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1° semestre de 2017 

• Revisão de Livros didáticos 9º ano do Ensino Fundamental 
Experimentação e Resolução de Problemas 

• Produção de artigos sobre a revisão de Livros didáticos 9º 
ano Ensino Fundamental, intitulados: 

 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. 
 
 Esta atividade me possibilitou uma maior compreensão sobre 
os livros didáticos, e como a experimentação e resolução de 
problemas são abordadas neles. 



1° semestre de 2017 
• Produção de e-book sobre Resolução de 

Problemas 

 

A produção do livro nos fez ter um maior 
conhecimento teórico sobre a metodologia, isso 
é algo extremamente relevante para a minha 
formação acadêmica.  

 

 



1° semestre de 2017 
* Intra-PIBID em São Gabriel 

 

Através do intra-PIBID pude perceber como os 
outros PIBIDs estão trabalhando, a forma como  
realizam suas atividades, essa troca de 
experiências foi algo bem relevante para mim. 

 





1° semestre de 2017 

• Elaboração de oficina sobre confecção de 
histórias em quadrinhos no programa Toon 
Doo.  

A partir da confecção da oficina pude evidenciar 
como é simples inovar, poder apresentar 
materiais que chamem a atenção do aluno 
utilizando ferramentas que facilmente tenho 
acesso, e como seria divertido apresentar os 
conteúdos dessa forma aos alunos. 

 





2° semestre de 2017 
• Intervenção na escola com turma de 8° ano do 

ensino fundamental para aplicação de  
Problemas. 

• Posteriormente a intervenção foi Produzido 
um trabalho intitulado: RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS COMO ESTRATÉGIA PARA O 
ENSINO DE CIÊNCIAS: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA EM UMA TURMA DE 8º ANO  
que será apresentado no Siepe.  

Essas atividades me proporcionaram um grande 
aprendizado, pois ao aplicar a metodologia percebi 
como ela é importante e ao escrever pude refletir 
sobre as ações e resultados obtidos. 

 



2° semestre de 2017 

• Produção de artigo para o ENLIC, intitulado: 
UTILIZAÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS EM QUÍMICA PARA 
ABORDAGEM DO CONTEÚDO DE TABELA PERIÓDICA 

 

 

• Início da construção do livro sobre Jogos 

A partir destas produções pude aprender mais 
sobre a metodologia de jogos didáticos, isso 
contribuiu bastante para minha formação.   





2° semestre de 2017 
*Participação Feira das Profissões e Feira de Ciências 

 A participação na feira das profissões me 

proporcionou falar um pouco sobre a importância 

das nossas atividades para a educação básica e 

para a nossa formação, isso foi importante para 

que os alunos pudessem ver o propósito que 

temos em realizar elas e também para que eles 

sentissem convidados a participar.  

  





2° semestre de 2017 

• Participação no EDEQ; 

A participação no Edeq foi muito importante 

para a minha formação, pois, pude ver 

variedade de trabalhos inovadores e legais 

que os licenciandos estão fazendo na 

escola e no espaço do PIBID. 

 

 

 






