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1º semestre 2016 

▶ Iniciamos com a escrita de um artigo de Revisão Bibliográfica. 

 

▶ Título: 
▶ Experimentação e Metodologia de Resolução de Problemas 

 

▶ Objetivo: 
▶  Participação no Evento Nacional de Química: XVII ENEQ. 

 



▶  Trabalhamos com o site Toondoo no qual criamos tirinhas e 

posteriormente desenvolvemos uma história em quadrinho sobre o surgimento 

da radioatividade. 



1º oficina de Toondoo na EENSA 



 2° Oficina de Toondoo 



▶ Os grupos se reuniram para debater e criar vídeos destacando a importância 

do PIBID, e em oposição aos cortes que seriam realizados.   
 



Recepção aos Calouros na Unipampa 



 

➢ Revisão das cartas dos jogos que contém questões de Química a princípio 

dirigidas para o 1º ano do ensino médio.  

 

 

➢ Elaboração de perguntas do jogo com relação ao nome  “Oricalco” que 

significa metal da montanha. 



Produção dos jogos 



Troca de jogos entre os grupos 



➢ Fizemos a troca dos jogos Oricalco e Batalha Química entre os grupos para 

jogarmos e poderem ser avaliados identificando possíveis falhas. 

 

 

➢ O professor Ricardo administrou aulas no qual aprendemos a trabalhar no 

programa Chemsketch para futuramente desenvolvermos atividades nas 

escolas. 

 



➢ Planejamos e aplicamos o experimento Teste de Chamas na escola EENSA no 

primeiro ano, foi escrito um artigo para enviar ao evento Investigação na 

Escola. 

 

 

➢ Estamos na finalização da arte do jogo Oricalco que será aplicado 

provavelmente no próximo semestre nas escolas. 



Inspeção do laboratório da escola EENSA 



Experimento: Teste de Chamas 



Experimento: Teste de Chamas na Turma 101 



Turma 101 com a Professora Denise Medeiros 



Arte do jogo Oricalco: fundo e logo 



Arte do jogo Oricalco: Modelos de cartas 



➢ No segundo semestre foi realizada reunião na Escola Nossa Senhora da 

Assunção com a supervisora Denise Medeiros para combinarmos as turmas e 

datas das intervenções para as aplicações dos jogos. 

 

➢ Nosso grupo ficou responsável por trabalhar com a turma 9B sobre a 

coordenação da supervisora Denise. Ministramos questões pré e pós jogos na 

turma, vídeo, aulas com conteúdo sobre a tabela atômica, construção da 

tabela atômica e aplicação dos jogos desenvolvidos no PIBID. 

 

➢ Escrevemos um artigo sobre a construção da tabela atômica para envio ao 

SIEPE que este ano ocorrerá em Uruguaiana.  

 



Implementação na turma 9B 



 Tabele Atômica construída pelos alunos 



▶ Os pibidianos participaram como avaliadores na Feira de Ciências. 

 

▶ Enviamos o artigo Produção De Jogos Didáticos Na Formação Inicial Em 

Química para o SBQ Sul. 

 

▶ O PIBID de Química se fez presente com algumas apresentações de trabalhos e 

oficina no EDEQ (Encontro De Debates Sobre O Ensino De Química) realizado 

em Pelotas. 

 

▶ Atualmente estamos trabalhando na revisão de livros didáticos vendo se 

trazem resolução de problemas e experimentação para escrevermos um 

artigo.  

 



Ano 2017 

▶ Revisão do livro Didático. 

 

▶ Nosso grupo escreveu o artigo “ ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO: RESOLUÇÃO  

       DE PROBLEMAS EM LIVROS DE QUÍMICA DO ENSINO MÉDIO” 

 

▶ Foi submetido e aprovado para o XI ENPEC. 

 

▶ O PIBID de Química participou da Recepção aos calouros da UNIPAMPA. 

 

▶ Foi iniciado e terminado a escrita com a participação de todos no Livro- 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS. 



 

▶ O PIBID participou do SEMINÁRIO REGIONAL PIBID/UNIPAMPA na cidade São 

gabriel. 

 

▶ Os bolsistas do PIBID participaram como avaliadores da Feira de Ciências. 

 

▶ Está em andamento a escrita do LIVRO- JOGOS LÚDICOS NO ENSINO DE 

CIÊNCIAS. 

 

 



▶ O PIBID participou do intraPIBID que foi realizado na cidade de Bagé. 

 

▶ Nosso grupo fez intervenção na escola utilizando a metodologia de 

Resolução de Problemas e Experimentação. 

 

▶ O PIBID participou da extensão com Oficina de Toondoo. 

 

▶ E ofereceu está mesma oficina na II Semana Acadêmica Integrada. 

 

▶ A intervenção gerou artigo para 9º SIEPE. 

 



Intervenção na Escola Inocêncio Prates Chaves 



Intervenção na Escola Inocêncio Prates Chaves 



Intervenção na Escola Inocêncio Prates Chaves 



O PIBID participou do Dia C da Ciência 



                                 Dia C da Ciência 



▶ O artigo do nosso grupo “FERRAMENTAS DE ENSINO: REVISANDO CONCEITOS 

DE QUÍMICA POR MEIO DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E EXPERIMENTAÇÃO” 

foi submetido e aprovado no 9ºSIEPE. 

 

▶ O PIBID dE Química se fez presente com algumas apresentações de trabalho 

no 37º EDEQ realizado em Rio Grande- RS. 

 

▶ E continua a escrita do LIVRO- JOGOS LÚDICOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS. 


