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Campus Caçapava do Sul

Subprojeto de Química
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Escola Estadual Nossa Senhora da Assunção 
“EENSA”
Bolsista:
*Laura Chaves

Componetes:
*Rosimere Machado
*Marcelo Vivian
*Édila Silva
*Carlos Alberto Pedroso
*Priscila Leal
*Ana Cristina Machado
*Supervisora: Denise Medeiros
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•*27/01

•Reunião Geral com Coordenador Profº: 
Ricardo;

•Toondoo;

•Hagáquê.

1ª Semana
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2ª Semana*Dia 03/02

-Reunião com o Coordenador Profº Ricardo;

-Leitura do roteiro para o inicio do ano;

-Criação de vídeo com depoimento da 
importância do Pibid;
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•*Dia 03/03

•Reunião com os Coordenadores Profº Ricardo e Profª Mara;

•Conversamos sobre o  Fórum Pibid;

•Intervenções nas escolas;

•Calendário das oficinas;

•Quadrinhos com “toondoo”;

•Teminar alguns jogos;

3ª Semana
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•Sugestão de livro solidário ;
•Estadual irá doa alguns livros;
•Dia 28 de julho  ENEC;
•Dia 20 entregar para enviar;
•Na primeira quinta-feira será a oficina;
•Na segunda quinta será os jogos;
•Quando aplicar os jogos nas escolas, anotar as 
dificuldades; 
•Oficina na Escola estadual dia 16/04.

•*Dia 24/03
•-Aniversário Surpresa para a Profª Mara 
“Surpresa”!
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•Organização das cartas;

•Quadrinhos “Radioatividade” no toondoo;

•Terça no estadual as 14:30 para verificar os 
computadores para a oficina.

Dia 31/03
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•*Dia 07/04

•Fazer uma avaliação das atividades( deve conter: 
Contribuição e a sua avaliação);

•Usamos o programa ACD/Chem Sketch.

Dia 07/04
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•Oficina do Toondoo

•Jogamos os jogos; invertemos os grupos

Dia 14/04
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Dia 16 houve oficina do Toondoo  (sábado pela 
manhã as 8:30 na EENSA com a Supervisora Denise)
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•*Dia 05/05

•-Oficina ChemSketch;

•-Dia 19/05 -> Teste de chamas-EENSA;

•-Dia 10/05 as 13:15 no Laboratório para 
organizar o material.
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•*Dia 10/05

•-Fomos no Estadual organizar o 
laboratório.
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*Dia 12/05
-Oficina do Toondoo e ChemSketch.

*Dia 18/05
-Fomos no EENSA ás 13:15 colocar papel pardo nas janelas 
do laboratório para o teste de chamas
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•Organizamos as cartas;
•Organizamos “teste de chamas”;
•Coleta de dados
• -Três perguntas para ajudar no artigo
• -Tabela com as cores
•Conversamos sobre as regras do jogo, teríamos que refazer de novo;
•Profº Ricardo conseguiu os sais para o teste de chamas;

Dia 06.06
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•Foi feito o teste de chamas na Escola 
EENSA das 8:00horas até as 10:00 horas.

Dia 10.09
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•Reunião geral;
•Aplicar os jogos nas escolas;
•Selecionar os jogos e terminar os mesmo;
•Fazer um relato sobre o teste de chamas para o dia 27/06
•Dia 15/08 aplicar os jogos;
•Fazer 2 mini cursos;
•Resolução de problemas
• ChemSketch

Dia 16/06
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•Criar pasta do Google docs;

•Diário de bordo(de Janeiro à junho) 

•Outubro será o mini curso na cidade de Pelotas;

•Debate sobre a ocupação no campus.

•Dia 14/07 -> confraternização
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•Começamos a juntar o material para 
fazer o artigo sobre o teste de chamas;
•Relatório final dos resultados

Dia 23/06
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Campus Caçapava do Sul

Subprojeto de Química 
2 

semestre 
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•Bolsista:
•Laura Chaves

•Componetes:

•Rozemere Machado
•Priscila Fonseca Leal
•Ana Cristina Machado
•Daniane Machado

•Supervisora: Denise Rosa

 Escola Estadual Nossa Senhora da 
Assunção “EENSA”
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Dia 14 de julho

•Revisão das perguntas dos jogos

•Conversamos sobre;

Como aplicar;

Como seria divido os grupos;
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Confraternização do dia 14 de julho com o 
Pibid da Física.
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21 de julho

•Revisão dos posteres;

•Jogamos corrida atômica;

Observação: Reunião Estadual 15:40 com a 
professora supervisora Denise Medeiros;.
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Dia 25 Unipampa

•Revisão dos jogos;

•Conversamos sobre aplicação dos jogos 
encontrados

*Corrida atômica

*Batalha Química



26

Dia 29 de Agosto

•Organizamos o conteúdo;

•Divisão do material;

•Perguntas para aplicar no questionário 
antes do jogo e após o jogo;

•Então ficou planejado assim:
•1º aula; 

•Apresentação; Vídeo e questionamento
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Dia 01 de setembro

•Apresentação da nova Profª Fabiane;

•Com isso foi explicado como funciona o 
PIBID;

•Dia 22 de novembro SIEPE/ Uruguaiana

•SBQ-Sul Dia 9;

•Organização do material do jogo.
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Dia 8 de setembro

•Organizamos os jogos para poder ir para as 
escolas;
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Jogos implementados na Escola Estadual

•Dia 31/08 ->Slides, perguntas;

•Dia 05/09 -> Aplicação da tabela;

•Dia 06/09 -> Continuação da tabela com 
exercícios;
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Setembro-> Fizemos a tabela com a turma 
“usamos 3 períodos”;
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Tabela periódica concluída “usamos 3 
períodos”;
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Continuação;”Jogos implementados na 
Escola Estadual”

•Dia 14/09->Foi revisado o conteúdo e 
passado exercícios;

•Dia 24/10 ->Aplicamos as perguntas e 
depois os jogos.
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Dia 24/10 ->Aplicando os jogos.
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Dia 15 desetembro
•Conferimos os jogos;

•Jogamos;

•Conversamos sobre o evento SIEPE e EDEC;

->Dividimos o grande grupo da Supervisora Profª Denise;

-Rosimere -Édila

-Laura -Carlos

-Marcos -Marcelo

-Daiane
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Dia 22 de outubro

•Organizamos as perguntas para aplicar

•Fizemos um pouco do artigo para o SIEPE;

•Relemos as cartas dos jogos;

•Organizamos o aniversário do 
Coordenador Profº Ricardo.
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Dia 29 de Setembro
•Aniversário do Coordenador Profº Ricardo.
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Dia 06 de outubro

•Organização dos eventos;

•Revisão das cartas;

->Reunião geral; Foi questionado:

-Dificuldades encontradas;

-Aprendizado;

-O que podemos melhorar;
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Dia 13 de outubro
•Ida a cidade de Pelotas;

•Foi entregue o certificado da feira;

•Comentado  sobre:

-  template;

-  Banners

•2 oficinas e 3 pôsteres na semana acadêmica.

•Fazer uma oficina de software.
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Em Outubro e Novembro

•Conversamos sobre uma analise de livros;

-Fundamental e médio

•Sendo que deverá ter

-Experimentação ou Resolução de 
Problemas


