste da chama no Instituto Dinarte Ribeiro nas 

turmas de 1° ano do ensino médio. Através da 

experimentação desenvolvida na escola, pude perceber o 

quanto é importante desenvolver atividades experimentais 

juntamente com os conteúdos, pois instiga a vontade dos 

alunos aprenderem. 

 









● Oficina de ChemSketch, ministrada pelo professor Ricardo. 

ChemSketch o qual permite o desenho e manipulação de estruturas, 

identificação de propriedades de compostos, otimização e 

visualização 3D de estruturas químicas e atribuição de nomenclatura 

segundo normas IUPAC. O software permite ainda a consulta a um 

grande banco de dados interno com estruturas químicas e materiais 

de laboratório, bem como interatividades com bancos de dados 

internacionais via internet. 

● A oficina nos capacitou quanto ao uso de ferramentas tecnológicas 

para o ensino - aprendizagem de química,  através conhecimentos 

sobre o uso e manipulação do software ChemSketch que permite o 

desenho e visualização de moléculas, representação gráfica da 

montagem de vidrarias de laboratório e a construção de gráficos de 

processos químicos. 

 





2º Semestre/ 2016 
 



Junho 
 Elaboração de artigos e resumos sobre a aplicação do teste da chama 

nas escolas e jogos, os mesmos foram enviados a eventos da área:  

 

● O artigo "Implementação de atividade experimental na Educação 

Básica” e o resumo “Atividade experimental na Educação Básica: Teste 

de Chamas” sobre a aplicação do teste da chama foram enviado ao 

EDEQ.  

 

● Foi elaborado um resumo sobre o artigo de revisão de jogos, que 

juntamente com o referido artigo, também foi enviado ao EDEQ. 

 

 
 



 A elaboração de artigos nos permitiu além de um 
aprofundamento teórico, refletir sobre nossa 
prática, o que é essencial para a formação de um 
professor.  Possibilitou uma análise de nossas 

atividades, afim de aperfeiçoá-la.  



Julho 
● Selecionou-se os jogos que seriam aplicados no Ensino 

Médio, optou-se pelo “Batalha Química”, “Oricalco” e “Corrida 

Atômica” . 

 

● Elaboração de  pré jogo e um pós jogo; 

 

● Janta fim de semestre; 

 

● 28/07- recesso. 

 



Janta fim de semestre 



Agosto 
● 04/08 – recesso; 

 

● 11/08 – recesso; 

 

● 18/08 – reunião na escola para combinar implementação dos 

jogos. 

 

 

 



Setembro 
 

● 06/ 09 - 1º implementação dos jogos em uma turma do 1º 

ano do Ensino Médio; 

 

● 08/09 - 2º implementação dos jogo na mesma turma; 

 

● Elaboração de artigo sobre a aplicação dos jogos enviado ao 

SIEPE. 

 



 
 

 Através dessa implementação didática foi 
possível constatar que a aplicação e a utilização 
de jogos didáticos para o aprimoramento dos 
conhecimentos químicos dos discentes foi 
relativamente significativa, pois além do 
aprendizado pode-se notar a estimulação dos 
estudantes durante o jogo.  

 

 Percebe-se que, a dinamização de conteúdos 
didáticos estimula a participação dos alunos 
durante o jogo, instigando-os a aprimorar esses 
conhecimentos. 

 
 





Outubro 
 

● Participação no EDEQ; 

 

● Última revisão dos jogos;  

 

● Elaboração de cartas para aplicação do “Oricalco” no 8º ano 

do Ensino Fundamental. 







Novembro 
 

● Aplicação do jogo no Ensino Fundamental; 

 

● Começo da revisão em livros didáticos do 9º ano do Ensino 

Fundamental, sobre experimentação; 

 

● Apresentação de trabalho na semana acadêmica: Revisão de 

literatura sobre a implementação de Jogos Didáticos na 

Educação Básica. 

 



  
 
 A aplicação de jogos no ensino fundamental, foi 

uma experiência muito produtiva.  Primeiramente, 
tivemos que adaptar o jogo para esse nível de 
ensino, a partir de conteúdos do 8º ano.  

 A pesar de a turma ser muito grande e agitada, a 
recepção foi muito positiva, todos os alunos se 
dispuseram a jogar e a partir das observações 
percebemos um aprimoramento dos 
conhecimentos científicos.   





Dezembro 
● Revisão de Livros didáticos do 9º ano do Ensino 

Fundamental: 

 
◦ Experimentação; 

◦ Resolução de Problemas. 

 



1º Semestre/ 2017 

 



● Análise das atividades experimentais e problemas 

encontrados no Livros didáticos do 9º ano do Ensino 

Fundamental: 

 

● Produção de artigos sobre a revisão de Livros didáticos 
9º ano Ensino Fundamental. 

 

● Artigos produzidos: 

 
➔ ANÁLISE DE PROBLEMAS DISPONÍVEIS EM LIVROS DIDÁTICOS 

DO ENSINO FUNDAMENTAL PNLD-2017.  

 

➔ ANÁLISE DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS PRESENTES EM 
LIVROS DIDÁTICOS DE CIÊNCIAS DO NONO ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL. 

 



 
 
A revisão realizada nos livros didáticos nos possibilitou 

refletir sobre a utilização desse material de ensino na 

Educação Básica. Como também, analisar como é 

realizada a abordagem sobre resolução de problemas e 

experimentação nesses manuais escolares.  

 



• Produção de e-book sobre Resolução de Problemas. 

 

 

 A produção de um e-book, foi uma atividade nova 

para o grupo. Sua elaboração permitiu nos aprofundar na 

metodologia de Resolução de Problemas.  

 



● Participação do Intra-PIBID em São Gabriel. 

 

O Intra-PIBID realizado em São Gabriel, proporcionou 

uma troca de experiências com o outro projeto, 

possibilitando uma troca de conhecimento e ideias com 

outros bolsistas. 





2º Semestre/ 2017 



• Aplicação da metodologia de Resolução de Problemas 

em uma turma de 8° ano do Ensino Fundamental. 

 

• Artigo produzido a partir da intervenção na escola: 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO 

ESTRATÉGIA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA.   

• Esse trabalho foi apresentado no Siepe.  



A implementação da metodologia de Resolução de 

Problemas demonstrou que essa proposta pedagógica é 

eficaz no processo de ensino e  aprendizagem, uma vez que 

faz o aluno refletir e pesquisar para encontrar a resolução 

de um problema. O fato da utilização de problemas 

envolvendo situações do cotidiano, despertou o interesse 

dos alunos, o que serviu como facilitador para a 

construção do conhecimento científico.  

 



• Produção de artigo para o ENLIC, intitulado:  

UTILIZAÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS EM QUÍMICA 

PARA ABORDAGEM DO CONTEÚDO DE TABELA 

PERIÓDICA 

 

• Início da construção do e-book sobre Jogos didáticos. 

 

• Participação no EDEQ. 



● Participação Feira das Profissões e Feira de Ciências. 

 

 
“No dia 20 de outubro de 2017 as bolsistas Isabel Teixeira, Juliana Tolfo 

e Vanessa Fagundes participaram da Feira das profissões realizada pelo 

Instituto Estadual de Educação Dinarte Ribeiro. Esta ação teve como 

finalidade demonstrar e explicar aos discentes da educação básica os 

objetivos e as atividades realizadas pelo PIBID - subprojeto química da 

Universidade Federal do Pampa UNIPAMPA - Campus Caçapava do 

Sul, a fim de despertar o interesse dos alunos para o curso de 

licenciatura em química. No evento as alunas relataram grande interesse 

e participação dos discentes pelas atividades ali demonstradas.” 

 






