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Anexo XI

Relatório de Atividades ( ) Parcial ( x ) Final

 DADOS DA INSTITUIÇÃO

Nome e Sigla: Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA
Endereço: Av. General Osório, 900, 96400-100, Bagé, RS
Telefones: (53) 3240-5400
CNPJ: 09.341.233/0001-22
Responsável legal da IES: Marco Antônio Fontoura Hansen– Reitor

2. DADOS DA EQUIPE

2.1) Coordenador Institucional

Coordenador institucional: Márcio André Rodrigues Martins
CPF: 545.436.300-68
Endereço: Av. Pedro Anunciação, UNIPAMPA, nº111, Vila Batista, CEP 96.570-000, Caçapava do
Sul/RS
Endereço eletrônico: marciomartins@unipampa.edu.br, mmartins2006@gmail.com
Telefones de contato: (51) 9322-7534, (55) 3281-1711
Unidade Acadêmica: Campus Caçapava do Sul
Link para Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.br/9143459351377977

2.2) Professores Participantes

Nome Instituição Função
Ana Cristina da Silva Rodrigues UNIPAMPA Coordenadora de Área
Analía del Valle Garnero UNIPAMPA Coordenadora de Área
André Martins Alvarenga UNIPAMPA Coordenador de Área
Andrea Becker Narvaes UNIPAMPA Coordenadora de Área
Ângela Maria Hartmann UNIPAMPA Coordenadora de Gestão
Carlos Maximiliano Dutra UNIPAMPA Coordenador de Área
Crisna Daniela Krause Bierhalz UNIPAMPA Coordenador de Área
Cristina Pureza Duarte Boéssio UNIPAMPA Coordenadora de Área
Debora Gay Figueredo UNIPAMPA Coordenador de Área (03/2017)
Denice Aparecida Fontana Nisxota Menegais UNIPAMPA Coordenadora de área
Edson Massayuki Kakuno UNIPAMPA Coordenador de Área
Edson Romário Monteiro Paniagua UNIPAMPA Coordenador de Área
Everton Fêrrêr de Oliveira UNIPAMPA Coordenador de Área
Fabiane Ferreira da Silva UNIPAMPA Coordenadora de Área
Gabriel Bergmann UNIPAMPA Coordenador de Gestão
Isabel Cristina Ferreira Teixeira UNIPAMPA Coordenador de Área
Isaphi Marlene Jardim Alvarez UNIPAMPA Coordenador de Área

http://lattes.cnpq.br/9143459351377977


Juliana Brandão Machado UNIPAMPA Coordenadora de Gestão
Luís Fernando da Rosa Marozo UNIPAMPA Coordenador de Área
Mara Elisângela Jappe Goi UNIPAMPA Coordenadora de Área
Maria Regina de Oliveira Casartelli UNIPAMPA Coordenadora de área
Marta Messias da Siveira UNIPAMPA Coordenadora de Área
Mauren Bergmann UNIPAMPA Coordenadora de Área
Patrícia dos Santos Moura UNIPAMPA Coordenadora de Área
Patricia Pujol Goulart Carpes UNIPAMPA Coordenadora de Área
Pedro Fernando Teixeira Dorneles UNIPAMPA Coordenador de Área
Ronaldo Erichsen UNIPAMPA Coordenador de Área
Sandra Hunsche UNIPAMPA Coordenadora de Área
Sonia Maria da Silva Junqueira UNIPAMPA Coordenadora de área
Thiago Santos da Silva UNIPAMPA Coordenador de Área
Udo Sinks UNIPAMPA Coordenador de Área
Zila Letícia Goulart Pereira Rêgo UNIPAMPA Coordenadora de Gestão

2.3) Professores da Educação Básica Participantes do Projeto

Nome Instituição Função
Alex dos Santos Carvalho EEEM Dom Hermeto Supervisor
Aline Picoli Sonza IFSul - Campus Bagé Supervisora
Ana Lucia Saraiva Bastos IEE Bernardino Ângelo Supervisora
Ana Lúcia Saraiva Perdomo E.E.E.M. Silveira Martins Supervisora
Andréa Magale Berro Vernier EEEF Hermeto José Pinto Bermudez Supervisora
Aniele Torma da Silva Chaves E.E.E.B. Prof. Justino Costa Quintana Supervisora
Berenice Soares Bueno EEEM XV de Novembro Supervisora
Carmen Regina Bastiani EEEM Doutor João Fagundes Supervisora
Cassia Viviane Gallarreta EEEM Mal. Cândido Rondon Supervisora
Cesar Augusto Ribeiro dos Santos EMEI e EMEF CAIC – Elvira Ceratti Supervisor
Clarissa Machado de Sousa EEEM Silveira Martins Supervisora
Claudia Vanderleia Parcianello Colégio Estadual Getúlio Vargas Supervisora
Cleusa Petrarca Dos Santos EMEF São Pedro Supervisora
Cristiane Costa Gobbi EMEF Dom Bosco Supervisora
Cristiane Leão Carvalho Colégio Estadual Getúlio Vargas Supervisora
Daniela Noronha da Silva EMEI e EMEF CAIC – Elvira Ceratti Supervisora
Darlan Oliveira Barbosa IEE Dinarte Ribeiro Supervisor
Débora Muller EEEF Bernardino Tatu Supervisora
Denise Cardoso Bortolotto Colégio Estadual São Patrício Supervisora
Denise Rosa Medeiros EE Nossa Sra. da Assunção Supervisora
Eliani Rodrigues EMEF Gal. Antônio de Sampaio Supervisora
Elida Regina Nobre Rodrigues EEEF Pio XII Supervisora
Eny Beatriz Rivas Ribeiro EMEF Dr. Fernando Corrêa Ribas Supervisora
Eril Medeiros EMEF Argeny de Oliveira Jardim Supervisora
Fabiane da Rocha Cavalheiro EMEF Vicente Goulart Supervisor
Fabiane Inês Menezes de Oliveira Borba EMEF Inocêncio Prates Chaves Supervisora
Fernanda Ledo Bueno EEEM Luiz Maria Ferraz – CIEP Colaboradora



Fernanda Saggiomo Candia EEEM Luiz Maria Ferraz – CIEP Supervisora
Fernando Oliveira Machado EEEM Antônio Lopes Jardim Supervisor
Gabriela Toller EMEF Augusto Vitor Costa Supervisora
Gisele Machado Brites Rodrigues EEEMWaldemar Moretty Machado Supervisora
Iracema Goulart EMEF Marcílio Dias Supervisora
Izalina Oliva EMREF Sucessão dos Moraes Supervisora
Jane Elisa Martins1 EEI VerdinaRaffo Supervisora
Jaqueline Miranda Pinto EEEM João Pedro Nunes Supervisora
Jarbas PariseMoscato EMEF Gal. Antonio Sampaio Supervisor
Joice Fernandes da Silva e Souza EEEM Luiz Maria Ferraz – CIEP Supervisora
Jordano Nunes Machado EE Felix Contreiras Rodrigues Colaborador
José Luciano Gattiboni Vasques IEE Pe. Francisco Garcia Supervisor
Josiane RedmerHinz IFSUL – Campus Bagé Supervisora
Juliana Silveira Veppo Colégio Estadual São Patrício Supervisora
Larissa Poltosi Camargo Madril EMEF Presidente João Goulart Supervisora
Lisiane Teixeira de Armas EEEF Alcides Marques Supervisora
Luciana Oliveira Avila EMEFMarcílio Dias Supervisora
Luis Augusto Ramos Zborowski EMEF Neli Betemps Supervisor
Luiz Antonio de Q. Dworakowski EEEM Jerônimo Mércio da Silveira Supervisor
Maria Alice Acosta Moreira EEEF Dr. Getulio Dornelles Vargas Supervisora
Maria Aparecida Lousada da Silva EMEF Carlota Vieira da Cunha Supervisora
Maria Martins IEE - Espírito Santo Supervisora
Mário Cezar Hoff EMEF Vicente Goulart Supervisor
Mário Flávio Moreira Silveira EEEM Dr. Carlos Antônio Kluwe Supervisor (até

março de 2017)
Marli SpatTaha EMEF José Francisco Pereira da Silva Supervisora
Maura Viera Jorge EMEF Dr. Fernando Corrêa Ribas Supervisora
Melicia de Souza Silva IEE Paulo Freire Supervisora
Mércia Serqueira EEEM Doutor João Fagundes Supervisora
Milena Rodrigues Rocha EEI Profa. Sivia Beatriz Ferreira de

Souza Soares
Supervisora

Milena Severo Esmério EEEM Dr. Luís Mércio Teixeira Supervisora
Miriam Barreto El Uri EMEF João Severiano Da Fonseca Supervisora
Miriam Monteiro EMEF Cabo Luiz Quevedo Supervisora
Neusa Heloisa Martines Silva EEEF Hermes Pintos Affonso Supervisora
Norma Charqueiro Pereira Lopes EEEM José Gomes Filho Supervisora
Paulo Rubens Marques Severo IEE Dinarte Ribeiro Supervisor
Reginaldo Paz de Freitas EEE MedioDr Luiz Mercio Teixeira Supervisor

(desde 04/2017)
Ricardo Nunes Rodrigues EEEM Prof. LeopoldoMaieron – CAIC Colaborador
Rita Cristina Gomes Galarça EMEF Marília Sanchotene Felice Supervisora
Rozane Cirlei Aguiar EEEM Marechal Cândido Rondon Supervisora
Rute Mara Gonçalves Ferreira EEEF Félix Contreiras Rodrigues Supervisora
Rute Mara Gonçalves Ferreira EEEF Félix Contreiras Rodrigues Supervisora

1 Supervisora até 31/07/2017.



Sharon Geneviéve Araujo Guedes E.M.E.F. Pérola Gonçalves Supervisora
Silvana Souza Peres de Oliveira EEI Casa da Criança Supervisora
Simone Felin Peripolli EEEM Nossa Senhora da Assunção Supervisora
Sonia Maria Costa EMEF Gal. Antônio de Sampaio Supervisora
Tatiane Mena Silveira Melgares EEEF Manoel Amaro Jr. Supervisora

3. DADOS DO PROJETO

Dados Gerais

Título: PIBID UNIPAMPA

Convênio ou AUXPE n.º: 23038.000763/2014-32

Duração do projeto
Data de Início: 03/2014 Data de Término: 02/2018
Número de meses de vigência do projeto: 48 meses
Apresentação– Resumo executivo do projeto.
Participam do PIBID/UNIPAMPA, quatorze cursos de licenciaturas, que funcionam em oito campi, cujas
distâncias variam de 60 a 750 km. Três campi situam-se em municípios que fazem fronteira com Argentina
(Uruguaiana, São Borja e Itaqui), dois com o Uruguai (Dom Pedrito e Jaguarão) e outros três situam-se ao
centro da metade sul do Estado (Bagé, Caçapava do Sul e São Gabriel). Dada a característica multicampi da
UNIPAMPA, envolvendo longas distâncias entre os campi, a iniciação à docência transversaliza-se pela
integração dos bolsistas em encontros regionais e institucionais, gerando oportunidades para refletir e trocar
saberes sobre as peculiaridades do trabalho docente com colegas de outras licenciaturas. O portal
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/ reúne as produções,tornando-as acessíveis para a comunidade interna e
externa ao Pibid, com vistas a promover a integração e valorizar o trabalho realizado pelos subprojetos.As
ações/estratégias para inserção do bolsista de iniciação à docência do PIBID/Unipampa caracterizam-se pelas
seguintes perspectivas: 1) a gradualidade em inserir o bolsista no contexto escolar; 2) a atuação e construção
coletiva durante o planejamento, a organização e a execução das ações; 3) o estudo aprofundado e sistemático
de referenciais curriculares; 4) a busca por promover ações criativas e inovadoras no ambiente escolar; 5) a
comunicação e divulgação pública das ações realizadas no contexto escolar. A avaliação do desempenho dos
bolsistas de Supervisão e de Iniciação à Docência contempla os seguintes aspectos: 1) envolvimento com as
atividades planejadas coletivamente entre os membros do subprojeto; 2) participação em atividades acadêmicas,
tais como palestras, rodas de conversa, seminários; 3) Escrita e/ou colaboração na escrita de artigos, resumos,
banners para eventos científicos; 4) Participação em evento científico como apresentador de trabalho oral,
banner ou como ouvinte; 5) Frequência às reuniões do grupo e seminários institucionais do PIBID; 6) Produção
de portfólio individual; 7) Apreciação do próprio desempenho acadêmico através do histórico de componentes
curriculares cursados. Apesar de não contar com recursos financeiros para custeio, em 2017, os dezesseis
subprojetos do PIBID-UNIPAMPA totalizaram os seguintes números de produções: 1009 (hum mil e nove)
produções didático-pedagógicas; 230 (duzentos e trinta) produções bibliográficas; 27 (vinte e sete) produções
artístico-culturais; 12 (doze) produções desportivas e lúdicas; 2 (duas) produções técnicas e de manutenção de
infraestrutura.
Palavras chave (até seis): Licenciatura; formação docente; multicampi; Pibid-Unipampa.

Licenciaturas/subprojetos/Programas de Pós-Graduação envolvidos

Licenciatura (nome) Número de alunos participantes

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/


Ciências Biológicas – Campus São Gabriel 31
Ciências da Natureza – Campus Dom Pedrito 30
Ciências Exatas – Física - Campus Caçapava do Sul 15
Ciências Exatas – Matemática – Campus Caçapava do Sul 15
Ciências Exatas – Química – Campus Caçapava do Sul 15
Física – Bagé – Campus Bagé 30
Letras Espanhol – Campus Bagé 15
Letras Português – Campus Bagé 30
Matemática – Campus Bagé 30
Química – Campus Bagé 30
Ciências da Natureza – Campus Uruguaiana 35
Educação Física – Campus Uruguaiana 30
Ciências Humanas – Campus São Borja 30
Matemática - Campus Itaqui 17
Letras Português e Espanhol – Campus Jaguarão 30
Pedagogia – Campus Jaguarão 45

3.3) Escolas Participantes

Nome da escola IDEB Número de alunos na
escola

Número de alunos
envolvidos no projeto

EE Felix Contreiras Rodrigues 4,8 540 77
EEE Medio Dr Luiz Mercio Teixeira 3,3 400 37
EEE Nossa Senhora da Assunção 3,8 610 150
EEEB Prof. Justino Costa Quintana 4,9 1300 198
EEEF Dr. Getulio Dornelles Vargas 4,5 346 256
EEEF Félix Contreiras Rodrigues 4,8 527 207
EEEM Antônio Jose Lopes Jardim (1) 107 107
EEEM Jerônimo Mércio da Silveira 4,8 367 171
EEEM João Pedro Nunes 5,6(4) 1004 8
EEEM Luiz Maria Ferraz – CIEP 3,8 870 563
EEEM Luiz Maria Ferraz – CIEP 3,8 833 354
EEEM Nossa Senhora da Assunção 3.1 860 270
EEEM Professor Leopoldo Maieron – CAIC 3,1 613 68
EEEM Silveira Martins 5,2 1257 389
EEEM XV de Novembro (1) 612 8
EEEM. Dr Luís Mércio Teixeira 3,3 AF

5,7 AI
477 420

EEEM. José Gomes Filho - 300 100
EEEM. Silveira Martins 4,0 AF

6,3 AI
1175 705

EEEM. Valdemar Amoretty Machado 5,5 AF
4,9 AI

518 250

EMEF Argeny de Oliveira Jardim 5,7 270 70
EMEF Augusto Vitor Costa 3.9 409 91
EMEF Bernardino Tatu (1) 270 250
EMEF Carlota Vieira da Cunha 4,4 (2) 510 8



EMEF Inocêncio Prates Chaves ND 273 50
EMEF João Severiano da Fonseca 3,6 447 102
EMEF Neli Betemps 3,3 379 101
EMEF Pérola Gonçalves 4,3 283 152
EMEF Presidente João Goulart 4,1(3) 478 7
EMEF São Pedro 3,3 750 262
EMREF Sucessão dos Moraes (1) 89 50
IEE Bernardino Ângelo 5,2 857 624
IEE Dinarte Ribeiro 6.1 1305 213
IEE Dinarte Ribeiro 4,5 1022 200
IFSUL – Campus Bagé - 650 368
Instituto Federal Sul-Rio-Grandense (IFSul)
Campus Bagé Não há 750 200

EMEF Dom Bosco 3,9 491 75
EMEF José Francisco Pereira da Silva 490 150
EEEM Mal. Cândido Rondon 1078 395

I. IE Romaguera Corrêa 4.5 1100 140
IE Paulo Freire ---- 400 55
EEEF Hermeto Bermudez 780 100
EEEM João Fagundes 3,1 957 591
EEEM Dom Hermeto 6,4 1690 344
EMEI Cabo Luiz Quevedo 6,1 540 130
EMEF – CAIC Elvira Ceratti 5,4 510 194
Instituto de Educação Pe. Francisco Garcia 3.6 800 50
Colégio Estadual Getúlio Vargas 4.1 1000 100
EMEF Vicente Goulart 310 72
Colégio Estadual São Patrício 6,0 (5ºa)

7,0 (9ºa)
1040 467

EMEF Dr. Fernando Corrêa Ribas ------- 148 45
EMEF Marcílio Dias 4,3 265 83
EEEM Hermes Pintos Affonso 2,8 352 71
IEE Espírito Santo 4,4 636 32
EMEI Profa. Silvia Beatriz Ferreira Souza
Soares

----- 120 80

EMEI VerdinaRaffo ----- 42 42
EMEI Casa da Criança ----- 83 83
EMEF Gal. Antônio de Sampaio 4,3 365 50
EEEF Joaquim Caetano da Silva 5,6 410 108
EEEF Alcides Marques 5,4(2009) 108 85
EEEF Manoel Amaro Junior 4,2 (2011) 104 95
ND – Não determinado

(1) Escola não possui índices do IDEB, uma vez que contempla apenas a etapa final da Educação
Básica, isto é, Ensino Médio, não realizando a Prova Brasil.

(2) IDEB de 2009, o último divulgado, pois o de 2015 teve número de participantes na Prova Brasil



insuficiente para que os resultados fossem divulgados, segundo a página do INEP - IDEB.

(3) IDEB de 2013, o último divulgado, pois o de 2015 teve número de participantes na Prova Brasil
insuficiente para que os resultados fossem divulgados, segundo a página do INEP - IDEB.

(4) IDEB de 2015, o último divulgado.

3.4) Outros colaboradores do projeto (além dos bolsistas)

Nome Função no projeto
Adriana Alvares Ramos Acadêmica Voluntaria
Amélia Rota Borges de Bastos Docente - UNIPAMPA
Ana Luiza Tadielo Acadêmico Voluntário
Claudia Wollmann Carvalho Docente - UNIPAMPA
Edward Pessano Docente - UNIPAMPA
Fernanda Lêdo Bueno Professora supervisora voluntária
Lúcia do Canto Vinadé Docente - UNIPAMPA
Marcio Marques Martins Docente - UNIPAMPA
Mirla Andrade Weber Docente - UNIPAMPA
Muriel Pinto Docente - UNIPAMPA
Patrícia de Brum Vieira Docente - UNIPAMPA
Ricardo Machado Ellensohn Docente - UNIPAMPA
Ronaldo Bernardino Colvero Docente - UNIPAMPA
Simone Pinton Docente - UNIPAMPA
Uberdan Gonçalves Mendes Acadêmico Voluntario
Emerson dos Santos Acadêmico Voluntario
Alessandra Rodrigues Trogildo Professora titular
Franciane Nunes Professora titular
Simone Silveira Professora titular
Paula Tatiana Farias de Souza Professora titular
Milena Rodrigues Rocha Professora titular
Rita Machado Professora titular
Jaqueline Peres Duarte Professora titular
Tais Priscila Silva de Oliveira Professora titular
Silvana Souza Peres de Oliveira Professora titular
Carmem Maria Ferreira Recreacionista
Simone Gonçalves Professora titular
Luciano Feijó Recreacionista
Patrícia Peres Professora titular
Debora Portilho Sanes Professora titular
Beatriz dos Santos Corrêa Professora titular
Léa Margarete da Silva Rey Professora titular
Miriam Müller Teixeira Professora titular
Jane Elisa Urtassum da Silva Martins Professora titular
Clarissa Lemos Rodrigues Professora titular
Andréa Chagas Bretanha Professora titular



Claudia Tavares Fagundes Professora titular
Elida Nobre Rodrigues Professora titular
Maria do Carmo Àvila Chagas Professora titular
Lidiane Silva Bom Professora titular
Tatiane Mena Silveira Melgares Professora titular
Ione Vieira Gonzales Professora titular
Miriam Lane dos Santos Costa Professora titular
Maria Adelaide Holmes Goulart Professora titular
Dulce Helena Duarte de Paiva Tavares Professora titular
Rita Mara Pires Martins Professora titular
Lisiane Teixeira de Armas Carvalho Professora titular
Gleci da Rosa Duarte Professora titular
Simone David Acosta Professora titular
Lilia Baltina Garcia Professora titular
Larissa Lima Palestrante Subprojeto Pedagogia
Lucas Gonçalves Palestrante Subprojeto Pedagogia
Sílvia Avila Palestrante Subprojeto Pedagogia
Vera Ferreira Oficineira de Contação de Histórias – Subprojeto Pedagogia



4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS

Indicador
da

atividade

Objetivo da atividade Descrição sucinta da atividade (inserir início e período
de realização)

Resultados alcançados

1. Biologia – São Gabriel
Selecionar bolsistas-ID
suplentes do subprojeto.

(abril/2017) Seleção de discentes para suplentes de
bolsistas-ID, que ocorreu a partir de edital de seleção
que avaliou a produção textual e entrevista de cada
candidato.

Selecionaram-se 2 estudantes como bolsistas-ID
para inserção imediata no subprojeto Biologia e 12
suplentes de bolsistas-ID, os quais vão sendo
inseridos no subprojeto, à medida que forem
surgindo vagas.

2. Biologia – São Gabriel
Abordar e esclarecer a
questão do uso de álcool
e energéticos.

(agosto/2017) Os bolsistas-ID foram esclarecidos a
cerca da questão do uso e mistura de álcool e
energéticos, durante palestra e roda de conversa.

Uma palestra com roda de conversa sobre uso de
álcool e energéticos, com professora e
pesquisadora do Laboratório de Toxinologia.

3. Biologia – São Gabriel
Trocar experiências de
atividades e trocar ideias
para inspirar novas
atividades.

(maio/2017) Os integrantes do subprojeto Biologia
receberam os do subprojeto Ciências Exatas (Química,
Física e Matemática), do campusCaçapava do Sul, para
trocar experiências obtidas nos desenvolvimentos de
suas atividades e trocar ideias para inspirar novas
atividades.

Realização do evento IntraPIBID.

4. Biologia – São Gabriel
Dar continuidade ao uso
do blog criado para o
subprojeto.

(janeiro/2017 - dezembro/2017) Os bolsistas-ID deram
continuidade ao uso do blog para publicação de notícias
e divulgação das atividades desenvolvidas por eles e de
sua participação em eventos relacionados ao programa.

Notícias em grande quantidade foram
compartilhadas pelos bolsistas-ID através de blog,
promovendo integração do grupo, uso de meios de
comunicação virtuais e desenvolvimento da escrita.

5. Biologia – São Gabriel
Registrar atividades em
diários reflexivos.

(janeiro/2017 - dezembro/2017) Os bolsistas-ID e as
supervisoras refletiram sobre as atividades que foram
sendo desenvolvidas em diários, os quais são entregues
(compartilhados em googledrive) mensalmente aos
coordenadores.

Cada supervisor e cada bolsista-ID escreveu um
diário reflexivo. O registro das atividades
possibilita uma reflexão sobre o que estas
contribuem para a sua formação e desenvolve-se a
escrita.

6. Biologia – São Gabriel
Construir e desenvolver
projetos.

(janeiro/2017 – dezembro/2017) Cada bolsista-ID que é
inserido no subprojeto construiu um projeto de
atividades baseado nas características da escola,
conhecidas através do levantamento socioambiental, e a
ser desenvolvido na escola onde está inserido.

Cada bolsista-ID escreveu um projeto. Os
bolsistas-ID tiveram a experiência de construir
projetos, os quais deviam conter referencial
teórico, objetivos, materiais e métodos e resultados
esperados.



Eventualmente, um bolsista-ID pode trocar de projeto,
escrevendo um novo.

7. Biologia – São Gabriel
Desenvolver a formação
em aulas práticas e outras
formas de aprendizagem
ativa.

(janeiro/2017 – dezembro/2017) Os bolsistas-ID
realizaram aulas práticas para alunos da escola onde
estão inseridos, chamadas de ‘intervenções’, na
presença do professor da turma. As intervenções são
relacionadas aos projetos desenvolvidos pelos bolsistas
em cada escola. No período de férias escolares, elas não
podem ser executadas, mas podem ser planejadas e
programadas.

Os bolsistas-ID desenvolveram o aprendizado da
docência, através da elaboração, do planejamento e
execução de aulas práticas experimentais ou outras
formas de aprendizagem ativa. Foram produzidas
inúmeras intervenções relacionadas aos projetos
dos bolsistas-ID e também intervenções eventuais
que surgiram no decorrer das atividades nas
escolas.

8. Biologia – São Gabriel
Abordar a questão das
drogas sob um ponto de
vista técnico e cientico.

(junho/2017) Os bolsistas-ID obtiveram informações
sobre a questão das drogas, abordada tecnicamente e
cientificamente. Esclareceram-se dúvidas a respeito do
tema.

Uma palestra sobre drogas e seus malefícios,
apresentada por pós-doutoranda na área.

9. Biologia – São Gabriel
Integrar a equipe do
subprojeto Biologia,
coordenar atividades do
subprojeto e aprofundar
saberes teóricos em
Educação.

(janeiro/2017 – dezembro/2017) Reuniões mensais
envolvendo toda equipe do subprojeto para programar e
decidir futuras atividades em conjunto, estudar temas
teóricos de cunho educacional e pedagógico e
promover coesão no grupo.

As reuniões são, em geral, uma vez a cada mês. A
equipe do subprojeto aprofundou conhecimentos
teóricos e buscou integração
interna,compartilhando experiências, traçando
objetivos, prestigiando e comemorando vitórias.

10. Biologia – São Gabriel
Supervisionar, nas
escolas, as atividades dos
bolsistas-ID.

(janeiro/2017 – dezembro/2017) Reuniões semanais
entre grupos de bolsistas-ID e supervisoras, em cada
escola, para programar, organizar e supervisionar
andamento das atividades.

As reuniões nas escolas são semanais em cada
escola, entre supervisor e bolsistas-ID. Cada grupo
de bolsistas-ID de cada escola do subprojeto teve
suas atividades acompanhadas por suas respectivas
supervisoras, à medida que foram sendo planejadas
e realizadas.

11. Biologia – São Gabriel
Registrar o processo de
aprendizado e ações em
portfólios.

(janeiro/2017 – dezembro/2017) Os bolsistas-ID
registram o processo de desenvolvimento que traçam
no PIBID, através de coleções de registros de
atividades em pastas virtuais de portfólios.

Pastas virtuais de portfólios descrevendo a
trajetória de ação e participação e o processo de
aprendizagem de cada bolsista-ID.

12. Biologia – São Gabriel
Abordar a questão das
socialização de crianças e

(julho/2017) O subprojeto Biologia ofereceu aos seus
integrantes informações sobre a questão da socialização
de crianças e adolescentes, segundo os fundamentos do

Foi realizada uma oficina, ministrada por pessoa de
reconhecida competência e ação na área.



adolescentes. ECA. Deu-se continuidade, em parte, à palestra sobre
drogas do mês anterior

13. Biologia – São Gabriel
Aprender sobre
transtornos de
aprendizagem - dislexia e
discalculia.

(setembro/2017) Os integrantes do subprojeto Biologia,
campus São Gabriel, tiveram a oportunidade de participar
de atividades sobre transtornos de aprendizagem,
aprendendo sobre dislexia e discalculia.

Uma palestra com roda de conversa sobre
transtornos de aprendizagem.

14. Biologia – São Gabriel
Participar de recepção
dos calouros do campus.

(março/2017) Participação dos bolsistas-ID na “Semana
do Acolhimento”, promovida pela coordenação do
campus São Gabriel, para recepcionar os calouros do
campus. Os bolsistas-ID desenvolveram atividades de
integração com os calouros na universidade.

Os bolsistas-ID desenvolveram atividades de
recepção e acolhimento, em um evento no início do
semestre.

15. Biologia – São Gabriel
Promover, nas escolas,
conhecimentos referentes
ao subprojeto,
comemorando o Dia
Mundial do Meio
Ambiente.

(maio/2017 – julho/2017) Comemorou-se o Dia Mundial
do Meio Ambiente, desenvolvendo-se, em cada escola
parceira do PIBID em São Gabriel atividades envolvendo
bolsistas-ID e toda comunidade escolar. As atividades
foram variadas, como exposições de experimentos
científicos e maquetes, oficinas sobre ciências, realização
de experimentos científicos, palestras, jogos, cartazes,
murais, etc.

Os bolsistas-ID tiveram a oportunidade de promover
atividades variadas relacionadas ao seu curso de
licenciatura, adquirindo e divulgando consciência
ambiental e conhecimentos científicos. Cada escola
desenvolveu uma atividade de comemoração ao Dia
do Meio Ambiente..

16. Biologia – São Gabriel
Aprender sobre
transtornos e dificuldades
de aprendizagem –
TDAH e Síndrome de
Asperger.

(outubro/2017) Os integrantes do subprojeto
Biologiativeram a oportunidade de participar de
atividades sobre transtornos e dificuldades de
aprendizagem, aprendendo sobre TDAH (Transtorno de
Deficit de Atenção e Hiperatividade) e sobre Síndrome de
Asperger (dentro do espectro autista).

Uma palestra com roda de conversa sobre
transtornos e dificuldades de aprendizagem.

17. Biologia – São Gabriel
Dar continuidade aos
Clubes de Ciências nas
escolas parceiras.

(março/2017 – dezembro/2017) Desenvolveram-se
atividades com estudantes das escolas parceiras, de cunho
científico, fundamentadas no método científico.

Foi dada continuidade aos Clubes de Ciências nas
escolas parceiras. Há um clube de Ciências em cada
escola.

18. Biologia – São Gabriel
Confeccionar murais.

(janeiro/2017 – dezembro/2017) Os bolsistas-ID criaram
murais para exposição de notícias e curiosidades sobre
Ciências, exposição de atividades realizadas, divulgação
de atividades, avisos, recados, lembretes, etc.

Os bolsistas-ID praticaram a organização e o
planejamento individual e coletivo do mural de
cada escola e do campus, assim como se
mantiveram atualizados sobre novidades na área



das ciências. Desenvolveram a criatividade na
exposição das notícias, de modo a atrair atenção
dos estudantes e garantir a democratização de
informações.

19. Biologia – São Gabriel
Formar os bolsistas-ID no
funcionamento das
atividades de avaliação de
alunos nas escolas e de
atualização pedagógica..

(janeiro/2017– dezembro/2017) Participação em reuniões
de Conselho de Classe e de formação pedagógica nas
escolas parceiras.

Os bolsistas-ID se inteiraram de como se dá a
avaliação de alunos em diversas reuniões de
Conselho de Classe, e participaram de reuniões de
formação pedagógica, ao longo do ano.

20. Biologia – São Gabriel
Organizar e apresentar
trabalhos em feira de
Ciências.

(novembro/2017) Bolsistas-ID organizaram grupos de
trabalho e trabalhos em feira de Ciências.

Organização e apresentação de trabalhos em duas
feiras de Ciências.

21. Biologia – São Gabriel
Divulgar trabalhos
desenvolvidos no
subprojeto.

(novembro/2017) Os bolsistas do subprojeto divulgam
seus trabalhos, apresentando-os em eventos de divulgação
acadêmica.

Participação de vários trabalhos no IXSIEPE, em
Santana do Livramento.

22. Biologia – São Gabriel
Produzir bibliografia
(artigo de revista).

(janeiro/2017 – dezembro/2017) Escrita de artigo em
revista, envolvendo vários bolsistas-ID e a supervisora de
escola parceira do subprojeto.

Estão em elaboração 3 artigos para periódicos de
ensino em ciências.

23. Biologia – São Gabriel
Participar de evento
cultural.

(outubro/2017) Bolsistas-ID do subprojeto receberam
visitantes da feira do livro da cidade de São Gabriel, onde
ajudaram a organizar banca de exposição de divulgação
da UNIPAMPA.

Participação na feira do livro de São Gabriel.

24. Biologia – São Gabriel
Produzir bibliografia
(ebook).

(outubro/2017 – dezembro/2017) Escrita de ebook,
envolvendo vários bolsistas-ID.

Estáem elaboração 1ebooksobreensino em ciências.

25. Biologia – São Gabriel
Proporcionar experiência
educacional através de
atividade recreativa.

(abril/2017) Com o intuito de fornecer ao educando um
ambiente agradável e motivador, foi realizada gincana
com o tema Zoologia.

Foi realizada uma gincana em escola parceira do
subprojeto, envolvendo seus estudantes.

1. Física-Caçapava do Sul
Elaborar propostas de

(Janeiro e fevereiro/2017): Aperfeiçoamento das
propostas de ensino, já iniciadas em 2016, a serem

Construção de 4 propostas de ensino, em grupos,
balizadas por temas, buscando aproximações com a



ensino com base em
temas.

desenvolvidas nas escolas no decorrer deste ano. perspectiva educacional Ciência-Tecnologia-
Sociedade, conforme referencial teórico estudado
no ano anterior.

2. Física-Caçapava do Sul
Discutir a natureza do
conhecimento científico
por meio de
epistemólogos

(Março/2017): os bolsistas assistiram a palestra de
Demétrio Delizoicov, proferida e transmitida ao vivo pela
Universidade Federal de Santa Maria, o qual, por meio de
epistemólogos como Bachelard e Fleck, abordou a
natureza do conhecimento científico.

Sistematização das compreensões sobre a
abordagem do palestrante, refletindo sobre os
exemplos apresentados na palestra.

3. Física-Caçapava do Sul
Estimular a participação
dos alunos da educação
básica da Olimpíada
Brasileira de Astronomia.

(Março a junho/2017): os bolsistas, juntamente com os
supervisores, propuseram uma série de atividades para
trabalhar os conceitos de astronomia, para fornecer
subsídios para os alunos se apropriarem dos conceitos e
realizarem as provas da Olimpíada Brasileira de
Astronomia. Os bolsistas discutiram os conceitos físicos
envolvidos na construção de foguetes, por meio do uso de
materiais de baixo custo.

Participação dos alunos na Olimpíada, obtendo
medalhas.
Confecção de foguetes com materiais de baixo
custo, para a Mostra Brasileira de Foguetes, o que
era exigência da Olimpíada

4. Física-Caçapava do Sul
Desenvolver e aprimorar
a prática em sala de aula

(Março a junho/2017): Desenvolvimento de atividades
relacionadas à Astronomia nas escolas parceiras do
PIBID. Em sua maioria, foram atividades que visavam a
contextualização dos conteúdos, utilizando diferentes
estratégias de ensino.

Os bolsistas ID superaram a timidez frente à
exposição de alunos, além de melhorarem a
capacidade de elaboração de plano de aula.
Os supervisores passaram a desenvolver mais
atividades práticas em sala de aula, estimulando
seus alunos com atividades investigativas.

5. Física-Caçapava do Sul
Integrar os subprojetos do
campus de Caçapava do
Sul

(Abril/2017): Confecção de foguetes com material de
baixo custo com os bolsistas do subprojeto Química e
Matemática do campus de Caçapava do Sul.

Integração dos bolsistas dos três subprojetos;
Aprendizagens de conceitos científicos da Física
pelos bolsistas.

6. Física-Caçapava do Sul
Integrar
Universidade-Escola-Co
munidade por meio de
observações astronômica

(Maio/2017): oferecimento de uma noite de observação
astronômica no campus da Universidade, envolvendo
bolsistas do PIBID, alunos e professores de escolas da
cidade e a comunidade em geral.

Aproximação da comunidade com a universidade;
Divulgação do PIBID junto à comunidade;
Envolvimento da gestão pública com as atividades
desenvolvidas pelo subprojeto e pela UNIPAMPA.

7. Física-Caçapava do Sul
Desenvolver a escrita e a
reflexão sobre a prática

(Março a novembro/2017):elaboração de diários de
bordo/portfólios, de forma individual de cada bolsista ID
e supervisor. Os mesmos foram compartilhados com a

Sistematização das percepções sobre o andamento
do projeto;
Desenvolvimento da capacidade de escrita e



docente coordenação via Plataforma Moodle. reflexão sobre as atividades desenvolvidas dentro e
fora da escola, na produção de 30 resenhas.

8. Física-Caçapava do Sul
Aprender a reconhecer
fontes confiáveis de
consulta acadêmica a
pesquisas.

(Julho/2017): Instrução de localização e consulta a
periódicos da Capes, da área de ensino de Ciências e
Física, para a seleção de artigos a serem estudados no
segundo semestre.

Os supervisores e bolsistas começaram a identificar
trabalhos de sua preferência para a discussão em
grande grupo nas reuniões dos integrantes do
subprojeto.

9. Física-Caçapava do Sul
Aprimorar o hábito da
leitura e exercitar a
escrita

(Julho a dezembro/2017): os bolsistas ID e supervisores
escolheram, cada um, um artigo científico da área do
ensino de física, publicado em atas de eventos e
periódicos, os quais foram apresentados e discutidos
posteriormente nas reuniões coletivas do grupo.

Produção de resenhas reflexivas. A prática da
leitura e da escrita contribuem para o
desenvolvimento do trabalho no PIBID assim como
nas componentes curriculares cursadas pelos
licenciandos.

10. Física-Caçapava do Sul
Promover a produção de
artigos abordando os
referenciais teóricos
estudados e as atividades
desenvolvidas na escola.

(Abril a novembro/2017): Os bolsistas, em conjunto com
os supervisores e coordenadora, produziram artigos
científicos para socializar as atividades realizadas e
refletir sobre a própria prática.

A escrita de trabalhos científicos contribuiu para o
exercício da escrita acadêmica, o desenvolvimento
do senso estético, a sistematização das ideias e a
avaliação da própria produção.

11. Física-Caçapava do Sul
Divulgar as atividades
realizadas

(Janeiro a dezembro/2017): alguns dos bolsistas
participaram de eventos para socialização dos resultados
das atividades desenvolvidas.

A apresentação de trabalhos durante os eventos,
defendendo proposições e ações realizadas,
contribuiu para a desenvoltura em falar em público
e potencializa a criticidade e o desenvolvimento da
escrita nos bolsistas.

1. Matemática - Caçapava
do Sul
Introduzir os bolsistas no
cotidiano escolar, para
que conheçam as práticas,
desafios e dificuldades
deste espaço, bem como
para que, a partir deste
conhecimento, possam
fazer uma análise crítica
sobre a situação da

(Março à Dezembro/2017) Nesta atividade, os bolsistas
conheceram a organização, infraestrutura e
funcionamento das escolas (regimento, Projeto Político
Pedagógico, planos de aula, reuniões pedagógicas com
professores, reuniões com pais, conselho de classe,
relacionamento da escola com instituições, participação
dos alunos na gestão escolar, etc). Para a execução desta
proposta de trabalho, foram adotados os seguintes
procedimentos:
1) Observação e atuação junto às escolas parceiras do
subprojeto;

Os bolsistas elaboraram relatórios com as ações e
observações realizadas. Nas reuniões semanais do
subprojeto, ficou evidente que os bolsistas ficaram
estarrecidos com relação à quantidade de demandas
a serem administradas pelo professor nas escolas. A
partir disto, uma análise crítica fez-se necessária,
para o desenvolvimento de estratégias e
intervenções que sejam factíveis e que visem
propiciar um melhor aproveitamento dos alunos.



escola, sobre o ensino de
matemática, e também
desenvolver em conjunto
com os supervisores,
estratégias e métodos de
ensino diferenciados.

2) Realização de levantamento dos principais desafios
enfrentadas pelos professores de matemática do ensino
fundamental e médio, e estabelecer atividades para serem
desenvolvidas em conjunto por bolsistas, supervisores e
coordenador de área;
3) Produção de relatos reflexivos e fotos a partir das
informações levantadas;
4) Realização de reuniões para a socialização e reflexão
dos bolsistas ID dos registros e levantamentos realizados
durante o reconhecimento do contexto escolar, bem como
promover sua integração com os professores e
supervisores das escolas, coordenador de área e outros
professores colaboradores envolvidos em tais atividades.

2. Matemática - Caçapava
do Sul
Construir jogos para
auxiliar no ensino de
conteúdos Matemáticos.

(Março à Setembro de 2017) Neste período foram
confeccionados jogos na Escola de Ensino Médio Nossa
Senhora da Assunção, sendo que este projeto foi
intitulado de Laboratório de Educação Matemática. As
reuniões na escola ocorriam todas as quartas feiras.
Além da construção de jogos, os bolsistas ID também
aplicaram os mesmos em sala de aula, com alunos do
Ensino Fundamental e Ensino Médio da escola.

Um primeiro resultado obtido foi os jogos
propriamente ditos. Após essas construções,
fizemos intervenções com alunos do ensino
fundamental e médio na Escola de Ensino Médio
Nossa Senhora da Assunção. Estas intervenções nos
mostraram que os alunos do ensino fundamental
tiveram mais facilidade para resolver os problemas
de lógica do que os estudantes do ensino médio.

3. Matemática - Caçapava
do Sul
Estudar o currículo de
Matemática do Ensino
Médio.

(Março à Dezembro de 2017) Nesta atividade, foi
realizado semanalmente um estudo sobre o currículo de
Matemática do Ensino Médio, mais especificamente do
conteúdo de Funções.
Começamos nossos estudos através da leitura de artigos
relacionados a história e ao ensino das funções através
de sequências lógicas. Nesse sentido, observamos que
através das sequências lógicas, o aluno pode aprender a
construir as leis das funções.

A partir deste estudo, que continuará no próximo
ano, podemos perceber outras formas de
organização dos conteúdos Matemáticos, como por
exemplo trabalhar as funções polinomias
juntamente com as funções do primeiro grau,
segundo grau, logarítmicas, exponenciais e
trigonometricas. Outro resultado refere-se a
abordagem desses conteúdos de funções. Sugere-se
que os mesmos sejam inicializados pela intuição
lógica para depois serem apresentadas as definições
formais. Estas atividades foram desenvolvidas nas
turmas de primeiro ano do Ensino Médio.



4. Matemática - Caçapava
do Sul
Elaborar planos de aula
sobre Conteúdos
Matemáticos.

(Março à Novembro de 2017) Os Bolsistas ID
estudaram conteúdos específicos da Matemática e
elaboraram planos de aula envolvendo o tema.
Posteriormente, desenvolveram estas atividades nas
escolas.

Através desta atividade, os bolsisdas ID estudaram
e aprenderam conteúdos da área de Matemática.
Essa atividade foi realizada para reforçar e
contextualizar conteúdos da Matemática que estava
sendo desenvolvido paralelamente pelos
professores.

5. Matemática - Caçapava
do Sul
Elaborar uma pesquisa
sobre Trigonometria no
nosso cotidiano.

(Agosto à Dezembro/ 2017) Neste período os bolsistas
ID montaram quatro temas de Trigonometria, que foram
distribuídos nos grupos de alunos do segundo ano do
Ensino Medio, para posteriormente realizar uma
pesquisa e fazer uma apresentação do tema estudado.

Por meio do estudo e da organização do trabalho, os
alunos do Ensino Médio pesquisaram e
compreenderam onde a trigonometria pode ser
aplicada no cotidiano, como por exemplo, na física,
nas engenharias, na medicina, na astronomia, etc.

6. Matemática - Caçapava
do Sul
Pesquisar a história de
alguns Matemáticos
importantes.

(Agosto à Dezembro / 2017) Através deste projeto, os
alunos do Ensino Médio, supervisionados pelos
bolsistas ID, pesquisaram e apresentaram para seus
colegas a história e curiosidades de alguns Matemáticos
famosos.

Através deste projeto todos os envolvidos
aprenderam e se divertiram com a história e
curiosidades de alguns matemáticos, tais como
Descates, Laplace e também sobre a origem dos
números. Esta atividade foi importante para a
formação dos bolsistas ID, pois quando forem
professores poderão utilizar a História da
Matemática como metodologia de ensino da
Matemática, ou pelo menos contextualizar o tema
abordado por meio de sua história.

7. Matemática - Caçapava
do Sul
Ampliar os
conhecimentos sobre
curiosidades Matemáticas
e desenvolver a
criatividade.

(Agosto à Dezembro de 2017) Os Bolsistas ID da Escola de
Ensino Médio Nossa Senhora da Assunção, utilizando
capítulos do livro ‘O homem que calculava’ de Malba
Tahan, convidaram os alunos do primeiro ano do ensino
médio para organizar e apresentar uma peça teatral
envolvendo os mesmos.

Atráves desta atividade tivemos a possibilidade de
conhecer a dinâmica de peças teatrais; de estudar
alguns conceitos matemáticos abordados no livro; e
de organizar uma peça teatral para ensinar
conteúdos matemáticos de forma lúdica.

8. Matemática - Caçapava
do Sul
Elaborar planos de aula
sobre questões do ENEM.

(Agosto à dezembro/ 2017) Os Bolsistas ID estudaram e
elaboraram aulas referentes a resolução de problemas
matemáticos abordados no ENEM.

Entendemos que esta atividade foi de suma
importância tanto para os estudantes do ensino
médio como para os bolsistas ID, visto que a partir
dela, todos estes alunos tiveram a oportunidade de
ampliar as suas compreenssões a cerca destes



conteúdos matemáticos. Os bolsitas ID, em
especial, tiveram a oportunidade de organizar um
plano de aula sobre estes conteúdos e ministrá-lo,
contribuindo na sua formação docente. Essa
atividade acabou auxiliando os professores regentes
da turma pois, foi realizado um reforço em turno
inverso com questões que envolveram os conteúdos
ministrados em sala de aula associados as questões
do ENEM.

9. Matemática - Caçapava
do Sul
Estudar e compreender os
conceitos envolvidos nas
funções exponenciais e
logarítmicas.

(Agosto à Dezembro 2017) Os Bolsistas ID elaboraram
um projeto com atividades envolvendo as Funções
Exponenciais e Logarítmicas.

Através desta atividade, os bolsistas ID estudaram
os contéudos de Função Exponencial e
Logarítmica, aplicando as atividades em suas
turmas de monitoria, tendo assim uma visão das
dificuldades e facilidades encontradas pelos alunos
na resolução das mesmas.

10. Matemática - Caçapava
do Sul
Construir jogos
Matemáticos e utilizá-los
como método de
avaliação
do PPDA 2016

(Março à Junho de 2017) Os Bolsistas ID elaboraram um
projeto que almejava a construção de jogos envolvendo
conteúdos matemáticos, e utilizá-los como forma de
avaliação dos alunos em (pendência) como PPDA do ano
de 2016.

Através desta atividade, os Bolsistas ID
proporcionaram à alunos do Ensino Médio, a
possibilidade de confeccionar jogos didáticos,
envolvendo conteúdos de Funções, Progressão
Aritmética e Geométrica, e Sistemas Lineares,
proporcionando assim uma melhor aprendizagem
dos conteúdos citados. O resultado obtido foi
surpreendente.

11. Matemática - Caçapava
do Sul
Promover espaços de
discussão, planejamento e
implementação de aulas
dinâmicas com uso dos
softwares Geogebra,
WxMaxima e
Mathemathics.

(Maio à Junho de 2017) Os Bolsistas ID desenvolveram
juntamente com os professores de Matemática do Ensino
Médio da escola, oficinas envolvendo o uso do Geogebra
e do software mathemathics, com o intuito de abordar as
funções e a álgebra de uma maneira que os estudantes
tivessem uma melhor visualização.

Através desta atividade, os Bolsistas ID tiveram um
convívio com todos os professores de matemática
da escola; auxiliaram na elaboração das oficinas;
contribuiram com os alunos no desenvolvimento
das atividades propostas; e analisaram junto com os
alunos, as vantagens e desvantagens do uso do
aplicativo Geogebra e do software Mathemathics
como metodologia de ensino de conteúdos
matemáticos.

12. Matemática - Caçapava
do Sul

(Julho à Novembro de 2017) Os bolsistas ID
desenvolveram junto aos alunos do Ensino Médio da

Através desta atividade, os alunos da escola tiveram
a oportunidade de estudar um assunto com



Implantar o projeto de
monitoria para estudantes
do ensino médio, a fim de
ampliar a aprendizagem
dos mesmos.

escola, uma monitoria em que foram elaborados
exercícios e diferentes formas de resolução dos mesmos,
de uma maneira prática, sempre contemplando o
cotidiano dos alunos.

aplicação no seu cotidiano, realizando assim uma
melhor compreenção dos conteúdos desenvolvidos
na sala de aula. A atividade colaborou com a
elevação do nível do ensino e da aprendizagem, o
que implica na redução da evasão e do insucesso
escolar, bem como auxiliou o desenvolvimento de
competências relacionadas as dimensões pessoal e
de comunicação.

13. Matemática - Caçapava
do Sul
Criar um portfólio
individual para cada
bolsista ID.

(Janeiro à Novembro de 2017) Cada bolsista criou um
portfólio individual, em power point, onde registravam
todas as atividades desenvolvidas no contexto do
subprojeto, bem como as suas reflexões a cerca delas.

Um primeiro resultado da atividade, diz respeito ao
hábito de leitura e escrita que esta atividade
proporciona, o que auxilia na formação dos
estudantes. Esta atividade, no contexto do PIBID,
auxilia os estudantes, no desenvolvimento de
tarefas no âmbito de outras disciplinas do curso,
como por exemplo, os estágios, em que, muitas
vezes, são solicitados a criação de portfólios.

14. Matemática - Caçapava
do Sul
Elaborar um texto sobre
os impactos do PIBID na
formação dos bolsistas e
supervisores.

(Setembro de 2017) Cada bolsista elaborou um texto
sobre a importância do PIBID na formação dos bolsistas e
dos supervisores do subprojeto. Essa temática foi
abordada posteriormente no Intrapibid da UNIPAMPA.

Esta atividade foi de suma importância para os
bolsistas e supervisores, pois possibilitou que eles
refletissem sobre a temática e proporcionou a eles o
exercício da escrita.

1. Química – Caçapava do
Sul
Seleção de bolsistas:
Selecionar bolsistas-ID e
supervisores para vagas
ociosas.

(Janeiro a dezembro/2017) A seleção dos bolsistas ID e
das supervisoras aconteceu a partir de edital de seleção
que avaliou currículo, produção textual e entrevista de
cada candidato.

Com o processo seletivo, o subprojeto completou
suas vagas ociosas e manteve um cadastro de
suplentes para a futuras vagas de ID.

2. Química – Caçapava do
Sul
Gerenciamento de
Grupo:
Manter os objetivos e
discutir os procedimentos

(Janeiro a fevereiro/2018) Divisão das tarefas de gestão
para o andamento das atividades vinculadas ao
subprojeto, tais como, relatórios, controle de presença,
organização do cronograma, reserva e controle de
material.

A implantação da divisão de tarefas tem
potencializado o desenvolvimento das atividades e
permitido a autonomia dos grupos, assim como a
responsabilidade, o comprometimento na elaboração
e execução das ações.



do subprojeto Química
3. Química – Caçapava do

Sul
Diário Reflexivo:
Registrar atividades em
diários reflexivos.

(Janeiro a dezembro/2017) Elaboração, pelos
licenciandos e pela supervisão da escola, de portfólios
digitais semanais das atividades desenvolvidas no projeto.

A escrita do portfólio tem contribuído para que o
bolsista/licenciando adquira o hábito de refletir sobre
suas ações docentes e expressá-las dentro do
contexto pedagógico, bem como auxilia o professor
da Educação Básica refletir sobre sua própria prática.

4. Química – Caçapava do
Sul
Reuniões sistemáticas
do subprojeto: Reunir
semanalmente para
discussão e orientação
das atividades propostas
que serão desenvolvidas,
bem como reflexão e
avaliação das atividades
já implementadas.

(Janeiro de 2017 a fevereiro de 2018) Reuniões
sistemáticas do subprojeto com presença de bolsistas,
supervisores, coordenador e colaborador.

Estas reuniões são fundamentais para que as ações
fossem planejadas, discutidas, implementadas e
acompanhadas. As orientações das atividades têm
sido realizadas nestes momentos.

5. Química – Caçapava do
Sul
Formação de grupos de
estudo:
Organizar grupo de
estudos para discutir
temáticas relevantes da
formação inicial e
continuada de professores

(Janeiro a dezembro/2017) Formação de grupos de estudo
para leitura e discussão de referenciais
teórico-metodológicos. Essa ação tem por objetivo
aprofundar o conhecimento dos pressupostos
teórico-metodológicos dos bolsistas em formação inicial e
continuada de professores.

A discussão e a leitura destes referenciais têm
promovido o desenvolvimento de competências e
habilidades que propiciam uma maior organização
no processo de ensino e aprendizagem.

6. Química – Caçapava do
Sul
Produção de material
didático na Educação
Básica
Produzir material
didático para ser
implementado na

(Janeiro a fevereiro/2018) Elaboração pelos bolsistas de
jogos lúdicos (2 jogos) e atividades experimentais. Essa
ação busca potencializar o estudo e produção de recursos
didáticos a fim de subsidiar o trabalho das intervenções
pelos bolsistas, além de lhes possibilitar uma
aprendizagem significativa na área das ciências. Essa
ação tem caráter permanente ao longo de todo o projeto.

Os grupos produziram jogos para serem aplicados na
Educação Básica e selecionaram experimentos
laboratoriais já descritos na literatura voltados à área
de Ciências da Natureza.



Educação Básica
7. Química – Caçapava do

Sul
Integração intrapibid
Promover encontros de
integração com os
professores supervisores e
graduando propiciando
espaço de discussão e
análise crítica do trabalho
desenvolvido.

(25 de maio e 21, 22 de setembro de 2017) Encontros (2)
com professores supervisores, graduandos e gestão do
PIBID para as discussões sobre temas relacionados com o
impacto do PIBID na Escola e na sua formação. Esta ação
tem por objetivo propiciar espaços de discussão
permitindo a troca de experiência e análises críticas sobre
o trabalho desenvolvido. Os Ids têm sido convocados
para participar destas atividades para uma compreensão
maior dos desafios e limitações da profissão docente.

A partir desta experiência, os professores e
graduandos relatam como estão sendo realizadas as
intervenções nas escolas, bem como são realizadas
avaliações das práticas desenvolvidas.

8. Química – Caçapava do
Sul
Produção textual:

Produzir relatórios
parciais e finais que
sistematizam o trabalho
desenvolvido.

(Janeiro a dezembro/2017) Elaboração de relatórios
parciais e finais (16), sistematizando as atividades
realizadas durante o desenvolvimento anual do projeto.
Os relatórios parciais contribuem para mapear as ações
alcançadas a cada ano, bem como avaliar o andamento do
projeto. Eles orientam os encaminhamentos necessários
para a consolidação das atividades propostas. Essa ação
contribui para o licenciando e professor supervisor
desenvolver a capacidade de sistematização, avaliação e
re-encaminhamento das atividades propostas.

Os bolsistas apresentaram portfólio de atividades nos
quais relatam as principais contribuições das
atividades do programa em sua formação. Estes
portfólios subsidiam a construção dos relatórios da
Coordenação de área do projeto.

9. Química – Caçapava do
Sul
Divulgar na comunidade
científica a importância
do uso de ferramentas
computacionais na área
de Química.

Um grupo de bolsistas de iniciação a docência ofertou o
minicurso “Tondoo” no mês de outubro de 2017 para os
alunos do curso de Especialização da Unipampa:
“ Especialização em Educação científica e Tecnológica”.
No mês de outubro este mesmo minicurso foi ofertado na
II Semana Acadêmica Integrada do campus de Caçapava
do Sul, RS.

Essa ação contribui para a disseminação das práticas
apreendidas durante o processo formativo bem
como, exercitar a capacidade de argumentação e a
oralidade.

10. Química – Caçapava do
Sul
Estudar a metodologia de
Resolução de Problemas
em grupo de formação de

(Maio a Dezembro/2017) Os bolsistas foram convidados
a participar da ação de extensão:”Resolução de Problemas
no Ensino de Ciências”.Essa ação tem uma carga horária
de 50h e permite que os bolsistas se apropriem da
metodologia de Resolução de Problemas.

Um grupo de ID’s participaram da da ação de
extensão universitária produziram materiais de
cunho investigativo utilizando a metodologia de
Resolução de Problemas. Esse material foi avaliado
pela equipe executora da ação de extensão, bem,



professore e produzir
material didático.

como implementado na Educação Básica. A partir
desta ação os ID’s compreenderam e identificaram
os tipos de problemas descritos na literatura e qual
desses é mais aconselhável utilizar no Ensino de
ciências.

11. Química – Caçapava do
Sul
Produzir artigos
científicos para serem
publicados em eventos da
área.

(Janeiro 2017 a Fevereiro de 2018) A escrita de trabalhos
científicos contribui para o exercício da escrita
acadêmica, o desenvolvimento do senso estético, a
sistematização das ideias e a avaliação da própria
produção. A apresentação de trabalhos durante os eventos
defendendo proposições e ações realizadas contribui para
a desenvoltura em falar em público e potencializa a
criticidade e o desenvolvimento da escrita dos bolsistas.

No decorrer do ano de 2017 foram produzidos oito
(8) artigos completos. Foram produzidos três (3)
resumos expandidos e um (1) resumo, apresentado
em formato de pôster. A sistematização e publicação
destes trabalhos aconteceram nos seguintes eventos:
XI ENPEC que ocorreu em Florianópolis, SC; 37º
EDEQ- Encontro de Debates em Ensino de Química,
que aconteceu na cidade de Rio Grande, RS; IEREC
em Santa Maria, RS e 9º Siepe- Salão Internacional
de Ensino, pesquisa e Extensão da Unipampa que
aconteceu na cidade de santana do Livramento.

12. Química – Caçapava do
Sul
Propiciar a
experimentação na
Educação Básica

(Março a dezembro de 2017) Um bolsista implementou
um projeto juntamente com a professora supervisora
sobre experimentos investigativos em turmas do Ensino
Médio. Essa ação propiciou a vivência do licenciando na
metodologia de experimentação na Educação Básica.

Através desta ação os bolsitas (ID e professora
supervisora) refletiram sobre as limitações e
potencialidades do uso da experimentação nos
contextos das aulas de Química.

13.

Química – Caçapava do
Sul
Produzir e implementar
material didático

(Janeiro a dezembro/2017) Os bolsistas juntamente com
supervisores e coordenadores de área produziram jogos
lúdicos (2 jogos) para serem implementados na Educação
Básica. Esta ação permitiu ao professor em formação
inicial e continuada a autoria na produção de material
didático, bem como a criatividade, a revisão e construção
de conceitos científicos.

Houve encontros de formação para estudar a
metodologia de jogos lúdicos no Ensino de Ciências,
bem como os licenciandos e professoras supervisoras
produziram revisões de literatura sobre a temática
para se apropriarem da mesma.
Com esta atividade os bolsistas.

14. Química – Caçapava do
Sul
Manter o portal e o
facebook atualizado.

(Janeiro a dezembro de 2017) Manutenção do portal
institucional do PIBID pelo grupo para a divulgação das
atividades e projetos realizados nas escolas parceiras do
subprojeto permitindo a socialização das atividades e seus
resultados entre os integrantes do subprojeto, entre as
escolas e para a comunidade em geral e, ainda, como

Houve a capacitação de bolsistas de ID para a
manutenção e atualização do portal institucional do
PIBID, a partir de então, os grupos passam a
elaborar e postar matérias sobre as atividades
realizadas no período. A atividade propicia o
domínio de ferramentas computacionais importantes



divulgação na comunidade acadêmica. Os bolsistas se
responsabilizarão pela escrita e postagem das notícias,
desenvolvendo habilidades de escrita e de
responsabilidade.

para qualificar a práxis docente. Além disso, foi
criada uma página do grupo no Facebook para
compartilhar informações, ações e estreitar a
comunicação interna do grupo.

15. Química – Caçapava do
Sul
Apresentação de artigos
sobre as temáticas
trabalhadas no programa
em eventos científicos.

(Março a dezembro de 2017) Apresentação de artigos
completos, resumos, pôsteres e minicursos para
apresentação dos resultados em eventos. Durante todo o
processo, os bolsistas foram incentivados a apresentarem
os trabalhos desenvolvidos em eventos da área com o
objetivo de socializar, discutir e refletir sobre suas
práticas investigativas docentes.

O objetivo da produção, escrita e apresentação da
produção em eventos científicos, com o
desenvolvimento da oralidade e capacidade de
organizar oficinas e minicursos.

16. Química – Caçapava do
Sul
Analisar nos livros
didáticos de Ciências da
Natureza e Química
aprovados no PNLD a
existência de atividades
experimentais e o uso da
resolução de problemas.

(Outubro, novembro e dezembro/2016 a janeiro de 2017)
Elaboração de artigos analisando as atividades
experimentais e os uso da metodologia de Resolução de
Problemas nos livros didáticos aprovados pelo PNLD.
Essa ação visa verificar a abordagem dada pelo livro
didático para as duas temáticas, bem como promover nos
bolsistas a capacidade de analisar o material didático que
é usado na Educação Básica.

Essa atividade está em andamento. Os ID’s,
juntamente com as professoras supervisoras estão
fazendo encontros semanais para a análise do
material e posterior escrita de artigos sobre os tipos
de experimentos que são encontrados nos livros
didáticos e se trazem a metodologia de resolução de
problemas.

17. Química – Caçapava do
Sul
Difundir a metodologia
de Resolução de
Problemas na Educação
Básica

(Março a dezembro de 2017) Os BIDs, juntamente com
seus professores supervisores implementaram problemas
investigativos em turmas do Ensino Médio. Essa ação
propiciou a vivência do licenciando na metodologia de
Resolução de Problemas na Educação Básica.

Através desta ação os bolsitas (IDs e professoras
supervisoras) refletiram sobre as limitações e
potencialidades do uso da Resolução de Problemas
nos contextos das aulas de Química.

18. Química – Caçapava do
Sul
Promover encontros para
discutir os impactos do
PIBID.

(Março a dezembro de 2017) Realização de encontros
com os professores supervisores participantes do projeto
para discussões sobre o impacto do PIBID na escola
básica. Os docentes supervisores farão o levantamento e
discussão das transformações ocorridas no contexto
escolar, particularmente em suas salas de aula, a partir das
intervenções do PIBID. Essa ação contribuirá para que o
licenciando conheça as demandas da Educação Básica,

Os principais impactos das intervenções e/ou
implementação do Pibid nas escolas parceiras têm
sido discutidas nos encontros de supervisores e
Coordenadores de área, as quais são realizadas a
cada semestre. Tanto os docentes supervisores
quanto os coordenadores de área traçam novas
estratégias de ações e intervenções a partir dos
relatos e das experiências vividas.



bem como os diferentes fatores que interferem no
processo de ensino e aprendizagem.

4.1.1
Matemática- Bagé
Selecionar bolsistas-ID.

(Março/2017 – Maio/2017) Foram divulgados editais de
seleção de bolsistas ID, a fim de suprir vagas disponíveis
no subprojeto de Matemática ou fazer cadastro de reserva.

4.1.2

Matemática- Bagé

Indicar leituras coletivas
e estudos para o período
de janeiro a março de
2017 – recesso nas
escolas.

(Janeiro/2017) Esta ação foi proposta para o mês de
janeiro de 2017 e envolveu bolsistas ID, supervisoras e
coordenadoras em estudo do texto comum “Concepções
de letramento matemático em avaliação educacional
subjacentes ao Pisa” e de textos por escolas: IFSUL-
“Melhorando o desempenho a partir dos níveis mais
baixos” e “Um pagamento baseado no desempenho
melhora a atuação do professor?”; E. E Justino
Quintana – “Vale a pena investir em aulas de reforço
após o horário escolar?” e “Quando os estudantes repetem
um ano ou são transferidos da escola: o que isso significa
para os sistemas de educação?”; E. M. Pérola Gonçalves
– “A disciplina nas escolas está deteriorada?” e “Meninos
e meninas estão preparados para a era digital?”; E. E.
Silveira Martins – “O que os estudantes esperam fazer
ao terminar o Ensino Médio?” e “O que os estudantes
pensam da escola?”.

4.1.3

Matemática- Bagé
Organizar seminário para
apresentação dos estudos
realizados no período
janeiro a março de 2017.

(Março/2017) Elaboração de um seminário dos estudos
realizados no período de recesso. Uma versão para
apresentação do seminário foi enviada por e-mail aos
coordenadores de área na última semana de fevereiro. A
apresentação do seminário ficou agendada para o início
do mês de março de 2017.

O seminário foi realizado, com a mediação da
coordenação de área, na sala 4308 no dia
13/03/2017, contando com a presença do grupo de
supervisoras e bolsistas das quatro escolas parceiras
no subprojeto Matemática no campus Bagé.

4.1.4

Matemática- Bagé
Realizar reuniões gerais
mensais para rever
objetivos e compromissos
assumidos no subprojeto
matemática.

(Março/2017 – Outubro/2017)
Realização de reuniões mensais, para socialização de
atividades realizadas pelas equipes nas escolas parceiras,
avaliação do andamento dos planos de trabalho e revisão
dos compromissos assumidos com o programa.

Foram realizados cinco encontros mensais com a
finalidade de procurar atingir um entendimento
coletivo dos compromissos assumidos com o
Programa.



4.1.5

Matemática- Bagé
Acompanhar reuniões de
planejamento nas escolas.

(Março/2017 – Outubro/2017)
Foram realizadas visitas às escolas para acompanhamento
das atividades desenvolvidas e orientações quanto ao
andamento do plano de trabalho.

As visitas de acompanhamento foram mensais, a fim
de garantir a autonomia dos trabalhos realizados por
supervisores e bolsistas ID.

4.1.6

Matemática- Bagé
Orientar elaboração de
portfólios por escolas e
por bolsistas.

(Março/2017 – Outubro/2017)
Foram criados portfólios digitais para registros das
atividades desenvolvidas nas escolas por supervisoras e
bolsistas.

Foram criados portfólios gerais, um por escola, onde
são registrados folhas ponto, sugestão de leituras,
planos de atividades e reflexões dos bolsistas sobre as
atividades realizadas. Os portfólios permitem
acompanhamento das atividades, bem como
promovem a reflexão dos bolsistas sobre a própria
ação no programa.

4.1.7

Matemática- Bagé
Reunir bolsistas ID e
supervisores para
orientação quanto à
responsabilidade e envio
de documentos e textos
para o relatório parcial e
anual do PIBID.

(Junho/2017–Julho/2017)
Foram realizadas reuniões geral e com a equipe de
colaboradores para elaboração do relatório
parcial/semestral. Durante as reuniões foram passadas
orientações conforme nota informativa enviada pela
coordenação institucional e definido os prazos de envio
para todos os documentos necessários à elaboração da
versão única do relatório.

A reunião geral contou com a presença das
supervisoras e bolsista ID e, a reunião específica
para a equipe reduzida, contou com a presença das
supervisoras e dois bolsistas de cada escola. Foram
apresentados modelos, sugeridas formas de
organização dos portfólios e dos produtos gerados,
apontados os erros mais comuns que precisam ser
evitados nos relatórios, assim como, foram dados
orientações para que os documentos sejam revisados
encaminhados no prazo pelas supervisoras à
coordenação de área.

4.1.8

Matemática- Bagé
Orientar e revisar escritas
acadêmicas para
publicação em eventos.

(Março/2017 – Outubro/2017)
Foram realizadas orientações com equipe de bolsistas e
individuais para escritas de textos acadêmicos. Foram
realizadas revisões de todos os textos submetidos para
publicação em eventos.

Ao todo foram orientados e submetidos 10 trabalhos
acadêmicos, entre comunicação oral e minicursos.

4.1.9

Matemática- Bagé
Reunir equipes para
escrita do relatório final
do PIBID.

(Outubro/2017)
Foi realizada uma reunião extraordinária com todos os
bolsistas e supervisoras. Nessa reunião ficou decidida que
o relatório final do PIBID seria escrito de forma coletiva,
nas dependências da Unipampa, com a presença da
coordenação de área, de dois bolsistas por escola e
respectivas supervisoras.

Essa escrita coletiva ocorreu em quatro encontros
durante o mês de outubro, quando foram finalizadas
as escritas dos quadros 4, 5, 6 e 9 do relatório.



4.1.10

Matemática- Bagé
Mobilizar o Subprojeto
Matemática para luta em
prol do PIBID 2018, sem
cortes e sem interrupção.

(Outubro/2017)
Os bolsistas ID e supervisoras foram comunicados e
incentivados a participar da mobilização em prol do
PIBID 2018, sem cortes e sem interrupção. Foram
encaminhados abaixo-assinados e feita divulgação da
mobilização pelas redes sociais.

Ao todo foram encaminhadas 30 folhas de
abaixo-assinado, uma para cada bolsista. A previsão
de recolhimento dessas assinaturas é para primeira
semana do mês de novembro de 2017, quando será
possível saber o total de assinaturas conseguidas.

4.2.1

Matemática- Bagé

Promover reuniões de
planejamento de
atividades com os
bolsistas ID.

(Março/2017 - Junho/2017)
E.E.E.BJustino Quintana: nessas reuniões foram tratados
assuntos gerais, tais como definir data e horário das
reuniões semanais; ordem de elaboração de atas;
pesquisa, planejamento e organização das atividades a
serem aplicadas na escola.

Neste período foram realizadas doze reuniões
semanais com duração de três horas cada encontro,
em média. Esses encontros resultaram na aplicação
de três atividades e no desenvolvimento de um
projeto.

4.2.2

Matemática- Bagé
Participar de forma
efetiva do Projeto “A
Matemática através de
videoaulas”.

(Março/2017 – Julho/2017)
E.E.E.B.Justino Quintana: O projeto “A Matemática
através de videoaulas”, foi planejado e aplicado para a
turma de 3º ano do Curso Normal. Este projeto consiste
em pesquisa, elaboração, filmagem e edição de vídeos
com a explicação de conteúdos matemáticos voltados aos
anos iniciais do Ensino Fundamental. Os vídeos
produzidos serão apresentados aos demais colegas da
turma, bem como aos bolsistas, Supervisora e
Coordenadora do Pibid/ Matemática da Unipampa –
Bagé.

Ao longo do período destacado foram realizados: um
encontro para a apresentação da proposta do projeto,
quatro encontros com os estudantes para orientação
da atividade a ser desenvolvida, além de uma oficina
de edição de vídeos e dois encontros para a
apresentação final das videoaulas e entrega do
roteiro escrito, totalizando nove horas/aula. A
participação no Projeto exigiu dos bolsistas e
supervisora estudos referentes aos conteúdos
matemáticos desenvolvidos nas videoaulas, além de
domínio dessa tecnologia.

4.2.3

Matemática- Bagé
Aplicar o jogo Matix para
revisar regras operatórias
com Números Inteiros.

(Abril/2017)
E.E.E.B.Justino Quintana: A atividade com o Matix
compreende a aplicação de um jogo entre duplas com
peças volantes e uma peça “chave”, que se movimentam
de acordo com a disposição do jogo. O Matix é um
quebra-cabeça que tem por objetivos favorecer o
desenvolvimento do pensamento matemático, auxiliar no
processo de generalização matemática e promover o
desenvolvimento do raciocínio lógico. Na atividade
aplicada foram escolhidos valores entre 15 e -16 para as
peças, vencendo a dupla que finalizasse o jogo com o

O jogo foi aplicado com os vinte e oito alunos do 7º
ano azul, possibilitando para as bolsistas a interação
com outras turmas no momento da aplicação, o que
não ocorria anteriormente, devido à interdição da
escola que separa os níveis de ensino em prédio
diferentes.



maior número de pontos obtidos a partir das regras
definidas.

4.2.4

Matemática- Bagé
Planejar mostra de
trabalhos do PIBID para
exposição

(Maio/2017)
E.E.E.B.Justino Quintana:neste período foram planejadas
as atividades a serem expostas no Dia Nacional da
Matemática, tais como: Matix, Desenho Misterioso,
Criando e gerenciando uma microempresa, Dominó de
conjuntos numéricos, Postêr apresentado em evento,
Corrida Pitagórica, entre outras.

A atividade foi adiada devido a imprevistos nos
Campus Bagé, inviabilizando a realização da mostra
desses trabalhos no primeiro semestre de 2017,
contudo, tal atividade poderá ser retomada para a
Mostra das Licenciaturas em 2017-2.

4.2.5

Matemática- Bagé
Revisar conceitos
relacionados a Conjuntos
Numéricos por meio de
jogos.

(Maio/2017)
E.E.E.B.Justino Quintana: a atividade contou com a
aplicação de um jogo de dominó adaptado para
abordagem do conteúdo Conjuntos Numéricos. Durante a
aplicação os alunos foram dispostos em trios e cada trio
recebeu vinte e oito “peças” que continham exemplos de
relação de pertinência em Conjuntos Numéricos.

A atividade foi desenvolvida em duas turmas do
primeiro ano do Curso Normal, com carga horária de
duas horas/aula, atingindo quarenta e quatro alunos.
A avaliação dos bolsistas e supervisora indicou que a
atividade aplicada atingiu o objetivo de revisar
Conjuntos Numéricos.

4.2.6

Matemática- Bagé
Revisar coordenadas
cartesianas por meio da
atividade Desenho
Misterioso.

(Maio/2017 – Julho/2017)
E.E.E.B.Justino Quintana: a revisão foi realizada por
meio da aplicação de uma atividade com abordagem de
conceitos de Coordenadas Cartesianas, como: plotagem
de pares ordenados e localização de pontos no plano. A
atividade consistia em plotar pontos, ligar os mesmos e
descobrir a figura misteriosa.

A atividade foi desenvolvida em três turmas do 1º
ano do Ensino Médio Diurno e duas turmas do 1º
ano do curso Normal, com carga horária de 3
horas/aula e 4horas/aula, respectivamente.

4.2.7

Matemática- Bagé
Produzir a escrita do
relatório semestral das
atividades aplicadas pelo
grupo.

(Junho/2017)
E.E.E.B. Justino Quintana: durante os encontros semanais
do corrente mês, as bolsistas juntamente com a
supervisora realizaram a organização de atas, relatórios
fotográficos e planos de aula para auxiliar na escrita do
relatório semestral.

Neste período foram organizadas e revisadas doze
atas das reuniões; quatro planos das atividades;
cincorelatórios fotográficos; oitoportfólios dos
bolsistas ID, um portfólio da supervisão.

4.2.8

Matemática- Bagé
Conhecer as diferentes
edições de vídeos através
da Oficina Movie Maker

(Junho/2017)
E.E.E.B.Justino Quintana: a oficina foi ministrada por
alunos da turma de 3º do Curso Normal que possuem
habilidades com o tema edição de vídeos. Esta oficina
permitiu às bolsistas ID adquirir conhecimentos sobre a

A atividade foi aplicada por dois alunos do 3º do
Curso Normal para os demais colegas e bolsistas do
PIBID/ Matemática, totalizando vinte e nove
participantes.



utilização do programa MovieMaker, possibilitando o
aprimoramento de suas capacidades para produzir e editar
vídeos e videoaulas.

4.2.9

Matemática- Bagé
Promover reuniões de
planejamento de
atividades com os
bolsistas ID.

(Julho/2017 - Outubro/2017)
E.E.E.B.Justino Quintana: nessas reuniões foram tratados
assuntos tais como pesquisa; planejamento e organização
das atividades a serem aplicadas na escola; finalização de
atividades já elaboradas no primeiro semestre; escrita de
trabalhos acadêmica.

Neste período foram realizadas quatorze reuniões no
mínimo semanais com duração de três horas cada
encontro, em média. Resultando na aplicação de
duas atividades, desenvolvimento de um projeto e
finalização de outro, duas escritas acadêmicas e duas
oficinas.

4.2.10

Matemática- Bagé
Participar de forma
efetiva do Projeto
“Territorialidade Negra”
com a atividade Jogos
Africanos.

(Agosto/2017 – Outubro/2017)
E.E.E.B.Justino Quintana:o projeto “Territorialidade
Negra” foi planejado pela Secretaria de Educação/RS
para ser desenvolvido nas escolas estaduais que oferecem
Curso Normal, visando apresentar por meio de pesquisa
descritiva o tema, utilizando a investigação de campo. Na
disciplina de matemática, os bolsistas ID abordaram a
construção e aplicação de quatro jogos de origem
africana: Mancala, Shisima, Tsoro Yematatu e Yoté. Para,
posteriormente, serem aplicados em duas turmas dos anos
iniciais do ensino fundamental.

Ao longo do período destacado foram realizados: um
encontro para a construção dos materiais a serem
utilizados durante os jogos; outro momento para que
os discentes do curso normal joguem e
compreendam a lógica das atividades propostas; uma
mostra para que todos pudessem conhecer os
trabalhos desenvolvidos em todas as disciplinas; e
também um encontro dos discentes do curso normal
com os alunos dos anos iniciais do ensino
fundamental para aplicação dos jogos
confeccionados. O projeto envolveu quarenta alunos
do 1º ano do curso normal e 48 alunos dos anos
iniciais do ensino fundamental.

4.2.11

Matemática- Bagé
Aplicar o jogo “Matix
com Matrizes” para
reforçar alguns conceitos
básicos de matrizes.

(Agosto/2017)
E.E.E.B.Justino Quintana: a atividade do Matix com
Matrizes compreende a aplicação de um jogo entre duplas
com peças volantes e uma peça “chave”, que se
movimentam de acordo com a disposição do jogo. O
Matix é um quebra-cabeça que tem por objetivos
favorecer o desenvolvimento do pensamento matemático,
auxiliar no processo de generalização matemática e
promover o desenvolvimento do raciocínio lógico. Na
atividade aplicada foram escolhidos valores entre 15 e -16
para as peças, vencendo a dupla que finalizasse o jogo
com o maior número de pontos obtidos a partir das regras

O jogo foi aplicado com vinte e cinco alunos do 2º
ano do Curso Normal, com carga horária total de 1
horas/aula.



definidas. Para aplicar os conceitos de matrizes as duplas
deveriam identificar e registras, em uma planilha, as
posições (aij) das peças retiras do tabuleiro.

4.2.12

Matemática- Bagé
Produzir uma escrita
reflexiva sobre Impactos
na formação docente e
continuada do Pibid.

(Setembro/2017)
E.E.E.B.Justino Quintana: durante o encontro, as
bolsistas juntamente com a supervisora realizaram a
organização de escrita sobre Impactos na formação
docente e continuada do Programa.

Elaborou-se uma reflexão única com o
posicionamento de cada bolsista e supervisora
partindo da leitura prévia da resolução nº 2, de 1º de
julho de 2015.

4.2.13

Matemática- Bagé
Produzir escrita de
resumos expandidos
sobre atividades aplicadas
na escola.

(Julho/2017 – Setembro/2017)
E.E.E.B.Justino Quintana:durante alguns encontros, as
bolsistas juntamente com a supervisora realizaram a
organização de escritas sobre as seguintes atividades:
Teorema de Pitágoras, aplicado no ano de 2016; projeto
Territorialidade Negra; projeto A Matemática Através de
Videoaulas. Tendo como objetivo submeter os resumos
em eventos.

Resultou na elaboração de três escritas acadêmicas.
Sendo apresentado no III ENCIF o trabalho
intitulado “Teorema de Pitágoras: uma abordagem
lúdica através da corrida pitagórica”. Outro
submetido no 9º Siepe “Explorando a cultura
africana através de jogos”. E um terceiro resumo que
será finalizado posteriormente.

4.2.14

Matemática- Bagé
Planejar e aplicar
situações problemas
envolvendo números
decimais, porcentagem e
frações.

(Agosto/2017 – Outubro/2017)
E.E.E.B.Justino Quintana: inicialmente os bolsistas
pesquisaram atividades para revisar conteúdos que foram
apontados pela coordenação geral como defasados em
avaliações estaduais. Assim, optou-se por utilizar encartes
do comércio local, visto que desta aplicamos a matemática
no cotidiano dos alunos.

A ação foi aplicada em três turmas de sexto ano e u
ma de sétimo ano do ensino fundamental.
Totalizando cento e vinte alunos, durante cinco horas
aula de aplicação em sala de aula.

4.2.15

Matemática- Bagé
Reconhecer conceitos
trigonométricos na
Oficina dos Sonhos.

(Outubro/2017)
E.E.E.B.Justino Quintana: a oficina foi ministrada pelas
bolsistas ID, sob orientação da supervisora. Esta oficina
objetivou que os alunos identificassem e relembrassem
conceitos como circunferência, polígonos, ponto médio,
ângulos. Em momento inicial foi contada aos alunos uma
lenda sobre o filtro dos sonhos, em seguida foram
explorados os conteúdos citados acima, que foram
percebidos durante a construção do filtro dos sonhos pelos
alunos.

A oficina foi realizada em cinco horas aula e
totalizou oitenta e sete alunos do Curso Normal
envolvidos. Sendo que a mesma fez parte da
tradicional Semana do Normalista realizada pela
escola anualmente.

4.2.16 Matemática- Bagé (Setembro/2017) Durante dezesseis horas bolsistas, supervisores e



Participar de forma
efetiva no Fórum das
Licenciaturas/ Seminário
Institucional
PIBID-UNIPAMPA.

E.E.E.B.Justino Quintana: para este evento foram
realizadas leituras como por exemplo da Resolução nº 2
de 2015 e elaborados slides pelos bolsistas, abordando os
impactos na formação docente e apontamentos práticos
para o futuro do programa, como também ideias e pistas
para aperfeiçoar a integração universidade – escola e
aperfeiçoar a integração formação inicial e continuada.

coordenadores do programa debateram e trocaram
informações sobre seus posicionamentos com
relação aos temas propostos.

4.2.17

Matemática- Bagé
Produzir reflexões
individuais em portfólios.

(Abril/2017 – Outubro/2017)
E.E.E.B.Justino Quintana: os portfólios contemplam
escritas reflexivas com base em experiências vivenciadas
nas ações realizadas pelo programa.

Totalizaram oito portfólios.

4.3.1

Matemática- Bagé
Aplicar jogos de Matix e
Termômetro Maluco para
revisar operações com
Números Inteiros.

(Março/2017 – Abril/2017)
E.M.E.F Pérola Gonçalves: o Matix e o Termômetro
Maluco são jogos que podem ser aplicados em duplas. A
escolha por trabalhar essas atividades está ligada a nossa
intenção de revisar operações com Números Inteiros, uma
vez que ambos os jogos permitem operar números em uma
escala com valores positivos e negativos; assim como de
realizar um trabalho lúdico a fim de atrair o interesse e
atenção dos alunos.

Os bolsistas juntamente com a supervisora aplicaram
os jogos “Matix” e “Termômetro Maluco” com os
alunos do sétimo ano da escola Pérola Gonçalves e
do sétimo B da escola Téo Vaz Obino.

4.3.2

Matemática- Bagé
Aplicar jogos de Boole
(livro vermelho) a fim de
desenvolver o raciocínio
lógico dos alunos.

(Abril/2017 – Maio/2017)
E.M.E.F Pérola Gonçalves: o jogo Boole Vermelho tem
como objetivo estimular o raciocínio lógico. Cada aluno
recebe um baralho com 9 cartas, representando 3 pessoas,
3 meios de transportes e 3 animais de estimação e devem
organizar as pessoas uma ao lado da outra, após isso
começa-se a ler uma história, com informações e
incógnitas e o aluno deve descobrir qual animal tem e que
meio de transporte cada pessoa usa.

Os bolsistas confeccionaram o baralho vermelho do
jogo Boole e aplicaram nas turmas de sexto e sétimo
anos da escola Pérola Gonçalves.

4.3.3

Matemática- Bagé
Organizar Feira da
Matemática a fim de
estabelecer relações entre
a Matemática e o

(Abril/2017 – Maio/2017)
E.M.E.F Pérola Gonçalves: a Feira da Matemática da
E.M.E.F. Pérola Gonçalves foi organizada pelos bolsistas
ID e supervisora. Durante a feira foram apresentados
vídeos sobre a importância e a aplicabilidade da

A Feira da Matemática da Escola Pérola Gonçalves
foi desenvolvida com todas as turmas do turno da
manhã de quinto a nono ano do Ensino Fundamental.
De modo geral, os alunos demonstraram muito
interesse na Feira da Matemática e participaram



cotidiano dos alunos. matemática, além de fazer a exposição dos jogos, Matix,
Termômetro Maluco, Bingo, Dizze, Tangram, Sudoku e
Boole. Depois dessa etapa inicial foram realizadas
aplicações dos jogos Boole e Sudoku.

ativamente das atividades propostas.

4.3.4

Matemática- Bagé
Participar da Feira da
Matemática da E.M.E.F.
Téo Vaz Obino, a fim de
estabelecer relações entre
a Matemática e o
cotidiano dos alunos;
.

(Maio/2017)
E.M.E.F Pérola Gonçalves: a Feira da Matemática da
E.M.E.F. Téo Vaz Obino, procedeu-se da seguinte forma:
os alunos assistiram a dois vídeos, o primeiro sobre a
matemática no cotidiano e o outro sobre a origem dos
números. Em seguida foram expostos os principais jogos
já aplicados na escola E.M.E.F Pérola Gonçalves,
Termômetro Maluco, Sudoku, Matix e Jogos de Boole.

A Feira da Matemática da Escola Téo Vaz Obino foi
realizada com todos alunos presentes na feira,
abrangendo alunos do turno da manhã e da tarde de
primeiro a nono ano.
.

4.3.5

Matemática- Bagé
Aplicar jogos de Boole
(livro azul) a fim de
desenvolver o raciocínio
lógico dos alunos.

(Maio/2017 – Junho/2017)
E.M.E.F Pérola Gonçalves: o jogo Boole Azul tem como
objetivo estimular o raciocínio lógico, assim como, o
Boole Vermelho, aumentando gradativamente o grau de
dificuldade. No Boole Azul, cada aluno recebe um baralho
com 12 cartas, representando 4 personagens, 4 alimentos e
4 profissões. O livro contêm 26 histórias onde os alunos
deverão organizar as cartas de acordo com as premissas.

Os bolsistas confeccionaram as cartas dos jogos de
Boole azul, verde e laranja e aplicaram nas turmas de
sexto e sétimo anos da escola Pérola Gonçalves.
Observamos que os alunos de 6º ano tiveram um
pouco mais de dificuldade no livro azul dos jogos de
Boole, mas gostaram dessa atividade. Em
contrapartida, os alunos do 7º ano tiveram maior
facilidade no livro azul em comparação com o livro
vermelho.

4.3.6

Matemática- Bagé
Realizar monitoria para
sanar possíveis
dificuldades dos alunos.

E.M.E.F Pérola Gonçalves: também foi realizada
monitoria antes das provas do primeiro trimestre para as
turmas de sexto e sétimo ano da E.M.E.F Pérola
Gonçalves.

Os alunos solicitaram a explicação dos bolsistas para
realizar as questões de revisão para a prova,
demonstrando posteriormente um excelente
rendimento na avaliação.

4.3.6

Matemática- Bagé
Aplicar a Oficina de
Jogos de Boole:
Brincando com o
Raciocínio Lógico na
Semana Acadêmica do
Curso de
Matemática-Licenciatura
da Unipampa, Bagé.

(Junho/2017)
Esta oficina foi aplicada durante a Semana Acadêmica do
Curso de Matemática-Licenciatura, realizada nos dias 5, 6
e 7 de junho na Universidade Federal do Pampa –
UNIPAMPA. Os bolsistas aplicaram a oficina dos jogos
de Boole, com objetivo de mostrar aos acadêmicos do
curso como funcionava e como era o trabalho em sala de
aula com esse tipo de jogo. Foram aplicadas as etapas dos
livros vermelho, azul e verde dos jogos de Boole.

A oficina contou com 21 participantes, mostrando-se
interessados pela atividade. Por causa da disposição
das mesas, os alunos tiveram que ficar em grupos,
podendo assim trocar ideias. Foram aplicadas
histórias do livro Vermelho, Azul e Verde. A
dificuldade entre os participantes foi aumentando
gradativamente e no livro Verde os participantes
fizeram duplas para tentar resolver as histórias. Os
participantes da oficina avaliaram bem a oficina e



disseram ter gostado da atividade. Concluímos que
comparativamente com os alunos do sexto e sétimo
ano da Escola Pérola, os universitários encontraram
bem mais dificuldades.

4.3.7

Matemática- Bagé
Preparar os alunos para as
Olimpíadas Brasileiras de
Matemática – OBMEP
2017.

(Junho/2017 – Julho/2017)
E.M.E.F Pérola Gonçalves: o simulado das Olímpiadas
Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas
(OBMEP) no 6º e 7º ano foi aplicado com o objetivo de
preparar os alunos da Escola Pérola para participarem da
OBMEP 2017. Foram selecionados 10 das 20 questões
propostas para aplicar aos alunos. Durante o simulado os
alunos tiveram um determinado tempo para resolver
problemas, que em seguida foram explicados pelos
bolsistas.

Os alunos gostaram da aplicação do simulado e
mostraram bastante interesse nas questões.
Percebeu-se que não tiveram quase dificuldade nas
resoluções das questões e poucos precisaram do
auxilio dos bolsistas para solucioná-las. Estes alunos
apresentaram um bom rendimento na prova da
OBMEP 2017, sendo dois alunos do sétimo ano
classificados com a melhor nota da escola para a
segunda fase das olimpíadas.

4.3.8

Matemática- Bagé
Aplicar jogos de Boole
(livro verde) a fim de
desenvolver o raciocínio
lógico dos alunos.

(Julho/2017)
E.M.E.F Pérola Gonçalves: no jogo Boole verde cada
aluno recebe um baralho com 16 cartas, representando 4
personagens, 4 alimentos, 4 bebidas e 4 profissões. O
livro contém 26 histórias onde os alunos deverão
organizar as cartas de acordo com as premissas lógicas
que cada história pede.

Durante a aplicação do nível verde do Jogo Boole
nas turmas de 6° e 7° anos, os alunos apresentaram
dificuldade em organizar as cartas de acordo com o
que cada história solicitava.

4.3.9

Matemática- Bagé
Aplicar o nível preto do
jogo Boole e analisar os
resultados da aplicação.

(Agosto/2017)
E.M.E.F Pérola Gonçalves: o nível preto é o nível mais
difícil do jogo Boole. Ele usa todas as cartas de cores
laranja, vermelho, azul e verde, e exige concentração dos
alunos para interpretar as histórias e resolver o enigma.

A atividade foi aplicada em dois períodos para os
alunos dos 6° e 7° anos, devido às dificuldades
observadas na aplicação do nível preto, o grupo
decidiu retornar para os níveis anteriores.

4.3.10

Matemática- Bagé
Analisar e organizar
resultados da aplicação
dos jogos Boole.

(Agosto/2017)
E.M.E.F Pérola Gonçalves: aplicamos uma avaliação com
3 questões, onde a primeira continha 4 histórias do livro
vermelho, a segunda, 3 histórias do livro azul e a terceira 3
histórias do livro verde. Os alunos usaram as cartas de cada
cor para resolver as questões. Após aplicação da avaliação,
a equipe de bolsistas PIBID se reuniu para corrigir a prova
e calcular a média de acertos de cada turma em cada

No 6° ano 93,14% dos alunos acertaram a primeira
questão, 88,44% acertaram a segunda e 87,20%
acertaram a terceira. No sétimo ano o desempenho
dos alunos foi menor, mas ainda satisfatório, tendo
83,7% de acertos na primeira questão 80% na
segunda e 83,83% na terceira.



questão.

4.3.11

Matemática- Bagé
Auxiliar os alunos para os
testes dos conteúdos
programáticos de final de
trimestre.

(Agosto/2017)
E.M.E.F Pérola Gonçalves: alguns alunos estavam
enfrentando dificuldades de aprendizagem, então entramos
nas turmas de 6° e 7° ano para ajudar os alunos que nos
solicitavam, explicando e tirando suas dúvidas.

Durante a monitoria foi observado que os alunos
apresentaram mais facilidade na interpretação das
atividades sobre os conteúdos, o que pode ter sido
resultado do trabalho desenvolvido com o jogo
Boole.

4.3.12

Matemática- Bagé
Aplicar o nível verde e
azul dos jogos Boole.

(Agosto/2017)
E.M.E.F Pérola Gonçalves: o livro verde e azul é um
nível especial do jogo Boole, ele envolve os baralhos dos
livros azul e verde e é um pouco mais fácil do que o nível
preto.

Os alunos dos 6º e 7º anos enfrentaram dificuldade
na organização das cartas, pois o número de cartas
quase duplicou nesta etapa do jogo, demorando mais
tempo para interpretar os enigmas das histórias.

4.3.13

Matemática- Bagé
Reunir o grupo para
planejar e escrever
trabalhos para submissão
no 9° SIEPE

(Setembro/2017)
E.M.E.F Pérola Gonçalves: foram elaboradas as escritas
de um resumo expandido para apresentação oral,
intitulado ‘Boole: A maneira divertida de aprender” e um
resumo simples para ser apresentado em forma de
minicurso, o qual foi intitulado “Boole: Desenvolvendo o
raciocínio lógico”.

Ao todo foram inscritos dois trabalhos, uma
comunicação oral e um minicurso.

4.3.14

Matemática- Bagé
Produzir portfólios
individuais sobre as
atividades desenvolvidas
pelo grupo de bolsistas.

(Abril/2017 – Setembro/2017)
E.M.E.F Pérola Gonçalves: os portfólios digitais foram
escritos e disponibilizados em pastas individuais no
Google Drive, contendo reflexões individuais a respeito
das atividades desenvolvidas pelos bolsistas.

Ao todo foram elaborados 8 portfólios, sendo 7 dos
bolsistas ID e um 1 da supervisora.

4.4.1

Matemática- Bagé
Realizar leituras de
textos, escritas de
resenhas e apresentação
de seminários.

(Janeiro/2017-Março/2017)
IFSUL-Bagé: durante este período foram realizadas, pelos
bolsistas ID, leituras de textos acadêmicos envolvendo
dados obtidos a partir do “Pisa em Foco”, uma série de
publicações da OCDE que traz dados provenientes das
aplicações do Pisa e o texto “Concepções de letramento
matemático em avaliação educacional subjacentes ao
Pisa”. Também foram realizadas escritas de resenhas e
apresentação de seminários, com intuito de promover
uma discussão a respeito do conceito de letramento
matemático e os resultados do PISA.

Essa foi conduzida durante os meses de janeiro a
março, com a integração de todos os bolsistas,
supervisoras e coordenadoras de área do subprojeto
matemática do campus Bagé e permitiu que fossem
realizadas discussões coletivas sobre letramento
matemático, melhoramento de desempenho dos
alunos, disciplina escolar e evasão escolar, ou seja,
temas de grande relevância na educação.



4.4.2 Matemática- Bagé
Promover encontros
semanais com os bolsistas
para planejar as
atividades do semestre.

(Abril/2017-Junho/2017)
IFSUL-Bagé: foram realizados encontros com os
bolsistas ID para planejamento de atividades a ser
aplicadas na escola, tais como: elaboração de planos de
aula, pesquisas e estudos sobre conteúdos matemáticos
objetivados nessas atividades.

Ao todo foram necessárias 13 reuniões para elaborar
e desenvolver as práticas pretendidas pelo grupo,
sendo que algumas das atividades planejadas foram
aplicadas com sucesso.

4.4.3

Matemática- Bagé
Realizar leituras e
discussões de textos.

(Abril/2017)
IFSUL-Bagé: os bolsistas realizaram leituras e discussões
sobre a Interdisciplinaridade com o objetivo de esclarecer
dúvidas e aprofundar o estudo do tema, de modo que
possam utilizar este conceito nas práticas futuras.

Os textos abordados foram: “Interdisciplinaridade:
fatos a considerar" da autora Fernanda Serpa e o
documento base sobre “Educação profissional
técnica de nível médio integrada ao ensino médio”.
Com as leituras realizadas os bolsistas tiveram a
oportunidade de conhecer mais sobre atividades
pluri, multi, trans e interdisciplinaridade.

4.4.4

Matemática- Bagé
Calcular áreas e
perímetros de piquetes
em pastejo rotacionado.

(Abril/2017-Junho/2017)
IFSUL-Bagé: com o objetivo de realizar uma prática
interdisciplinar e, ao mesmo tempo, integrar a matemática
com a agropecuária (integrando a matemática com as
disciplinas técnicas estudadas pelos alunos), o grupo
planejou uma atividade envolvendo manejo de pastagens,
pastejo rotacionado e o cálculo de área e perímetro. A
turma foi dividida em grupos e, inicialmente, tiveram que
realizar cálculos e medições de área, altura de pastagem
para determinar valores que foram utilizados
posteriormente nas questões propostas. As referidas
questões envolveram tamanho de piquetes para pastejo
rotacionado, área de piquetes, perímetro e quantidade de
animais por piquetes.

A aplicação foi realizada em uma turma de quarto
semestre do Curso Integrado em agropecuária. O
grupo de bolsistas ID percebeu, ao aplicar essa
atividade, uma constante motivação e muito
empenho por parte dos alunos na realização da
atividade. Pode-se verificar, também, que os alunos
conseguiram estabelecer as relações entre a
agropecuária e a geometria plana associando a teoria
estudada em sala de aula e a prática realizada.

4.4.5

Matemática- Bagé
Introduzir conceitos de
funções através de
atividades.

(Maio/2017)
IFSUL-Bagé: neste período foi planejada e aplicada a
atividade sobre funções do primeiro grau. Esta tinha
como objetivo introduzir conceitos de funções e
estabelecer relações com situações do cotidiano dos
alunos, mostrando a importância do estudo de funções em
situação da vida real.

A atividade foi realizada na turma do primeiro
semestre do curso técnico integrado em informática
e ao todo envolveu 35 alunos, sendo que estes
conseguiram resolver as questões propostas e
perceberam que a função está presente em diversas
ações do seu dia-a-dia.



4.4.6

Matemática- Bagé
Auxiliar no
desenvolvimento do
raciocínio lógico dos
alunos.

(Maio/2017-Junho/2017)
IFSUL-Bagé: foi aplicada uma atividade utilizando cartas
e tabuleiro dos Jogos Boole.

Os Jogos Boole foi aplicado na turma do sexto
semestre do curso técnico integrado em informática
com 25 alunos.Os alunos se mostraram interessados
e entusiasmados na resolução das atividades
propostas no jogo. Embora alguns alunos tenham
resolvido as atividades em um tempo maior do que
outros, todos eles alcançaram o que foi proposto.

4.4.7

Matemática- Bagé
Desenvolver o cálculo de
volume para auxiliar na
realização de uma
atividade prática da
disciplina de Biologia.

(Junho/2017)
IFSUL-Bagé: o grupo propôs-se a desenvolver o cálculo
de volume de cubos, paralelepípedos, cilindros e esferas a
fim de auxiliar na elaboração de uma maquete de células
da disciplina de Biologia. Foram utilizados recursos
como: material dourado, sólidos de acrílico e bolas de
isopor. Esta atividade envolveu, além do cálculo de
volumes, o uso de porcentagens e regra de três.

A atividade foi aplicada na turma do primeiro e
quarto semestre do curso técnico integrado em
informática abrangendo um total de 60 alunos. Os
alunos conseguiram colocar em prática os cálculos
aprendidos com a utilização de massas de modelar,
cubos, esferas e paralelepípedos de isopor, balões
com água e cordões. Percebeu-se claramente a
relação entre a teoria e a prática e o quanto os alunos
se envolvem e se dedicam na realização deste tipo de
atividade. Embora seja uma atividade planejada pela
disciplina de Biologia, a Matemática teve uma
importante função em todo o processo.

4.4.8

Matemática- Bagé
Realizar reuniões para
planejar atividades e
avaliar os resultados
alcançados com estas.

(Julho/2017-Outubro/2017)
IFSUL-Bagé: foram promovidos encontros semanais
entre os bolsistas ID e a supervisora, com o intuito de
planejar atividades, discutir sobre os resultados
alcançados com estas, escrever artigos e relatos sobre as
atividades desenvolvidas.

Para cumprir com o planejamento precisou-se de 11
encontros, constatando-se que se obteve resultados
satisfatórios com as atividades realizadas.

4.4.9

Matemática- Bagé
Estimular os alunos a
utilizar seus
conhecimentos de física e
matemática
através de uma oficina
(atividade
interdisciplinar).

(Agosto/2017)
IFSUL-Bagé: com o objetivo de desenvolver uma
atividade em que fosse desafiadora e que provocasse os
alunos a refletir, analisar e a utilizar o conhecimento
adquirido sobre física e matemática elaborou-se a oficina
“Desafio do centro de gravidade”. Através desta foi
propostos alguns desafios para os alunos sobre equilíbrio
de objetos comuns utilizados no cotidiano como garfos,
colheres, etc.

As atividades foram aplicadas nas turmas do quarto e
quinto semestre do curso técnico integrado em
informática. Todos os desafios propostos foram
resolvidos pelos alunos, sendo que estes
demonstraram muita satisfação e interesse por
estarem participando da oficina. Também os alunos
destacaram que é importante acontecer à integração
entre essas disciplinas, pois dessa maneira
conseguem entender mais facilmente determinados



conteúdos, que geralmente são complicados. Cabe
destacar que esta atividade será aplicada no 9°
SIEPE.

4.4.10

Matemática- Bagé
Realizar escritas de
trabalhos para o 9°
SIEPE.

(Setembro/2017)
IFSUL-Bagé: este período foi dedicado para os bolsistas
elaborarem a escrita de trabalhos para o 9° SIEPE. Foi
escrita uma comunicação oral: “Matemática e física: uma
proposta interdisciplinar” e um minicurso “Desafio do
centro de gravidade”, ambos relacionados à aplicação da
oficina. Também foi revisado e reescrito o artigo
“Desenvolvendo o pensamento geométrico espacial por
meio de sólidos e planificações” a respeito de uma
atividade aplicada em 2015 sobre geometria espacial.

Ao todo foram escritos e submetidos três trabalhos,
sendo duas comunicações orais e um minicurso.
Sendo que o minicurso já foi aceito no evento e as
comunicações orais estamos aguardando o aceite
destas.

4.4.11

Matemática- Bagé
Elaborar portfólios para
reflexões individuais.

(Janeiro/2017-Outubro/2017)
IFSUL-Bagé: durante todo o período em que os bolsistas
ID realizaram leituras de textos, planejamentos de
atividades, assim como aplicações destas, puderam expor
suas reflexões sobre as experiências vivenciadas por meio
da escrita de um portfólio digital.

Cada bolsista ID teve a oportunidade de refletir e
apontar os resultados sobre as atividades realizadas
ao longo do semestre, como também analisar se os
projetos realizados contribuíram para a sua formação
e desenvolvimento. Ao todo foram escritos oito
portfólios digitais.

4.4.12

Matemática- Bagé
Mobilizar bolsista ID em
defesa da continuidade do
Pibid 2018, sem cortes e
sem interrupção.

(Outubro/2017)
IFSUL-Bagé: os bolsistas estiveram mobilizados
recolhendo assinatura para o abaixo-assinado com a
intenção de reivindicar a continuidade do programa, sem
cortes e sem interrupções em 2018.

Todo os oito bolsistas ID, assim como a supervisora,
estiveram mobilizados recolhendo assinaturas em
abaixo-assinados em prol da continuidade do
programa.

4.5.1

Matemática- Bagé
Reunir bolsistas ID para
discussão dos textos
sugeridos pelos
coordenadores de área do
PIBID.

(Janeiro/2017–Fevereiro/2017)
E.E.E.M Silveira Martins: nesta ação conjunta, foram
realizadas leituras dos textos: 1) Concepção de Letramento
matemático em Avaliação; 2) Vol.23 - O que os estudantes
esperam fazer ao terminar o Ensino médio;3) Vol.24 - O
que os estudantes pensam da escola.

Foram realizados 02 encontros para debate e
elaboração de um seminário sobre as leituras
realizadas.

4.5.2

Matemática- Bagé
Organizar seminário para
apresentação dos estudos
teóricos realizados no

(Março/2017)
E.E.E.M Silveira Martins: os bolsistas, após as leituras
dos textos indicados em 4.5.1, realizaram discussão e
debate sobre os dados do PISA 2009 e letramento

O seminário foi apresentado e discutido com todos
os integrantes do subprojeto PIBID Matemática,
atingindo um total de 36 participantes.



período de janeiro a
março de 2017.

matemático, para a elaboração do seminário a ser
apresentado na Unipampa no dia 13/03/2017.

4.5.3

Matemática- Bagé
Discutir o planejamento
de ações e aplicações de
atividades práticas em
salas de aula da escola
Silveira Marins.

(Março/2017– Junho/2017)
E.E.E.M Silveira Martins: foram realizadas pelos
bolsistas ID juntamente com a supervisora reuniões de
planejamento das atividades a serem realizadas na escola.

Realizamos um total de 18 encontros com o objetivo
de discutir e planejar ações de trabalho com os
alunos do 7º e 8º ano do ensino fundamental e 2º e 3º
ano do ensino médio.

4.5.4

Matemática- Bagé
Introduzir conceitos de
Geometria Analítica com
o software Geogebra

(Julho/2016 – Agosto/2016)
E.E.E.M Silveira Martins: esta atividade foi desenvolvida
com a finalidade de introduzir conceitos de Geometria
Analítica. Para a abordagem dos conceitos iniciais, foram
representados pontos de uma reta utilizando os números
reais, o conceito de distância, destacando que a maioria
das definições algébricas de figuras geométricas é obtida
por intermédio do conceito de distância. Nessa construção
inicial foi utilizado o software Geogebra.

A atividade foi aplicada nas terceiras series do
ensino médio, atingindo um total de 73 alunos.

4.5.5

Matemática- Bagé
Planejar gincana
matemática a fim de
ampliar conceitos
matemáticos, integrar os
estudantes e promover
atividades solidárias.

(Março/2017 - Julho/2017)
E.E.E.M Silveira Martins: a gincana matemática tem por
objetivo ampliar os conceitos matemáticos, o trabalho em
equipe e a solidariedade dos alunos, através de atividades
desenvolvidas com turmas de 2º ano do Ensino Médio.
Essa gincana contou com atividades de arrecadação de
alimentos para ser doado a uma instituição de caridade de
Bagé, escolhida pela turma vencedora da gincana.
Também foi lançado para os alunos um missão chamada
“Matemáticos” , por meio da qual os alunos
apresentaram, de forma criativa, as contribuições
matemáticas e a história de um matemático de sua
escolha.

Essa atividade foi desenvolvida com 105 alunos das
segundas séries do Ensino Médio da escola e
contribuiu para a integração entre os alunos, para a
compreensão do significado de solidariedade, além
de proporcionar momentos de interação com
conteúdos matemáticos. Foram arrecadados 50kg de
alimentos não perecíveis.

4.5.6

Matemática- Bagé
Promover atividades
interdisciplinares,
integrando matemática e

(Abril/2017)
E.E.E.M Silveira Martins: esta atividade foi desenvolvida
em conjunto com o professor da disciplina de história
André Jobim com a finalidade de promover a

A atividade foi aplicada com os alunos do 1º ao
3ºano do ensino médio, atingindo um total de 29
alunos com duração de 3 horas.



história, de modo a
proporcionar subsídios
sobre a presença da
matemática na história.

interdisciplinaridade e integração entre as turmas de 1º ao
3º ano do ensino médio, utilizando os netbooks
fornecidos pela escola para pesquisa dos principais
matemáticos da história, desenvolvendo um cartaz com
uma linha do tempo. Em um segundo momento foram
desenvolvidas atividades com a sequência de Fibonacci
com a medição das partes do corpo encontrando o número
de ouro e descoberta dos números pitagóricos com a
utilização do jogo Lego.

4.5.7

Matemática- Bagé
Revisar as operações de
multiplicação e divisão e
as regras de sinais por
meio do jogo “Trilha dos
números Inteiros”.

(Abril/2017-Maio/2017)
E.E.E.M Silveira Martins: essa atividade consistiu em
trabalhar multiplicação, divisão e as regras de sinais por
meio de um jogo denominado de Trilha dos Números
Inteiros. O jogo chamou atenção dos alunos
principalmente pelo tamanho do tabuleiro, ou seja, um
tabuleiro gigante sobre o qual os alunos podiam
movimentar-se enquanto faziam cálculos e revisavam os
conceitos das operações e as regras de sinais.

O jogo foi aplicado para 30 alunos do sétimo ano do
Ensino Fundamental com duração de 2h/aulas.

4.5.8

Matemática- Bagé
Construir e utilizar um
Teodolito caseiro para
calcular alturas por meio
da aplicação de conceitos
da Trigonometria.

(Abril/2017-Maio/2017)
E.E.E.M Silveira Martins: a atividade foi dividida em
duas aulas. Na primeira aula os alunos das segundas
séries do Ensino Médio construíram um teodolito
artesanal. Na segunda aula os alunos foram para rua
calcular as alturas dos prédios ao redor da escola,
utilizando o teodolito e conceitos de Trigonometria.

Essa oficina foi aplicada no segundo ano do ensino
médio, com duração de 2h/aulas. Participaram dessa
atividade os 105 alunos.

4.5.9

Matemática- Bagé
Articular Matemática,
Arte e História,
auxiliando na formação
das capacidades
intelectuais dos
estudantes de forma a
desenvolver o
pensamento artístico, a

(Maio/2017-Junho/2017)
E.E.E.M Silveira Martins: a oficina “A arte das Mandalas
e os saberes Matemáticos” foi iniciada com uma breve
fala a respeito da origem das Mandalas e seus
significados. Em seguida foram apresentados conceitos de
geometria plana. Na sequência os alunos foram
convidados a construírem suas Mandalas utilizando
conceitos apresentados anteriormente.

A oficina foi aplicada no oitavo ano do Ensino
Fundamental, atingindo 25 alunos com duração de
2h/a.



percepção estética, a
sensibilidade e a
imaginação.

4.5.10

Matemática- Bagé
Discutir o planejamento
de ações e aplicações de
atividades práticas em
salas de aula da escola
Silveira Martins.

(Julho/2017 a Outubro/2017)
E.E.E.M Silveira Martins: foram realizadas pelos
bolsistas ID juntamente com a supervisora reuniões de
planejamento das atividades a serem realizadas na escola.

Foram realizados 14 encontros com o objetivo de
discutir e planejar ações de trabalho para os alunos
do 4º, 6º e 7º anos do ensino fundamental e 3º ano do
ensino médio.

4.5.11

Matemática- Bagé
Realizar a leitura e
discussão em grupo de
texto sobre
interdisciplinaridade.

(Julho/2017)
E.E.E.M Silveira Martins: o grupo realizou a leitura do
texto do cap.5- Enfrentando as Incertezas do livro Cabeça
Bem Feita do autor Edgar Morin e produziu uma escrita
coletiva após o debate.

Foram realizados 02 encontros para discussão e
elaboração de uma resenha sobre a leitura realizada.

4.5.12

Matemática- Bagé
Construir os sólidos de
Platão com base nos
conceitos da geometria
espacial.

(Agosto/2017)
E.E.E.M Silveira Martins: essa atividade foi dividida em
2 etapas. Primeira etapa forma trabalhados conceitos de
geometria espacial e na segunda etapa a construção de
poliedros com material manipulável como canudos,
palitos de churrasco, barbante e etc.

Participaram desta oficina cerca de 85 alunos das
turmas do terceiro ano do ensino médio.

4.5.13

Matemática- Bagé
Realizar a escrita de
resumos para submissão
no 9º SIEPE.

(Agosto/2017- Setembro/2017)
E.E.E.M Silveira Martins: os bolsistas desenvolveram a
escrita de resumos a partir dos resultados das aplicações
de oficinas com os alunos do ensino médio sobre
Geometria Espacial e História- Matemática.

Submissão da produção de 02 resumos expandidos e
01 oficina para o 9º SIEPE.

4.5.14

Matemática- Bagé
Desenvolver a escrita
coletiva dos impactos do
PIBID na formação
acadêmica para Fórum
das Licenciaturas e
Seminário Institucional
do PIBID.

(Setembro/2017)
E.E.E.M Silveira Martins: debate entre os bolsistas o que
resultou uma escrita coletiva sobre os impactos do projeto
no desenvolvimento acadêmico, a serem discutidos no
Fórum da Licenciatura e Seminário Institucional do
PIBID.

Foi realizado 01 encontro para discussão e escrita
para o encontro de todos os subprojetos do PIBID
Unipampa. O evento reuniu mais de 200 bolsistas
durante o seminário.

4.5.15 Matemática- Bagé (Setembro/2017) Atingindo um total de 45 alunos do 6º ano do ensino



Explorar o conceito de
frações através da
construção de um
Xilofone.

E.E.E.M Silveira Martins: essa atividade foi realizada em
dois encontros, primeiramente foi trabalhado os conceitos
iniciais de frações com o auxílio do Fracsoma, e a partir
das representações de fração foi construído o xilofone
com copos de água.

fundamental.

4.5.16

Matemática- Bagé
Desenvolver o conceito
do Número de Ouro.

(Outubro/2017)
E.E.E.M Silveira Martins: essa ação envolveu os bolsistas
na elaboração da oficina: “A beleza em nossa vida
explorando o número de ouro”. Os alunos utilizaram a
fita métrica para medir as partes do próprio corpo,
calculando a razão aproximada entre essas partes e,
relacionando-as com a razão áurea.

A oficina foi aplicada para uma turma do 7º do
Ensino Fundamental. Participaram dessa atividade
35 alunos

4.5.17

Matemática- Bagé
Produzir portfólios sobre
as atividades realizadas
no Projeto durante o ano.

(Abril/2017 – Outubro/2017)
E.E.E.M Silveira Martins: os bolsistas realizaram a
escrita individual sobre as atividades desenvolvidas e suas
percepções no decorrer do ano.

Produção de 8 portfólios.

4.5.18

Matemática- Bagé
Retomar conceitos de
geometria Analítica com
o auxílio de Software
Geogebra.

(Novembro/2017)
E.E.E.M Silveira Martins: esta atividade ainda não foi
aplicada, mas está prevista para ser desenvolvida com a
finalidade de retomar conceitos de Geometria Analítica
através do uso do software Geogebra.

A atividade será aplicada durante o mês de
novembro de 2017 nos terceiros ano do ensino
médio, para 105 alunos.

4.5.19

Matemática- Bagé
Revisar as operações
básicas com números
naturais.

(Novembro/2017)
E.E.E.M Silveira Martins: a atividade ainda não foi
aplicada, mas está prevista para ser desenvolvida com os
alunos do ensino fundamental explorando o
desenvolvimento do cálculo mental com as quatro
operações básicas.

A atividade será aplicada em novembro de 2017 em
forma de oficina para 34 alunos do 4º ano do ensino
fundamental.

4.5.20

Matemática- Bagé
Realizar a leitura e
discussão em grupo do
texto “Como ensinar
matemática hoje” Beatriz
D’Ambrósio.

(Dezembro/2017)
E.E.E.M Silveira Martins: leitura e discussão do texto
está prevista para ocorrer de forma coletiva, a fim de
contribuir para a escrita individual de cada bolsista.

Estão previstos, para o mês de dezembro, 02
encontros para discussão do texto.

1. Física/Bagé (fevereiro a dezembro/2017) O estabelecimento de uma agenda mensal,



Estabelecer encontros
semanais para
planejamento, avaliação e
implementação de ações
estabelecidas.

Semanalmente são realizados encontros de 2 a 4 horas, na
Universidade. Os encontros são organizados por temas
que são trabalhos nas escolas (Iniciação à Lógica de
Programação, Feira de Ciências, Produção,
implementação de atividades experimentais e iniciação a
pesquisa em Ensino de Física). Além desses, encontros
mensais também são realizados encontros com todo o
grande grupo. Para a concepção da pauta das reuniões
mensais os coordenadores se reúnem previamente com
um grupo de três bolsistas que são indicados pelos seus
colegas. O grupo formado pelos coordenadores de área e
mais esses bolsistas é denominado de “conselho” do
PIBID Física e recebe demandas diárias que são debatidas
em reuniões prévias às reuniões mensais.

implementada desde fevereiro de 2015, tem
propiciado um trabalho coletivo e com a proposição
de ações desenvolvidas em conjunto com os
supervisores, bolsistas-ID e coordenadores de área.

A criação do “conselho”, grupo que recebe
demandas, discute internamente e que socializa com
o grande grupo tem gerado um ótimo espaço de
discussão e reflexão.

2. Física/Bagé
Participar e organizar
Feiras de Ciências

(março a outubro/2017)
Em 2017 realizaram-se feiras de ciências visando
estimular alunos e professores para a produção de
trabalhos investigativos e promover a integração entre
escola e universidade. Desde 2011 o PIBID Física tem
desenvolvido ações em parceria com o Projeto Feira de
Ciências da Unipampa Campus Bagé (projeto que tem
recebido apoio financeiro do CNPq).
Os bolsistas ID da escola Jerônimo Mércio atuaram na
organização da VII Feira de Ciências. A feira foi
realizada nas dependências da escola. Os bolsistas-ID
trabalharam na montagem dos estandes e na banca de
avaliação dos trabalhos.
No dia 23 de agosto, em Candiota, ocorreu a V FEICAN -
Feira de Ciências, Arte e Tecnologia de Candiota
organizada em parceria com o PIBID Física e a Smed de
Candiota.
Os trabalhos selecionados na V FEICAN foram
apresentados na VII Feira de Ciências do Campus Bagé
da Unipampa, realizada no dia 01 setembro.

Apresentação de 30 trabalhos na escola Jerônimo
Mércio da Silveira, 55 trabalhos na feira de Candiota
e 65 trabalhos na Feira de Bagé.
Participação de escolas de vários municípios, a
saber: Bagé, Candiota, Caçapava do Sul, Dom
Pedrito, Lavras do Sul e Aceguá.
Os bolsistas do PIBID Física têm demonstrado um
ótimo envolvimento e empenho na realização das
feiras.
Articulação entre os projetos Difundindo Ciência e
Tecnologia na Região da Campanha (CNPQ
processo 405472 / 2015-3.) e o subprojeto Física.



3. (Física/Bagé)
Trabalhar no software
Scratch com: i) as
condições de
programação e, ou , se e
senão, ii) operadores
matemáticos e iii) criação
de jogos.

(março a dezembro/2017)
Ao longo do ano foram propostas atividades sobre o
ensino das condições de programação e, ou , se e senão e
operadores matemáticos. Os alunos, nas escolas Felix
Contreira, CAIC, Neli Betemps e Jerônimo Mércio
começaram desenvolvendo atividades que exploravam as
diferenças entre e e ou e na sequência sobre se e senão.
Ao decorrer das aulas foram realizadas atividades, em que
os alunos deveriam formar figuras geométricas, criar
jogos e concluírem alguns desafios propostos a cada
encontro.
As atividades nas escolas Felix Contreira, CAIC e
Jerônimo Mércio ocorreram em turno inverso e na escola
Neli no horário de aula normal.

As atividades propostas envolveram
aproximadamente 80 alunos das escolas envolvidas.
Cabe destacar que entre as escolas com atividades no
turno inverso, a escola CAIC teve uma frequência
maior dos alunos, pois estes alunos fazem parte da
Educação Integral, evidenciando um potencial de
articulação entre o PIBID e ações nas escolas de
turno integral.
Esta ação foi fundamental para propiciar a
continuidade das olimpíadas de programação do
Ensino Fundamental

4. Física/Bagé
Realizar uma olimpíada
de programação

(março a dezembro/2017)
De modo paralelo as atividades de programação nas
escolas foi construído um site
(https://pibidfisica2017.wixsite.com/olimpiadapro)para
divulgação da II OPEF - Olimpíada de Programação do
Ensino Fundamental e ao longo do ano foi fomentado a
participação das escolas de atuação do PIBID Física na
olimpíada.

A realização da II OPEF no dia 11/11/2017, com a
participação das escolas Felix Contreira, CAIC, Neli
Betemps e Jerônimo Mércio.
A construção de site contendo um conjunto de
atividades e resoluções completas sobre desafios
para alunos do Ensino Fundamental sobre o software
Scratch.

5. Física/Bagé
Desenvolver sistemas de
instrumentação para o
Ensino de Física

(março a dezembro/2017) O sistema de medição é
composto por um Pt-100 classe AA da Omega e um
conversor analógico-digital de 24 bits (ADS1247 – Texas
Instruments). Foi concluído o sistema de calibração
composto por um Pt-100 classe AAA de referência. O
controle do sistema é através de comunicação GPIB e
software Python. A estabilidade obtida é de 0,01 K em 1
minuto ou melhor.
Caracterização de diversos sensores (SHT75, SHT31,
DHT11, LM35, etc.) e de conversores
Analógicos-digitais, ADC, (HX711, ADS1115, etc.) para
utilização com a plataforma Arduino.

Desenvolveu-se um sistema de calibração em
temperatura. Disponibilização do diagrama e do
código de programação
(https://github.com/KakiArduino).

https://pibidfisica2017.wixsite.com/olimpiadapro
https://github.com/KakiArduino


6. Física/Bagé
Realizar atividades de
pesquisa em Ensino de
Física

(maio a dezembro/2017)
Diante das dificuldades de aprendizagem dos alunos do
Ensino Médio no componente curricular de Física e dos
ingressantes no curso de Licenciatura em Física se
formou um grupo para estudar trabalhos da literatura e
realizar ações sobre tais dificuldades.

Leituras sobre pesquisa quantitativa e qualitativa no
Ensino de Física.
Criação e validação de um teste sobre
conhecimentos básicos de física e transformação de
unidades.
Realização de grupos focais com os alunos da
Licenciatura em Física da Unipampa Campus Bagé.

7. Física/Bagé
Implementar, em
ambiente de sala de aula,
experimentos didáticos

(março a dezembro/2017)
Ao longo do ano experimentos, desenvolvidos em 2016,
foram implementados na escola Luiz Mercio Teixeira, em
turmas de 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio. As
apresentações ocorrem sempre no turno da manhã. Os
planejamentos e reuniões para ajustes dos mesmos
aconteceram na Universidade.

As aplicações ocorreram em todas as turmas da
escola e constituíram-se em uma oportunidade para
bolsistas iniciantes terem contatos com atividades
desenvolvidas em anos anteriores.
Os experimentos utilizados foram: Motor
Homopolar; Freio Magnético; Aceleração da
gravidade no tubo de espiras e Velocidade do som
com cápsulas de eletreto.

8. Física/Bagé
Apresentar experimentos
e demonstrações de Física
para alunos do Ensino
Médio.

(março a dezembro/2017) A atividade consistiu em
realizar demonstrações envolvendo experimentos. São
experimentos lúdicos e interativos, em que o participante
contribui com a realização do mesmo. São demonstrações
relacionadas aos seguintes conceitos: conservação de
momento angular; conservação de momento linear;
modelo de painel solar, conservação de energia; indução
elétrica e magnética (motor homopolar, freio magnético,
etc.) e Magnetismo (ferrofluido, eletroímã, etc.). No mês
de outubro foram desenvolvidas duas atividades no
Colégio Presidente Emílio Garrastazu Médici – Fundação
Bradesco. De agosto a outubro de 2017, foram recebidos
(na Unipampa) alunos do Ensino Médio das escolas
Espírito Santo, Fundação Bradesco e do Ensino
Fundamental da escola Espírito Santo. Apresentação dos
experimentos no “Dia C da ciência”.

Exposição para aproximadamente 190 alunos da
educação básica. Os alunos tiveram uma interação
com os experimentos, demonstrando interesse no
conteúdo formal.

9. Física/Bagé
Proceder o nivelamento
de conhecimentos entre

(abril a dezembro/2017)
Um grupo de bolsistas de iniciação à docência realizaram
grupos de estudos buscando aprofundar e nivelar seus

Ao buscarem seu aprimoramento os bolsistas
conheceram novas formas de levarem o
conhecimento da Física aos estudantes da Educação



os bolsistas, em relação
às linguagens de
programação trabalhadas.

conhecimentos sobre programação e robótica, bem como
as possibilidades de aplicação no ensino- aprendizagem
de Física e/ou Matemática.

Básica, através de tecnologias na educação e
adquiriram subsídios para planejarem suas futuras
atividades.
O Nivelamento proporcionou o desenvolvimento de
ações semelhantes em quatro escolas de atuação do
PIBID Física e criou condições favoráveis para a
realização da II OPEF.

10. Física/Bagé
Realizar oficinas sobre
Tecnologias da
Informação e
Comunicação.

(março a dezembro/2017) Ao longo do ano de 2017
foram preparadas e ministradas oficinas sobre a placa
microcontrolada Arduino e Célula Combustível.

Realização de quatro oficinas sobre Arduino:
 Semana acadêmica do curso Técnico em
Informática do (IFSUL Campus Bagé),
 Semana acadêmica do curso de Ciências
Exatas (Unipampa Campus Caçapava do Sul),
 ISA Estudantil Gaúcha (Unipampa Bagé) e
 IX SIEPE (Unipampa Campus Santana do
Livramento).
Realização de uma oficina sobre Célula Combustível
na Semana acadêmica do curso de Ciências Exatas
(Unipampa Campus Caçapava do Sul).
Integração e socialização de resultados entre os
bolsistas da Física e licenciandos do curso de
Licenciatura em Ciências Exatas da Unipampa
Campus Caçapava do Sul.

11. Física/Bagé
Apresentar trabalhos e
participar de eventos

(março a dezembro/2017)
Participação nos seguintes eventos:
 VII Encontro Estadual de Ensino de Física – RS,
 3° ENCIF – Encontro de Ciência e Tecnologia do
IFSul,
 IX SIEPE - Salão Internacional de Ensino,
Pesquisa e Extensão,
 II ENLICSUL, II PIBID/SUL E II SEMINÁRIO
INSTITUCIONAL PIBID.

A socialização de trabalhos do PIBID Física em
eventos regionais.
Novas experiências para os participantes do PIBID
Física.
Apresentação de 12 trabalhos em eventos científicos.

1. Ciências - Dom Pedrito
Realizar escrita de
Sínteses reflexivas

(Janeiro – Novembro 2017) Mensalmente os bolsistas
escreveram sínteses reflexivas a partir de artigos
científicos, livros, dissertações e teses, escolhidas por eles

Durante o ano foram construídas 21 sínteses
reflexivas.



e indicadas pela coordenação, retomando as
aprendizagens e dificuldades encontradas e,
principalmente, refletindo sobre as necessidades para
qualificar sua prática. Esta demanda é acompanhada pelos
supervisores e posteriormente pela coordenação de área.

2. Ciências - Dom Pedrito
Desenvolver o hábito da
leitura

(Janeiro a Novembro 2017): os bolsistas ID e
supervisores leram artigos científicos, publicados em atas
de eventos e revistas, além de capítulos de livros, os quais
foram discutidos posteriormente nas reuniões coletivas do
grupo. As leituras visavam fundamentar práticas de sala
de aula e servir de referencial para as propostas de ensino
que eram elaboradas pelos bolsistas ID.

A prática da leitura e da escrita contribuem para o
desenvolvimento do trabalho no PIBID assim como
nas componentes curriculares cursadas pelos
licenciandos. Foram estudados 18 textos científicos.

3. Ciências - Dom Pedrito
Compreender o sistema
de preenchimento da
Plataforma Lattes

(Agosto 2017): Orientação, por parte de mestrandos (ex
pibidianos), quanto aos dados a serem preenchidos na
plataforma, e a criação de uma conta para aqueles que
ainda não tinham cadastro.

Criação e atualização dos currículos dos bolsistas ID
e supervisores.

4. Ciências - Dom Pedrito
Planejamento e execução
de oficinas

(Janeiro – Dezembro 2017) Ao longo do ano foram
elaboradas oficinas de ensino de Ciências da Natureza,
com caráter interdisciplinar e contextualizado, aplicadas
nas escolas de Ensino Fundamental e no Ensino Médio
( E.E.E.F Getúlio Vargas, E.M.E.F Bernardino Tatu, I.E.
Bernardino Angelo, E.M.E.F Sucessão dos Moraes e
E.M.E.F. Argeny de O. Jardim) , vivenciando a prática
pedagógica no contexto da escola, propondo
metodologias diferenciadas no ensino de Ciências e
analisando os resultados, a maioria delas ficou integrada e
descrita nos projetos.

As oficinas desenvolvidas nos projetos
proporcionaram a alunos do ensino básico aulas
diferentes do que usualmente são realizadas no
currículo escolar.

5. Ciências - Dom Pedrito
Elaborar, aplicar e avaliar
projetos

(Janeiro – Dezembro 2017 ) A partir das temáticas
geradoras identificadas no dossiê socioantropológico e
indicadas pelos alunos e professores como prioridade,
planejaram-se projetos. Os mesmos contribuíram para
vivência de diferentes metodologias pelo bolsista e aos
alunos oportunizaram o conhecimento crítico. Escolas
envolvidas: E.E.E.F Getúlio Vargas, E.M.E.F Bernardino

Os bolsistas-ID tiveram a experiência de construir
projetos, os quais deviam conter referencial teórico,
objetivos, materiais e métodos e resultados
esperados. Ao total 8 projetos foram planejados e
executados.



Tatu, I.E. Bernardino Angelo, E.M.E.F Sucessão dos
Moraes e E.M.E.F. Argeny de O. Jardim

6. Ciências - Dom Pedrito
Desenvolver a escrita e a
reflexão sobre a prática
docente.

(Janeiro – Dezembro 2017) Cada bolsista foi incentivado
a registrar suas reflexões em um portfólio físico. A
coordenação de área também disponibilizou atividades a
serem respondidas no portfólio (exercícios de raciocínio,
atividades conceituais, sínteses reflexivas).

Cada bolsista elaborou seu portfólio físico
descrevendo a trajetória de ação e participação e o
processo de aprendizagem de cada bolsista-ID. Ao
total 34 portfólios produzidos.

7. Ciências - Dom Pedrito
Desenvolvimento de
materiais pedagógicos

(Janeiro – Dezembro 2017) Produção de material didático
pedagógico para o Ensino Fundamental/Ensino Médio de
acordo com o currículo Escolar, considerando a
importância da experimentação no Ensino de Ciências.
Escolas envolvidas: E.E.E.F Getúlio Vargas, E.M.E.F
Bernardino Tatu, I.E. Bernardino Angelo, E.M.E.F
Sucessão dos Moraes e E.M.E.F. Argeny de O. Jardim

Foram produzidos 12 materiais de cunho
investigativo utilizando a metodologia de
experimentação. Esse material foi avaliado pela
equipe executora e explorado na exposição e nas
escolas de Educação Básica.

8. Ciências - Dom Pedrito
Organizar e manter
atualizado o portal e o
facebook do subprojeto.

(Janeiro – Dezembro 2017) Manutenção do portal
institucional do PIBID pelo grupo para a divulgação das
atividades e projetos realizados nas escolas parceiras do
subprojeto permitindo a socialização das atividades e seus
resultados.

Grande quantidade de notícias foram compartilhadas
pelos bolsistas-ID através das redes sociais,
divulgando as atividades desenvolvidas no âmbito do
PIBID. Página no Facebook:
https://www.facebook.com/PIBID-Bernardino-Tatu-
746553808823034/

9. Ciências - Dom Pedrito
Participar de reuniões de
planejamento e formação

(Janeiro – Dezembro 2017) Realização de reuniões
mensais para planejamento e avaliação das atividades, em
conjunto com os professores da Educação Básica
envolvidos; Realização de reuniões semestrais com todos
envolvidos nas escolas de Educação Básica. Participação
em reuniões de Comissão de Curso para estreitar laços
entre PIBID e Licenciatura.

Foram realizadas reuniões mensalmente e 09
encontros formativos.

10. Ciências - Dom Pedrito
Participar de
planejamento,
organização, participação
e execução de mostras,
feiras de ciências e outros

(Janeiro – Dezembro 2017) Participação e\ou auxílio na
logística e organização de Feiras de Ciências escolar e
municipal. Essa ação propiciará aos bolsistas uma
vivência organizacional e possibilitará aos alunos da
Educação Básica vivenciar diferentes momentos da
pesquisa científica, entre eles a divulgação e socialização

Foram organizadas 2 atividades nesta categoria

https://www.facebook.com/PIBID-Bernardino-Tatu-746553808823034/
https://www.facebook.com/PIBID-Bernardino-Tatu-746553808823034/


dos resultados.
11. Ciências - Dom Pedrito

Participar de eventos,
socializando resultados

(Janeiro – Dezembro 2017) Participação de eventos,
divulgando as atividades desenvolvidas no projeto e
interagindo com pesquisadores de outras universidades.
Destaca-se a importância da participação da Semana
Acadêmica e de eventos organizados pelo PIBID

Foram aprovados 29 trabalhos em eventos

12 Ciências - Dom Pedrito
Desenvolver pesquisas

(Janeiro – Dezembro 2017) Durante este ano tivemos
ingresso de novos bolsistas ao longo de todo o período, o
que muitas vezes impossibilitou a ida para as escolas.
Dessa forma durante alguns meses desenvolveram-se
pesquisas sobre o pibid, para compreender o propósito do
programa, as atividades desenvolvidas, entre outros.

Foram desenvolvidas 05pesquisas

13 Ciências - Dom Pedrito
Utilizar tecnologias
digitais para produzir
Vídeos

(Agosto – Outubro 2017 ) Os bolsistas utilizaram
diferentes tecnologias digitais (telefone, câmera,
filmadora, tablet) com o propósito de construir um
roteiro, filmar e editar vídeos sobre curiosidades
científicas dos discentes da Educação Básica.

Foram produzidos 17 vídeos.

14 Ciências - Dom Pedrito
Organização Fotográfica

(Janeiro – Outubro 2017) – As supervisoras construíram
um álbum fotográfico online, com a descrição escrita e
com as imagens das principais atividades desenvolvidos
pelo PIBID em cada escola, mantendo um histórico.

A organização das imagens possibilita ao subprojeto
manter um histórico do trabalho que vem sendo
desenvolvido ao longo do ano.

15 Ciências - Dom Pedrito
Elaborar Memoriais
formativos

(Julho – Agosto 2017) – Os bolsistas que ingressaram ao
longo do ano foram desafiados a construir um memorial
formativo, descrevendo e analisando seu percurso
formativo com base em referenciais teóricos.

Foram construídos 07 memoriais.

16 Ciências - Dom Pedrito
Dar continuidade ao uso
do blog criado para o
subprojeto.

(Janeiro – Novembro 2017) Os bolsistas-ID deram
continuidade ao uso do blog para publicação de notícias e
divulgação das atividades desenvolvidas por eles e de sua
participação em eventos relacionados ao programa.
Disponível em:
http://pibiddompedrito.blogspot.com.br/

Notícias em grande quantidade foram
compartilhadas pelos bolsistas-ID através de blog,
promovendo integração do grupo, uso de meios de
comunicação virtuais e desenvolvimento da escrita

17 Ciências - Dom Pedrito
Elaboração coletiva de
um glossário online

(Março – Dezembro 2017) Percebendo as inúmeras
dificuldades dos bolsistas em relação aos conceitos
apresentados nas escritas científicas, optou-se por

Desenvolveu o hábito de consultar palavras e/ou
termos desconhecidos , bem como registrar estes
conceitos para utilização em futuras escritas.

http://pibiddompedrito.blogspot.com.br/


construir um glossário, explorando ao mesmo tempo a
consulta a dicionários e o registro.

18 Ciências - Dom Pedrito
Produzir bibliografia
(e-book).

(Janeiro – Dezembro 2017) Escrita de capítulos de
e-book, envolvendo vários bolsistas, supervisores e
coordenadores do subprojeto.

Escrita de sete capítulos que serão publicados em
e-book ainda em 2017.

19 Ciências - Dom Pedrito
Produzir bibliografia
(artigo de revista).

(Janeiro – Julho 2017) Escrita de artigo em revista,
envolvendo bolsistas-ID e coordenadora de área.

Escrita de um artigo, aceito para publicação na
revista REDEQUIM.

20 Ciências - Dom Pedrito
Participar do
INTRAPIBID

(Setembro 2017) Nos dias 21 e 22 de setembro de 2017,
os integrantes do subprojeto participaram do Seminário
Institucional do PIBID juntamente com o Fórum das
Licenciaturas que aconteceu no Campus Bagé da
Universidade Federal do Pampa

Importante momento de troca de experiências.

1 Letras Português/Bagé
Promover reuniões
quinzenais, na
universidade, envolvendo
bolsistas, supervisores e
coordenadores a fim de
refletirem sobre o dia a
dia na escola; discutirem
textos teóricos e literários
que beneficiem a
formação pessoal e
profissional (teórica e
prática); e
planejarem/avaliarem as
ações desenvolvidas nas
escolas.

(janeiro a dezembro/2017)
Ao longo do ano de 2017 foram realizadas ações no
sentido de levar os bolsistas a conhecerem e refletirem
sobre a realidade escolar e, em especial, sobre a situação
do ensino da língua e da literatura na educação básica.
Estas ações se desenvolveram na universidade com
reuniões de planejamento e acompanhamento de projetos
e atividades realizadas nas cinco escolas onde o
subprojeto atua. Tais encontros também serviram para
tratar de assuntos relativos à gestão e à organização das
ações coletivas do subprojeto e para realização de estudos
e debates sobre conceitos teóricos que embasam as ações
e projetos desenvolvidos pelo grupo.

A manutenção de reuniões quinzenais na
universidade assegura um espaço rico para bolsistas
ID e demais membros do grupo avaliarem e
compartilharem o andamento dos projetos,
promovendo integração e crescimento. Além disso,
aspectos relativos à gestão e a manutenção do
programa também são enfocados nestes encontros,
fortalecendo laços e harmonizando objetivos. Além
disso, nas reuniões quinzenais é possível
compartilhar e discutir conceitos teóricos que
embasam as práticas, refletindo sobre a realidade
encontrada nas escolas.

2. Letras Português/Bagé
Divulgar semanalmente,
através de um blog, os
produtos gerados pelo
subprojeto e dar

(janeiro a dezembro/2017)
Os cinco grupos de bolsistas que compõem o subprojeto
Letras-Português postaram semanalmente, no blog,
notícias sobre as atividades desenvolvidas nas cinco
escolas do grupo. Os bolsistas se revezaram nas

A socialização das informações e a visibilidade dada
às ações colaboram no aperfeiçoamento das
habilidades de leitura e escrita dos bolsistas e
permite o
diálogo entre todos os envolvidos no processo,



visibilidade às ações do
PIBID nas escolas,
colaborando no
aperfeiçoamento das
habilidades de leitura e
escrita dos bolsistas.

postagens, onde a prioridade foi relatar e dar a conhecer
as ações do grupo através de pequenos textos e imagens.

especialmente, a comunidade escolar, que se vê
representada no blog. Além disso, o blog resgata a
sequência das atividades, o que funciona como uma
memória do grupo, permitindo uma reflexão sobre a
trajetória do mesmo.

3. Letras Português/Bagé
Apresentar trabalhos
acadêmicos sobre as
ações e projetos
desenvolvidos pelo
subprojeto
Letras-Português em
eventos relevantes da
área.

(janeiro a dezembro/2017)
Ao longo do ano, os bolsistas criaram e implementaram
projetos individuais e coletivos nas escolas, elaborados a
partir de estudo das demandas e necessidades dos alunos
e seus supervisores. Tais ações se pautaram por
planejamento e estudo, desenvolvimento de metodologias
e análise de resultados alcançados, o que permitiu a
escrita de trabalhos que foram apresentados em eventos
acadêmicos e publicados em anais dos mesmos. Escolas
envolvidas: E.M.E.F. São Pedro, E.M. E.F. João
Severiano da Fonseca, IFSUL-campus Bagé,
E.E.E.F.Félix Contreiras Rodrigues, E.E.E.Médio Luiz
Maria Ferraz.

A produção de trabalhos para apresentação em
eventos permite que o bolsista veja na sua atuação
junto ao Pibid uma fonte de pesquisa e de reflexão
teórica, além de sinalizar para uma integração entre a
educação superior, com seu caráter investigativo, e a
educação básica, com seu caráter eminentemente
pedagógico e cuja realidade é fonte inesgotável e
desafiadora de pesquisa. Além disso, essa escrita
desafia os acadêmicos que, desde o início de sua
formação, exercitam a escrita acadêmica, da mesma
forma que atribui aos bolsistas já em final de curso a
tarefa de atuarem como mediadores/co-formadores
dos colegas. Nesse sentido, alguns trabalhos foram
resultado tanto de escrita individual como coletiva.
Os bolsistas participaram dos seguintes eventos: IX
SIEPE (IX Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e
Extensão) da UNIPAMPA, II Jornada de Reflexões
sobre Ensino de Línguas, promovido pelo Mestrado
Profissional em Ensino de Línguas da UNIPAMPA
Bagé, XXV Semana de Letras da UFSM; III Encif
(Encontro de Ciência e Tecnologia do IFSul).

4. Letras Português/Bagé
Organizar eventos

Esta ação previu a participação do grupo PIBID, formado
por bolsistas ID, supervisores e coordenadores, na
organização de eventos que congregaram professores de
língua e literatura das escolas parceiras do PIBID Letras,
bem como das outras áreas de conhecimento, oferecendo
espaços para apresentação, discussão e avaliação das
experiências implementadas pelos pibidianos.

Nesta ação, destacamos a participação ativa do
grupo, notadamente, o de bolsistas ID, na
organização do Seminário Institucional do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(IntraPIBID), promovido pela UNIPAMPA. O
evento, aberto ao público, congregou bolsistas,
supervisores, coordenadores de área e de gestão,



para troca de experiências e avaliação das atividades
realizadas, abrindo a possibilidade para a criação de
novas práticas docentes. Destacamos que, neste ano,
o IntraPIBID foi realizado juntamente com o Fórum
de Licenciaturas da instituição, mobilizando
coordenadores de curso e membros do NDE (Núcleo
Docente Estruturante) de cada uma das licenciaturas.
Além de refletir sobre as atividades do PIBID, o
objetivo foi também pensar nas perspectivas futuras
do programa.
Os bolsistas atuaram também na organização de
Feiras do Livro realizadas nas escolas atendidas pelo
subprojeto, tais como a EMEF São Pedro e EMEF
João Severiano da Fonseca.

5. Letras Português/Bagé
Produzir trabalhos sobre
as ações do subprojeto
Letras-Português/Bagé a
serem publicados em
periódicos locais.

(outubro de 2017)
Os bolsistas do subprojeto Letras-Português/Bagé que
atuam na escola da rede municipal E.M.E.F. Dr. João
Severiano da Fonseca participaram da publicação Revista
Educativa da SMED, v.2, n.2, de outubro de 2017, com um
relato sobre o projeto de leitura realizado pelo grupo em
turmas de sétimo a nono ano da escola: “Redescobrindo os
contos de fadas”. O relato, organizado na forma de resumo
expandido, foi produzido em grupo e apresentou a
descrição e a avaliação das atividades realizadas ao longo
do projeto.

Os bolsistas tiveram, através da submissão e
aprovação do texto para publicação feita pela
Secretaria Municipal de Educação, o reconhecimento
da relevância dos projetos de leitura que
desenvolvem há mais de cinco anos na escola. Cabe
ressaltar que a produção do relato mobilizou o grupo
à escrita, valendo, também, como forma de avaliação
dos resultados alcançados.

6. Letras Português/Bagé
Promover Oficinas de
Linguagem, com o
objetivo específico de
desenvolver projetos de
ensino centrados na
leitura, escrita e análise
linguística.

(janeiro a dezembro/2017)
A ação organizou-se em torno da elaboração e aplicação
pelos bolsistas de projetos de ensino, tematizando
diferentes gêneros do discurso, para serem aplicados em
turmas do ensino fundamental, médio e/ou técnico. Nesta
ação, inicialmente destacamos o desenvolvimento do
conhecimento necessário para a elaboração de projetos de
ensino, centrados inicialmente nas habilidades de leitura e
escrita, e de uma reflexão sobre as estruturas linguísticas

Os alunos envolvidos, de uma maneira geral, foram
receptivos às propostas das oficinas. Essa ação, além
das habilidades específicas que ela desenvolve,
colaborou com a integração entre os alunos e os
bolsistas ID; contribuiu também, conforme o relato
das supervisoras, com a participação e
comprometimento com as atividades propostas em
aula. Destacamos também o trabalho colaborativo
entre os bolsistas – que elaboraram conjuntamente



em seu contexto de uso, mas foram a elas agregadas a
oralidade, a escuta, o posicionamento crítico e a
argumentação. Nas oficinas, a escolha do gênero oral ou
escrito e a ênfase em determinadas atividades levaram em
conta as necessidades identificadas pelos professores e/ou
as solicitações dos alunos envolvidos. Escolas
envolvidas: IFSUL-campus Bagé, E.E.E.F.Félix
Contreiras Rodrigues, E.E.E.Médio Luiz Maria Ferraz.

atividades para serem aplicadas individualmente ou
em grupo - e entre os bolsistas com o professor
supervisor, que não só analisou as práticas
inovadoras propostas, mas também o contexto de sua
aplicação, antecipando problemas e ajudando na
formulação de soluções. Os bolsistas relatam, em sua
maioria, a importância desse planejamento que
mobiliza a teoria acadêmica, a problematização de
sua aplicação, mas também a vida da escola com
suas particularidades, necessidades e diferenças. No
que se refere à duração das oficinas, cada uma durou
entre 6 e 8 horas-aula e foram aplicadas em
diferentes turmas da professora supervisora.

7. Letras Português/Bagé
Criar e aplicar projetos de
leitura com textos e obras
literárias
pré-selecionadas, tendo
como foco o
desenvolvimento do
letramento literário dos
alunos.

(janeiro a dezembro/2017)
Os bolsistas ID estiveram, ao longo do ano de 2017,
envolvidos no desenvolvimento de módulos pedagógicos
e de materiais de ensino que enfocam leitura de obras
literárias e/ou atividades culturais relativas a outras
formas de expressão artística que se aproximam e
dialogam com a literatura. Os grupos de bolsistas que
atuam nas escolas elaboraram e aplicaram projetos de
leitura notadamente com obras literárias oriundas,
basicamente, das bibliotecas escolares. Estes projetos
foram elaborados e aplicados em grupo, com bolsistas
atuando em parcerias (duplas / trios) nas turmas e nos
espaços escolares, e envolveram ações que se
desenvolveram, predominantemente, durante um período
de dois a quatro meses por projeto, tendo como
culminância uma produção dos alunos (contos, vídeos,
desenhos...). Escolas envolvidas: E.M.E.F. São Pedro,
E.M. E.F. João Severiano da Fonseca.

A criação dos módulos de leitura envolveu pesquisa,
leitura e produção de projetos cuja metodologia
deveria seguir os princípios da promoção do
letramento literário. Tal fato exigiu estudo, empenho
e ação co-participativa dos bolsistas, além de
prepará-los como leitores, ampliando os seus
próprios acervos de leitura. Outro fato relevante é o
uso do acervo das próprias bibliotecas escolares,
espaço que os futuros professores precisam
conhecer/viver e dinamizar. Novamente, a
heterogeneidade do grupo de bolsistas foi fator
positivo, uma vez que os novos ID tiverem apoio nos
colegas mais antigos no grupo, e estes puderam
exercitar ações de mediação e formação com os
colegas. Finalmente, os bolsistas puderam conhecer
e refletir sobre as dificuldades que envolvem a
execução de projetos desta natureza, tendo em vista
as limitações de interesse, acervo e tempo de
execução, buscando alternativas para melhor
desenvolver o letramento literário na educação
básica.



8. Letras Português/Bagé
Manter a Rádio Escolar
nas escolas em que ela foi
implementada,
desenvolvendo,
gradualmente, a
integração dessa mídia
com as novas tecnologias
de informação.

(janeiro a dezembro/2017)
A ação organizou-se em torna da manutenção e do
desenvolvimento da rádio escolar nas escolas envolvidas
no subprojeto. Desenvolvida semanalmente, fomentou a
integração entre os bolsistas com os alunos da escola.
Envolveu a criação de grupos de alunos, para elaborarem
em conjunto com os bolsistas ID, as atividades que o
rádio envolve: identificação de notícias da escola ou de
fora dela que foram consideradas relevantes; elaboração
da programação que envolveu a produção escrita e oral
dos textos necessários à programação, além da seleção
musical e outros recursos que essa mídia demanda.
Escolas envolvidas: IFSUL-campus Bagé, E.E.E.F.Félix
Contreiras Rodrigues, E.E.E.Médio Luiz Maria Ferraz.

A rádio escolar desenvolve letramentos multimodais/
multimidiáticos, o que envolve conhecimentos
específicos - que devem ser mobilizados no
planejamento das atividades - por parte dos bolsistas
e dos alunos participantes da atividade. Além disso,
a rádio tem o potencial, a partir de suas atividades
semanais, de colaborar com a integração da
comunidade escolar. No entanto, vínhamos
observando algumas dificuldades de ordem
estrutural: a escola, às vezes, não tinham condições
de oferecer espaços e materiais necessários para a
produção do programa, especialmente, ao vivo. Ele
era gravado e reproduzido. Observamos, também, a
mudança do perfil da audiência, formada pela
comunidade escolar e, em especial, pelos alunos
atendidos pelo projeto que se encontravam
envolvidos de modo muito mais significativo com as
redes sociais. Por isso, neste ano, a rádio
permaneceu atuante em uma das escolas, na qual os
alunos mantiveram-se interessados e participativos.
Nas outras duas, voltaram-se para as novas
tecnologias de informação. As oficinas de linguagem
foram ajustadas para dar conta dessas solicitações e
colaborar com esses letramentos múltiplos que
apontam não para a disciplina de língua portuguesa,
mas para a área de linguagens.

9. Letras Português/Bagé
Promover sessões de
cinema na escola,
integrando-as a outras
linguagens.

(janeiro a dezembro/2017)
Ação que tem por objetivo partir do cinema, para
promover reflexões acerca de temas emergentes na
comunidade escolar e estabelecer um diálogo entre eles e
obras literárias, contribuindo para o letramento literário e
multimidiático. A periodicidade do projeto é semanal e
deverá ser aplicado para todos os níveis de ensino a que
este subprojeto se destina: fundamental, médio e/ou

O projeto vem obtendo resultados muito bons,
colaborando com a leitura e interpretação dessas
linguagens, somadas à apropriação das
características desses gêneros, o que tem resultado
em produções escritas e em produções audiovisuais,
por parte dos alunos atendidos pelo subprojeto. O
cinema na escola colabora com múltiplos
letramentos e com a formação cultural dos alunos.



técnico. Escolas envolvidas: IFSUL-campus Bagé,
E.E.E.F.Félix Contreiras Rodrigues, E.E.E.Médio Luiz
Maria Ferraz.

As atividades foram pensadas para desfazer
condicionamentos típicos da sala de aula,
promovendo a autoria e a criatividade nos trabalhos.
Os bolsistas, por sua vez, desenvolvem
conhecimentos relativos aos gêneros trabalhados e
pedagógicos, relativos à sua aplicação. Destacamos
também os conhecimentos que se referem ao
planejamento, atividade de fundamental importância
a bolsistas de iniciação à docência.

10. Letras Português/Bagé
Promover a ação Parada
da Leitura nas escolas,
fomentando o
desenvolvimento da
cultura leitora na
comunidade escolar.

(janeiro a dezembro/2017)
A ação promoveu um momento de leitura nas escolas
(semanal, quinzenal ou mensal), de curta duração.
Seguindo um cronograma previamente acertado com o
grupo de professores da escola, os bolsistas interrompiam
a aula que estava em curso. Levavam para as salas de aula
vários materiais de leitura previamente selecionados por
eles, especialmente obras do acervo das bibliotecas das
escolas. Distribuído o material, durante 10-15 minutos, a
leitura dos textos era feita de modo silencioso pelos
alunos e pelo professor. As paradas ocorreram nas aulas
de diferentes disciplinas, com diferentes professores, o
que resultou num envolvimento amplo da escola com a
atividade. Escolas envolvidas: IFSUL-campus Bagé,
E.E.E.F.Félix Contreiras Rodrigues, E.E.E.Médio Luiz
Maria Ferraz, E.M.E.F São Pedro , E.M.E.F. João
Severiano da Fonseca.

Este projeto permitiu que os bolsistas construíssem,
em conjunto, critérios de seleção de material de
leitura e ampliassem seus conhecimentos sobre o
acervo constante em cada escola. A experiência
produziu resultados variados, dentre os quais
salientamos a reflexão sobre o método; sobre os
comportamentos de leitura que as crianças e jovens
adotam; sobre a busca de alternativas para
envolvê-los na atividade e, um dos mais relevantes, a
adesão dos professores das diferentes disciplinas ao
projeto, o que, em última instância, aponta para a
aceitação do Pibid na escola.

11. Letras Português/Bagé
Organizar e promover
Feiras do Livro nas
escolas.

(outubro e novembro/2017)
Os bolsistas das escolas E.M. São Pedro e E.M.E.F Dr.
João Severiano da Fonseca auxiliaram/organizaram as
feiras do livro nas escolas, ocorridas em 21/10/17 e
17/11/1737
, respectivamente, prevendo a divulgação dos acervos
literários das bibliotecas escolares, a exposição dos
trabalhos de leitura realizados através dos projetos do

A organização das feiras do livro nas escolas
envolveu quase a totalidade dos bolsistas do
subprojeto, que, na organização, na monitoria ou na
aplicação das oficinas estiveram à frente de ações de
mediação de leitura e de fomento à cultura leitora na
escola, preparando-os para que, no futuro, como
educadores, sejam protagonistas deste tipo de
iniciativa.



Pibid e a oferta de oficinas e atividades culturais
diversificadas voltadas à comunidade escolar. Na Feira do
Livro realizada na Escola São Pedro, o grupo de bolsistas
colaborou, de modo significativo, na construção do
evento, propondo oficinas, palestras e sorteio de livros
variados para os alunos da escola. Na escola João
Severiano da Fonseca, a preparação da feira envolveu os
bolsistas na organização e produção de materiais e na
preparação das oficinas (contatos com oficineiros).

12. Letras Português/Bagé
Promover reuniões
semanais de planejamento
nas escolas.

(janeiro a dezembro de 2017)
Ao longo do ano de 2017, foram realizadas semanalmente
reuniões nas escolas entre os bolsistas e as supervisoras
para discussão e organização das ações. Estes encontros
para organização e ajustes das ações reforçaram a
inserção dos bolsistas nas escolas, preparando-os para o
trabalho de planejamento prévio que toda atividade
docente comporta. Foi, por outro lado, momento para
distribuição de tarefas, controle do desenvolvimento das
atividades e troca de informações e percepções entre os
membros do grupo. Escolas envolvidas: IFSUL-campus
Bagé, E.E.E.F.Félix Contreiras Rodrigues, E.E.E.Médio
Luiz Maria Ferraz, E.M.E.F São Pedro , E.M.E.F. João
Severiano da Fonseca.

As reuniões semanais asseguraram um espaço para
trocar experiências e também reavaliar as ações até
então desenvolvidas. Tendo em vista a
heterogeneidade dos grupos, estes encontros
propiciaram a integração e conduziram os bolsistas
ao diálogo e à busca de convivência respeitosa e
produtiva. Além disso, nessas reuniões, os
supervisores puderam exercer de modo mais efetivo
sua tarefa de co-formadores dos bolsistas, sugerindo
dinâmicas e mediando suas relações com a
comunidade escolar. Também nestas reuniões foram
feitos os registros que embasaram os relatos mensais
produzidos pelos bolsistas, bem como a conferência
da carga horária a ser cumprida por eles.

13. Letras Português/Bagé
Produzir relatos
reflexivos mensalmente.

(janeiro a dezembro de 2017)
Esta ação centrou-se na produção pelos bolsistas de relatos
reflexivos mensais onde descreveram as atividades, os
projetos, as leituras e demais práticas desenvolvidas ao
longo do mês, e refletiram sobre elas. Esta ação, além de
desenvolver a escrita do gênero em questão e a capacidade
de reflexão teórica e prática, serve para avaliar e ajustar as
relações estabelecidas dentro do grupo e com a
comunidade escolar.

Os relatos mensais, além de trazerem a descrição das
atividades de cada bolsista e a avaliação do próprio
desempenho, também se constituíram em um espaço,
muitas vezes, de desabafo, de exposição de
problemas e dificuldades, nem sempre visíveis nas
relações cotidianas. Logo, os relatórios foram, para
os bolsistas e coordenação, também uma forma de
diálogo e de busca de correção de rumos e ajustes de
procedimentos e condutas.

14. Letras Português/Bagé
Selecionar novos

(janeiro a dezembro/2017)
Seguindo as orientações institucionais, foi realizada uma

As seleções revelaram uma baixa procura pelas
bolsas do programa, em especial, no segundo



bolsistas com vistas à
substituição de egressos.

sequência de seleções de bolsistas ao longo do ano de
2017 com vistas ao preenchimento das vagas ociosas com
a saída de discentes. As seleções ocorreram considerando
os critérios do programa e tentando atender ao perfil
desejado de bolsistas comprometidos com a docência.
Além disso, foram sempre realizadas sob a direção de um
ou dois coordenadores do subprojeto
Letras-Português/Bagé.

semestre de 2017. Tal fato sugere que as
turbulências vivenciadas pelo PIBID, desde 2015,
com a ameaça de cancelamento ou reestruturação do
programa, impactaram nos cursos e na procura por
este espaço de inserção dos licenciandos.

15. Letras Português/Bagé
Organizar e participar de
seminários institucionais.

(setembro de 2017)
O grupo do subprojeto Letras-Português/Bagé organizou
e participou ativamente do IntraPIBID que neste ano foi
realizado em conjunto com o Fórum das Licenciaturas da
instituição, no campus Bagé, em setembro de 2017. Na
oportunidade, os bolsistas fizeram parte da comissão
organizadora e prepararam relatos das ações
desenvolvidas pelo subprojeto a ser apresentado no
evento.

A participação no IntraPIBID e Fórum das
Licenciaturas foi significativa para os bolsistas que
puderam conhecer a organização de um evento e
compartilhar suas experiências através dos relatos.
Além disso, o evento se constituiu como um
importante espaço de reflexão para os bolsistas, uma
vez que, ao dividirem vivências com pibidianos de
outros subprojetos, eles puderam confrontar suas
práticas e reavaliá-las, especialmente, no que se
refere à inserção na escola.

16. Letras Português/Bagé
Inserir novos bolsistas no
grupo.

A inserção dos novos bolsistas envolveu especialmente os
grupos de ID, uma vez que, a cada novo colega incluído,
foi preciso acolhê-lo e integrá-lo às ações, muitas vezes
em pleno andamento. Por outro lado, o novo bolsista
desenvolveu uma observação participante, buscando
conhecer/aprender, mas também estabelecer um espaço
próprio na dinâmica do grupo.

Estas ações de inserção de novos colegas no grupo
foram bastante desafiadoras neste ano de 2017, uma
vez que houve a substituição de membros antigos,
por formatura ou por inserção do mercado de
trabalho. Foi preciso refazer os perfis dos grupos e
buscar uma nova identidade, o que exigiu de cada
um disponibilidade e responsabilidade. A ação das
professoras supervisoras, neste sentido, foi
fundamental, promovendo a integração e
redistribuindo papéis e atribuições.

17. Letras Português/Bagé
Produzir e manter um
mural de divulgação do
Pibid

(março a dezembro de 2017)
Os bolsistas da E.M. São Pedro produziram e
alimentaram um mural permanente na escola, onde
expunham os resultados dos projetos desenvolvidos com
os alunos.

No ano de 2017, em função da E.M. São Pedro estar
passando por um processo de reestruturação diretiva
e de espaço físico, os bolsistas não puderam
atualizar, nem expor o mural de divulgação do
PIBID. A escola passou, ao longo do ano, por uma
série de reformas, o que acarretou em constantes



alterações de espaços para os bolsistas, inclusive
para as reuniões semanais. Desse modo, ficou
inviável a construção do mural, pois não havia
espaço adequado para exposição e armazenamento
do material.

1. Letras Espanhol/Bagé
Promover amplas
discussões sobre
temáticas relacionadas a
gêneros.

(Março/2017) As turmas foram levadas para a sala de
vídeo em todas as oficinas ministradas. Houve uma
preocupação com a abordagem das temáticas e com a
produção escrita, principalmente no que se refere ao
aspecto das discussões entre meninos e meninas e aos
estereótipos e preconceitos intrínsecos em ambos.

Houve uma boa integração entre os alunos e os
bolsistas. A atividade despertou nos alunos o
interesse por alguns tópicos principalmente no que
tange às discussões sobre as temáticas polêmicas.
Uma das maiores dificuldades durante a abordagem,
além dos aspectos estruturais da escola, que é
deficiente em termos de uso das tecnologias, também
a importância dos discentes produzirem os textos
sem copiar diretamente da internet e fazerem as
reflexões propostas a partir do conhecimento e das
discussões promovidas em aula.

2. Letras Espanhol/Bagé
Sensibilizar para a língua
espanhola através de
poemas curtos;

(Abril/Maio 2017) Espanhol e Poemas

O projeto dos bolsistas Guilherme Ramos e Priscila
Quadros trabalhou com autores que escreviam na língua
espanhola, o objetivo era que os alunos também
começassem a criar poemas ou outo gênero textual na
língua adicional que estavam aprendendo neste caso o
espanhol. Foram confeccionados painéis com os poemas
criados.

Houve uma boa integração entre os alunos e os
bolsistas. A atividade despertou nos alunos o
interesse por alguns tópicos principalmente no que
tange às discussões sobretemáticas específicas. Uma
das maiores dificuldades durante a abordagem foi
promover as reflexões de forma a compreenderem
aspectos específicos da língua.

3. Letras Espanhol/Bagé
Proporcionar aos
discentes do sexto ano
uma interação inicial com
a língua espanhola a
partir de uma leitura
dialogada e o uso do filtro
dos sonhos, artefato que é
do uso corriqueiro dos

(Maio/Junho 2017) Oficina y leyenda de los
atrapasueños

A oficina foi executada com o objetivo de proporcionar
aos alunos do sexto ano um contato com a língua
espanhola, que fosse dotado de sentidos e fazeres.
Trabalhamos então com a lenda indígena do filtro dos
sonhos, artefato corriqueiro entre jovens hoje em dia, e
que teve seu uso tribal e ancestral esquecido. Uma vez

A atividade despertou nos alunos o interesse e
principalmente motivou-os para a aprendizagem da
língua espanhola a partir da confecção do artefato.

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/espanhol-e-poemas/


adolescentes. trabalhada a lenda através de texto escrito e leitura
dialogada, partimos para a parte prática onde com cipós,
fios, penas e contas cada estudante pode confeccionar seu
próprio filtro dos sonhos. A oficina teve como objetivo
vivenciar saberes e práticas através da língua adicional
que estamos estudando e romper com alguns preconceitos
como o de achar que aprender língua é apenas decorar
regras gramaticais fora de contexto.

4. Letras Espanhol/Bagé
Promover a interação
doensino de línguas com
as tecnologias disponíveis
na escola.

(Abril/Outubro 2017)
Trabajando los periódicos
As bolsistas Eliana Back, Luiza Dutra e Andrômeda
Guterres trabalharam aspectos da confecção dos
periódicos e a partir disso, os poemas com a turma 201.
Após a abordagem do tema, as monitoras desenvolveram
com os alunos uma atividade de escrita, na qual os alunos
compartilharam seus poemas em periódicos organizados
pelos discentes.

Houveinteração entre os alunos da educação básica e
as bolsistas. A atividade despertou o interesse dos
alunos atingindo o resultado esperado. Pudemos
perceber a fluência dos alunos, a capacidade de
interpretação na língua espanhola.

5. Letras Espanhol/Bagé
Avaliar o grau de fluência
dos alunos. Verificar a
capacidade de
interpretaçãoa partir do
projeto: Cultura,
Espanhol e Escola: Uma
Viagem Pela América
Latina

(Julho/Novembro 2017)
Cultura, Espanhol e Escola: Uma Viagem Pela
América Latina
Cultura está sempre atrelada à língua. Nesse sentido, não
cair em estereótipos se faz extremamente necessário ao
darmos uma aula, principalmente em uma sala onde se
ensina o espanhol, porque temos falantes desta língua
espalhados pelo mundo inteiro. O projeto das bolsistas
Júlia Portinho e Larissa Assis buscou apresentar os países
que utilizam o espanhol como língua oficial, trabalhando
com aspectos culturais de cada um deles.

Além da interação entre os grupos de alunos, a
atividade proporcionou aos discentes uma ampla
circulação pelo continente americano, auxiliando a
desmistificar estereótipos e sensibilizando para a
diversidade de ordem cultural.

6. Letras Espanhol/Bagé
Proporcionar aos alunos
do sexto ano um contato
com a língua espanhola
que fosse dotado de

(Abril/Novembro 2017)
Los niños y los cuentos
Existe um momento na vida das crianças em que elas
gostam de brincar com a fantasia, ir até onde a
imaginação permite, e ouvir as próprias histórias. Para

Esta atividade foi de grande interesse e participação,
pois fez com que os alunos reconhecessem aspectos
dos clássicos infantis já conhecidos deles. Houve
uma ampla participação dos alunos e um espaço para

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/trabajando-los-periodicos/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/cultura-espanhol-e-escola-uma-viagem-pela-america-latina/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/cultura-espanhol-e-escola-uma-viagem-pela-america-latina/


sentidos e fazeres. ajudarcom a imaginação dos pequenos, os bolsistas
Maristela, Vitor e Vaniza trabalharam alguns dos
clássicos infantis. Levaram algumas histórias e dentre
elas foi a “Los trescerditos” que prendeu a atenção dos
pequenos. Após o conto foi a hora dos niños soltarem a
criatividade e desenhar e contar suas próprias historinhas.

reflexão sobre as “moralejas” que os clássicos
apresentam.

7 Letras Espanhol/Bagé
Sensibilizar os alunos
para as diferenças e o
combate a determinados
preconceitos arraigados
no ambiente escolar e
reforçados na
adolescência.

(Junho/Setembro 2017)Proyecto: Debatir las
diferencias, combatir los prejuicios.
Promover o debate sobre questões que estão presentes e
fazem parte dos problemas enfrentados em nossa
sociedade é um grande desafio para alunos e professores.
O projeto das bolsistas Mariana Grego, Diana Vaz,
Melissa Barbieri e Larissa Assis traz essa discussão para
dentro da sala de aula juntamente com o aprendizado de
Espanhol. O projeto ocorreu durante o primeiro semestre
de 2017 na escola CIEP localizada em Bagé/RS.

Tais ações corroboram com o aprimoramento da
língua adicional meta e permite aos discentes da
escola básica compreender melhor as diferenças e
passar a aceitá-las com mais naturalidade, assim
como a aceitar-se com as suas próprias diferenças.

8 Letras Espanhol/Bagé
Trabalharaspectos do
mercado de trabalho e a
inserção nesse mercado
nos dias atuais.

(Abril/Novembro 2017)
Conociendo las profesiones!
As turmas 201 e 202 do CIEP, trabalharam com os
bolsistas Vaniza Bueno, Eliana Back, Diogo Meireles e
Luiza Dutra aspectos relacionados às profissões. Após a
apresentação de cada profissão, foi hora de exercitar a
língua, ouvir os alunos, ajustar pronúncias. Após a
repetição, os monitores levaram os alunos para o pátio da
escola, a intenção era reforçar o conteúdo aprendido.
Com os cadernos fechados bolsistas e alunos formaram
um circulo, a brincadeira era adivinhar a profissão
segundo q descrição, onde a bola parasse o monitor falava
à respeito e o aluno teria que falar respectiva profissão. A
aula foi produtiva e os alunos participaram con ganas de
conocer más.

A atividade foi de grande valia para os alunos,
porque estes espaços interacionais de reflexão são
imprescindíveis para que ocorra o processo de
sensibilização e conscientização para a temática.

9 Letras Espanhol/Bagé
Trabalhar a habilidade
auditiva e sensibilizar

(Setembro/Novembro 2017)
Pibid de Espanhol no SIEPE - Vários estudos vem
sendo elaborados na perspectiva do ensino através da

Houve interesse dos inscritos pelo assunto, pois o
vocabulário que é utilizado nas canções com esse
ritmo já faz parte do cotidiano dos brasileiros e tem
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para a aprendizagem da
língua espanhola, assim
como para a ampla
difusão dessa língua que
faz parte do nosso
cotidiano.

música, e porque não no ensino de língua? Essa é a
proposta de oficinadesenvolvida no dia 21 de novembro
no SIEPE. Diogo Meireles e os demais bolsistas do
PIBID de espanholapresentaram nesse dia uma oficina,
que além de falar sobre o ensino através da música,
trouxe a história do Reggaetón, ritmo que vem ganhando
espaço nas rádios e no mundo, e ao final o público foi
convidado a bailar o estilo Reggaetón.

muitas peculiaridades.

10 Letras Espanhol/Bagé
Sensibilizar para as
diferenças e desmistificar
os estereótipos.

(Julho/Novembro 2017) Trabajando con los
esteriotipos - As bolsistas Andrômeda , Diana e
Maristela apresentaram aos alunos um vídeo de uma
jovem espanhola falando sobre sua experiência ao ir
morar na Inglaterra, a garota conta sobre como as pessoas
daquele pais “viam” a Espanha. Através desse vídeo, as
bolsistas desenvolveram com os alunos uma roda de
conversa sobre os estereótipos brasileiros através de uma
atividade de compreensão do vídeo. Ao final da aula foi
proposto um jogo de verdadeiro e falso sobre os
estereótipos citados no vídeo. O tema apresentado
envolveu os alunos e proporcionou uma aula divertida e
reflexiva.

A atividade de sensibilização para as diferenças e de
desmistificação dos estereótipos é sempre recorrente
e precisa ser porque a partir das rodas de conversa os
alunos são conduzidos a amplas reflexões sobre os
temas que surgem.

11 Letras Espanhol/Bagé
Incentivar os bolsistas a
intensificar o exercício da
escrita a partir das
experiências trabalhadas
em aula.

(Julho/Novembro 2017) PIBID e o Ensino de Espanhol
na Perspectiva de Futuros Docentes
Os bolsistas Diogo Meireles e Vaniza Bueno
apresentaram no 9º SIEPE o trabalho titulado: Pibid e o
Ensino de Espanhol na Perspectiva de Futuros
Docentes. O trabalho foi escrito através das experiências
dos bolsistas em sala de aula. Além disso é o reforço da
importância do Pibid nas escolas, não só trazendo novas
visões para o ambiente escolar, mas também por
proporcionar aos futuros docentes a oportunidade de
colocar em prática o aprendido na instituição formadora.

Os bolsistas conseguiram atingir os objetivos de
reflexão sobre a própria prática pedagógica e as
atividades realizadas com a supervisora em sala de
aula.

12 Letras Espanhol/Bagé
Trabalhar com os

(Outubro/Novembro 2017) Cápsula do Tempo
Com a proposta de uma “Cápsula do tempo” os bolsistas

Os discentes aprovam este tipo de oficina. Os
bolsistas conseguiram atingir os objetivos e motivar
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discentes a habilidade
escrita a partir do gênero
carta.

Diogo Meireles, Eliana Back, Luiza Dutra e Vaniza
Bueno desenvolveram com os alunos a escrita de uma
carta direcionada a eles mesmos no futuro. A tarefa teve
como objetivo reunir todo o vocabulário adquirido pelos
alunos ao longo das aulas. A atividade envolveu a turma e
os alunos se mostraram entusiasmados em suas escritas.

os alunos a participar intensamente da atividade
proposta porque é uma oportunidade dada ao
discente de falar de si.

13 Letras Espanhol/Bagé
Apresentar aos discentes
aspectos culturais
específicos de
determinados países
hispanos.

(Abril/Julho 2017)Trabajando aspectos culturales de
los países hispanohablantes
As bolsistas Andrômeda Guterres, Diana Vaz e Maristela
Oliveira trabalharam com seus alunos aspectos culturais
de alguns países Hispanohablantes. Para isso, as bolsistas
procuraram levar para aula elementos das culturasque
chamassem a atenção dos alunos. Um dos elementos que
mais empolgou a turma foi em relação ao “El día de
losmuertos” que é celebrado anualmente no México. Os
alunos se mostraram entusiasmados para colorir as
famosas caveiras mexicanas.

Os objetivos foram atingidos. Os alunos da escola se
interessaram muitíssimo pela oficina. A
possibilidade de conversar sobre outro país, com
vivências culturais bem diferentes das vividas pelos
alunos da escola pública movimentou o grupo de
discentes.

14 Letras Espanhol/Bagé
Sensibilizar
sobre aspectos do
continente
latinoamericano e suas
dificuldades desde a
colonização até os dias
atuais.

(Julho/Novembro 2017) Latinoamérica
Nessas oficinas os estudantes foram apresentados a
definição de América Latina, voltamos um pouco os
nossos estudos a geografia e a história de países falantes
de língua espanhola. A reflexão feita junto aos estudantes
foi: Será que moramos em uma região pobre? Vídeos
sobre as riquezas naturais e históricas de países como
Peru e México foram apresentados para os alunos.
Estudamos então um pouco acerca de cultura originárias
que se estruturaram enquanto impérios no passado.
Buscou-se uma reflexão sobre porque nos consideramos
pobres e porque não conhecemos histórias tão ricas como
a dos povos Mayas, Incas e Aztecas. Foi feita uma roda
de conversa que suscitou falas interessantes sobre a
autoestima latino-americana.

Os alunos foram bem participativos, mostraram
interesse pela temática e perceberam as similaridades
com o Brasil Isso lhes permite expandir o olhar e
aguçar o senso crítico.

15 Letras Espanhol/Bagé
Conhecer atos de fala

(Agosto/Novembro 2017)Moda ética e sostenible
Nessa oficina os estudantes estudaram o vocabulário

Os alunos gostaram muito de explorar os aspectos
enfatizados através das rodas de conversa e se
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específicos de vestuário e
mundo da moda.
Propiciar discussões
sobre aspectos éticos e
direitos trabalhistas que
estão por detrás das
grandes empresas do
ramo.

referente ao vestuário em língua espanhola. Descreveram
suas próprias roupas e as roupas de colegas em jogos de
adivinhação e dinâmicas. Em um segundo momento
assistiram a um vídeo sobre moda sustentável em língua
espanhola e refletiram acerca da produção das roupas que
chegam até as lojas. Foi feita então uma roda de conversa
sobre o assunto e foi apresentada a proposta principal
dessa oficina. Os estudantes deveriam criar uma empresa
de moda ética e sustentável, deveriam criar um nome e
explicar o modo de produção para os colegas. A segunda
etapa então era que cada estudante desenharia um modelo
e roupa pra compor a coleção de sua empresa. Levaram
algumas aulas para que o desenrolar de todo o processo,
mas a reflexão foi muito válida.

envolveram com a possibilidade de promoção de
moda sustentável, ética e com direitos assegurados
para os trabalhadores.

16 Letras Espanhol/Bagé
Possibilitar aos alunos a
reflexão mais ampla
sobre padrões estéticos
impostos.

(Setembro/Novembro 2017) Estándares de belleza
Nessas oficinas os alunos foram conduzidos a uma
reflexão acerca dos padrões de beleza criados em nossa
sociedade. Foram trabalhados vídeos sobre o assunto, além
de adjetivos em espanhol que são usados para a descrição
física de pessoas. Os alunos tiveram que analisar imagens
de campanhas publicitárias e descrever fisicamente os
modelos masculinos e femininos das mesmas. Em um
segundo momento, em uma roda de conversa foram
questionados acerca de suas opiniões pessoais sobre o
assunto, vieram à tona temas como racismo, padrões
referentes à magreza excessiva e respeito às diferenças.

O resultado foi significativo. Houve uma intensa
participação dos alunos e ampla reflexão sobre
temáticas como racismo, magreza excessiva, padrões
rígidos e respeito às diferenças.

17 Letras Espanhol/Bagé
Conhecer e refletir sobre
temáticas pertinentes ao
contexto de inserção dos
estudantes através da
língua espanhola.

(Abril/Novembro 2017)Proyectos con temáticas
transversales - As seguintes oficinas foram ministradas
na EEEM Luiz Maria Ferraz, na cidade de Bagé em
turmas de nono e oitavo ano. No intuito de fazermos
intervenções significativas nas turmas e que despertassem
o interesse dos estudantes pela língua espanhola, optamos
por trabalhar com as temáticas transversais previstas na
Lei de Diretrizes e Bases LDB n° 9.394/96. Esse trabalho

O resultado destas oficinas foi significativo. Os
discentes comentaram as problemáticas da sua
escola, do seu bairro e da sua cidade, propondo
inclusive, alternativas para a necessidade de coleta
de lixo reciclável no bairro e na cidade.
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consiste em se utilizar de temas pertinentes ao momento
sócio histórico vivenciado nas diversas esferas nas quais
os estudantes estão inseridos. Sejam elas esfera a nível
macro enquanto planeta, ou a nível regional enquanto
cidade e escola. A utilização dessas temáticas visa o
desenvolvimento das 4 habilidades linguísticas em língua
espanhola: leitura, escrita, fala e escuta.

18 Letras Espanhol/Bagé
Conhecer e difundir o
exame de entrada ao
ensino superior.

(Setembro/Novembro 2017)¿Qué es Enem? ¿Para qué
sirve?
Os bolsistas Djulya Veloso, Guilherme Ramos e Julia
Portinho através das perguntas “¿Quées Enem? ¿Para
quésirve?” buscaram introduzir na aula um pouco sobre o
Exame Nacional do Ensino Médio, visto que se trata do
maior processo seletivo de acesso as Universidades. O
objetivo principal da aula foi incentivar os alunos a
prestarem o exame e também promover a oralidade além
de introduzir novo vocabulário ao que os alunos já
possuem.

O resultado desta atividade foram alunos animados e
interessados pelas perspectivas de acesso ao ensino
superior e por tais discussões passarem a fazer parte
do cotidiano de alunos de escola pública de periferia,
que há alguns anos atrás não vislumbravam tal
possibilidade.

19 Letras Espanhol/Bagé
Debater sobre aspectos do
cotidiano e as
perspectivas dos discentes
concluintes do Ensino
Médio.

(Setembro/Novembro 2017)
¿Qué es un curso tecnico? ¿Cuálestiene cerca de ti?
A bolsista Djulya Veloso, com o objetivo que os alunos
compreendam o que é um curso técnico e a importância
do mesmo, trabalhou a aula através das vantagens e
desvantagens de fazer um curso, além de introduzir novo
vocabulário para a turma.

Houve uma interação entre as turmas e ampla
discussão entre os discentes.

20 Letras Espanhol/Bagé
Mostrar aos discentes as
possibilidades de
continuidade dos estudos.

(outubro 2017)Visita al IFSUL
A bolsista DjulyaVeloso ,com objetivo de estimular a
aprendizagem de língua espanhola fora da sala de aula,
levou seus alunos para um passeio no IFSUL. Além
disso, a bolsista procurou estimular a compreensão oral e
escrita nos alunos.

Os discentes gostaram muitíssimo das atividades e
da possibilidade de conhecer a escola técnica e os
cursos que há nela.

21 Letras Espanhol/Bagé
Sensibilizar para as
diferenças e compreender

(Abril/Novembro 2017) PIbid Espanhol e Inclusão A
oficina trabalha com diversos temas e perspectivas
inclusivas. Os diferentes tipos de necessidades especiais e

Os discentes compreenderam os aspectos legais que
há por detrás da inclusão e debateram sobre as
dificuldades e preconceitos estabelecidos na
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aspectos legais da
inclusão.

os direitos das crianças com deficiências de frequentar a
escola comum e, de encontrar na escola, os recursos para
poder acompanhar as aulas. É um trabalho de
desconstrução de preconceitos com os alunos e a
comunidade escolar no sentido de conscientizar para a
diversidade e a inclusão em língua espanhola. Por isso,
trabalhar com inclusão é algo extremamente necessário
em nossas escolas e em todo lugar. Nestas oficinas
foramabordados aspectos da temática a partir de vídeos.
Após assisti-los os alunos refletiram e discutiram o tema
utilizando a habilidade oralda língua espanhola de acordo
com as condições deles.

comunidade escolar.

22 Letras Espanhol/Bagé
Apresentar aos discentes
programas que podem ser
utilizados para ingressar
em uma universidade.

(Setembro/Novembro 2017)¿Qué es el SISU, FIES o
PROUNI? ¿Para qué sirve?
Os bolsistas Djulya Veloso, Guilherme Ramos e Julia
através das perguntas: “¿Quéesel SISU, FIES o
PROUNI? ¿Para que sirve?”, levaram para a aula uma
discussão sobre os temas e sobre as bolsas que o
programa oferece, o objetivo principal foi incentivar os
alunos a prestarem o Exame Nacional do Ensino Médio.

Os discentes mostraram-se interessados e fizeram
vários questionamentos sobre o ingresso na
universidade e as possibilidades lá dentro.

1. Química/Bagé
Escrever e refletir
individualmente sobre as
atividades desenvolvidas
no PIBID.

(janeiro a dezembro 2017)
Os bolsistas escreveram sobre o período em que estão no
PIBID e o portfólio individual, desafiados a refletirem
sobre a contribuição das atividades em que participaram
na sua formação docente.

Os relatórios individuais relatam o
comprometimento de cada bolsista com as atividades
planejadas e desenvolvidas nas escolas,
demonstrando que o tanto a redação como a reflexão
necessitam de uma continuidade para a sua
formação na docencia.

2. Química/Bagé
Divulgar o subprojeto e
selecionar os
bolsistas-ID.

(março a dezembro de 2017) A seleção dos bolsistas ID
suplentes iniciou com o edital 144/2017 e finalizou com a
divulgação do resultado em 08 de maio de 2017, foram
aprovados 11 alunos. A seleção de bolsistas para o edital
244/2017 iniciou em 10/08/17 e finalizou dia 04/09/17
foram selecionados 7 alunos.

Para a seleção dos bolsistas de iniciação a docencia
participaram os coordenadores de área e dois
professores colaboradores. Foram selecionados No
11 bolsistas suplentes (Edital 144/2017) e 7 bolsistas
(Edital 244/2017).

3. Química/Bagé
Planejar, organizar e

(março a dezembro de 2017) Foram realizadas reuniões
com a participação de todos bolsistas do subprojeto

As reuniões proporcionam em momentos de reflexão
sobre diferentes práticas pedagógicas, além de



orientar o
trabalho dos bolsistas,
supervisores e
coordenadores de área.

Química no inicio e no fim de cada semestre letivo e
sempre que se fazia necessário. Os bolsistas ID foram
realocados nas escolas participantes, no inicio de cada
semestre letivo. As reuniões entre os supervisores e seus
bolsistas ocorreram semanalmente nas escolas E.E.M
Silveira Martins, E.E.E.M. Waldemar Moretty Machado,
E.E.E.M Luiz Mércio Teixeira e E.E.E.M. José Gomes
Filho.

promover a discussão sobre o andamento do projeto.
Na oportunidade se estabelece uma troca de
experiências pelo relato das atividades vivenciadas
durante a execução de projetos de cada escola. Para
tanto, se propicia uma maior interação entre todos os
envolvidos no subprojeto Química.

4. Química/Bagé
Propor aulas
diversificadas para
apresentação ou
desenvolvimento dos
conteúdos de Química.

(março a dezembro de 2017) Os bolsistas de iniciação à
docência, além da observação das aulas de seu supervisor,
foram instigados a planejar e desenvolver aulas
diversificadas. Assim, auxiliam o supervisor na execução
de atividades em sala de aula, como por exemplo, na
elaboração e resolução de listas de exercícios e
esclarecimentos de dúvidas da componente curricular;
planejam e trabalham atividades experimentais e jogos.
Os bolsistas juntamente com os supervisores atuam na
organização e execução de pelo menos uma mostra
cientifica de âmbito escolar. Escolas envolvidas: E.E.M
Silveira Martins, E.E.E.M. Waldemar Moretty Machado,
E.E.E.M Luiz Mércio Teixeira e E.E.E.M. José Gomes
Filho.

Os resultados observados nesta atividade
demonstraram que os bolsistas tornam-se mais
confiantes ao entrarem em contato com a sala de
aula em grupo. Na maioria das vezes, muitos
bolsistas apresentam-se ansiosos no início da
intervenção. Observa-se que com a continuidade das
intervenções em atividades de aulas esse quadro de
ansiedade, timidez tende a diminuir demonstrando
claramente que a vivencia no meio escolar torna os
ID mais seguros e com maior dominio de classe.
Ao participarem da organização de uma uma
atividade experimental, os bolsistas vivenciam todas
as etapas de de um plano de aula. Destaca-se que
ainda a maioria das atividades experimentais
encontram-se direcionadas para a demonstração de
teorias e pouco investigativas. Os bolsistas também
auxiliam na organização de algumas atividades na
área de Ciências.

5. Química/Bagé
Incentivar a participação
dos bolsistas em eventos
cientificos de âmbito
local, regional, nacional e
internacional.

(julho a novembro de 2017)
Nos meses de Julho a novembro todos os bolsistas foram
incentivados a apresentarem os trabalhos desenvolvidos
em eventos da área de Ensino de Química. Esta atividade
oportunizou uma reflexão sobre suas práticas docentes
desenvolvidas e aplicadas no âmbito escolar. Para tanto,
os bolsistas prepararam e submeteram resumos, posters e
resumos completos para participação em diferentes

Observou-se que a participação desses bolsistas
contribuiu para o desenvolvimento da expressão oral
e escrita cientifica a qual permite um olhar mais
reflexivo e aprofundado sobre conhecimentos
teóricos-metodológicos da área do Ensino de
Química. Por sua vez, os eventos cientificos
permitem momentos de socialização de experiências
e reflexão sobre a prática docente com bolsistas em



eventos cientificos. formação e pesquisadores na área de ensino da
educação básica.

6. Química/Bagé
Incentivar e orientar os
bolsistas a pesquisar e
compilar estudos
teóricos-metodológicos
aplicados nos processos
de ensino-aprendizagem
de Química.

Nos meses de Maio a Julho de 2017 formaram-se grupos
de bolsistas ID que se reuniam semanalmente para leitura
e discussão de referenciais teóricos-metodológicos em
diferentes eixos temáticos: - Pesquisa, elaboração e
adaptação de jogos lúdicos; -Pesquisa e compilação de
textos contextualizados para o Ensino de Química.; -
Pesquisa e compilação de artigos sobre jogos didáticos
aplicados no Ensino de Química; Preparação de um artigo
cientifico sobre dados históricos que relatam a atuação do
PIBID-Química nas diferentes escolas em Bagé, RS;
Produção de textos contextualizados a partir da pesquisa
na literatura cientifica na area de ensino de química e/ou
ciencias.

Essa ação proporcionou aos bolsistas a capacidade
de produzir recursos didáticos para serem utilizados
como subsidios em suas atividades de formação
inicial de docencia. Além de oportunizar momentos
dedicados a pesquisa disponível na literatura
cientifica relacionada à área de Química.
Como produto desta atividade podemos destacar a
criação e construção de dois jogos temáticos; a
redação de dois textos contextualizados.

7. Química/Bagé
Despertar o interesse dos
bolsistas em organizar e
planejar eventos de
âmbito escolar.

(março a dezembro de 2017) Os bolsistas de iniciação sob
a orientação dos supervisores planejam e organizam pelo
menos um evento de âmbito escolar com a finalidade de
de promover a participação dos alunos de ensino médio e
fundamental a realizar atividades experimentais. Escolas
envolvidas: E.E.E.M. Silveira Martins, E.E.E.M.
Waldemar Moretty Machado, E.E.E.M Luiz Mércio
Teixeira e E.E.E.M. José Gomes Filho.

Essa atividade permitiu aos bolsista de iniciação
organizar, planejar e executar eventos que
envolveram toda a comunidade escolar. Também
esta atividade contribuiu para a aprendizagem de
conteúdos cientificos desenvolvidos durante as aulas
de Química, determinando uma aproximação dos
escolares com a Química/Ciencias. Foram
realizadas Feiras de Ciencias de âmbito escolar e
uma Mostra – “Quimicart” – destacando a Química
através da Arte, com a participação de alunos do
ensino médio e seus professores. Nestes eventos
foram apresentados a comunidade escolar
experimentos reproduzidos por alunos, com
julgamento de uma banca avaliadora formada por
professores de Química da UNIPAMPA.

8. Química/Bagé
Contribuir com a
construção de materiais
didáticos que sejam

(março a dezembro de 2017) Um grupo de bolsistas sob
orientação do colaboradora voluntária Profa. Dra. Amélia
Rota Borges de Bastos e professores do Curso de
Licenciatura Química UNIPAMPA (Bagé) desenvolvem

Com a continuidade desta ação sobre a temática
inclusão no ensino de química os bolsistas têm
participação efetiva de eventos cientificos:
encontros, palestras, oficinas. Diferentes materiais



acessíveis para o Ensino
de Química na temática
educação
especial/inclusiva.

a iniciação à docência atuando na elaboração, construção
e aplicação de material para o ensino de química para
alunos com deficiência que cursam o ensino médio na
rede estadual de Bagé.

alternativos e atividades experimentais têm sido
elaborados como apoio no processo de
ensino-aprendizagem com alunos deficientes visuais
do ensino médio de uma escola de rede estadual de
Bagé. Esta ação além de colaborar com o processo
de aprendizagem dos alunos com deficiência no
contexto escolar proporciona aos bolsistas de
iniciação à docência vivenciar a temática da
educação especial/inclusiva.

1. Pedagogia – Jaguarão
Organizar e elaborar
anteprojeto

(1º SEMESTRE)
Refletindo sobre os alunos,estes com distorção
série-idade,do 3º,4º e 5ºano,numa idade até 15 anos e que
ainda não estão alfabetizados pensamos em atividades de
leitura e compreensão da escrita.Neste
período,supervisora e bolsistas, elaboraram atividades de
leitura,letramento ( jogos lúdicos ) e produçao textual
(bilhetes,cartas).

Neste ante-projeto todos os bolsistas participaram
com boas reflexões,ideias e sugestões para melhorar
o desempenho dos alunos.

2. Pedagogia -
JaguarãoSelecionar e
distribuir, os bolsistas de
acordo com as demandas
das escolas.

(1º SEMESTRE)
Neste encontro,com a listagem de alunos a serem
trabalhados, foram redestribuidos entre os bolsistas os
horários a serem trabalhados.Também conversado sobre o
início das atividades nas escolas.

Logo cada bolsista, sabendo dos alunos que irá
trabalhar, elaborou um questionário para
identificação deste educando.

3. Pedagogia - Jaguarão
Presentar o grupo de
bolsistas as
supervisorasescolares.

(1º SEMESTRE)
As supervisorsa escolares, supervisores do Pibid e
bolsistas se reuniram para uma conversa de como se daria
as atividades com os alunos selecionados. Foram
apresentados os locais de trabalho,materias e jogos
didáticos que poderiam utilizá-los.

Esta conversa foi de integração e participação
descontraida, onde se apresentou os
bolsistas,falou-se sobre os alunos (estes especiais)
que precisam de atividades
diferenciadas,motivadoraspara desenvolver o
processode leitura/escrita.Os resultados desta
reunião foram muito importante para o entendimento
do contexto e o público a ser atendido.

4. Pedagogia – Jaguarão
Promover a comunicação
e o relacionamento
interpessoal com o grande

(1º SEMESTRE)
Os alunos realizaram uma dinâmica no pátio da escola,
para que houvesse uma relação interpessoal com o grande
grupo incluindo os professores Bolsistas, nesta dinâmica

Esta aula foi o primeiro encontro dos bolsistas com
seus respectivos alunos, sendo assim cada um dos
bolsistas pode conhecer um pouco além dos mesmos,
a dinâmica da teia foi muito divertida, e para ser uma



grupo. cada aluno em sua vez arremessou o rolo de barbante para
o colega ou professor, este teria de falar seu nome, serie e
o que mais gosta de fazer na escola, e assim
continuamente, na segunda rodada da dinâmica, os alunos
farão o mesmo, mas terão de falar o que o colega disse
quando na primeira rodada.

atividade de inicio de ano letivo foi ótima, pois, os
alunos se sentiram mais a vontade em estar em nossa
presença.

5. Pedagogia – Jaguarão
Identificar expectativas e
necessidades dos
educandos.

(1º SEMESTRE)
As atividades realizadas foram desenvolvidas partindo do
principío de trabalhar com atividades onde fosse capaz de
identificar as necessidades de cada educando, para assim
possibilitar um maior entendimento dos coteúdos
necessários para os alunos de acordo com a turma em que
está frequentando, onde foi necessário realizar uma
testagem pautada pela psicogênese da língua escrita e
usar jogos educativos, onde pode-se compreender o
impedimento de aprendizagem de cada educando.

Durante esse processo de testagem percebemos as
dificuldades e facilidades de cada educando,muitos
trocam letras que os sons se parecem ou se
confudem com letras parecidas, assim pode-se
desenvolver atividades necessárias de acordo com o
seu grau de dificuldade.

6. Pedagogia – Jaguarão
Relatar os primeiros
encontros com os alunos

(1º SEMESTRE)
Os bolsista apresentaram suas primeiras impressões
sobre os alunos que irão trabalhar,contando suas histórias
que descobriram através dos questionamentos.Foi
relatado a avaliação dos níveis em que se encontram cada
aluno.

O resultado deste encontro foi satisfatório onde
dúvidas foram esclarecidas,sugestões e ideias
surgiram para melhorar e aperfeiçoar o
trabalhopretendido.

7. Pedagogia – Jaguarão
Desenvolver o
conhecimento prévio das
letras escritas e orais.

(1º SEMESTRE)
Na primeira atividade os alunos teriam de ler o texto da
leitura inicial, “O nosso alfabeto”, para incentivar a
oralidade e entonação e também ajudar nas interpretações
de textos,em seguida cada aluno relatou o que interpretou
do texto lido, para que assim pudesse trabalhar a
interpretação de textos após isto ao termino das
atividades,os alunos fizeram a segunda atividade
proposta, onde tiveram de unir por ordem alfabética para

Esta aula foi importante pelo fato de poder
identificar algumas das dificuldades dos alunos, ou
seja, dificudades que na primeira aula ainda não
havia identificado, sendo estas: dificuldades com
interpretações de textos, e alguns erros ortográficos
em suas escritas.



que pudessem formar o desenho com isto pode-se
analisar o conhecimento alfabético de cada educando,
para finalizar a aula de maneira mais lúdica a professora
propôs um jogo da memória silábico, onde cada aluno
deveria de achar as silabas para formar a palavra, deste
modo podendo conhecer um pouco mais das dificuldades
de cada educando.

8. Pedagogia – Jaguarão
Ressaltar com mais
precisão artigos definidos
e indefinidos,
adequando-os para
determinado sentido.

(1º SEMESTRE)
Foi feita uma revisão de grámatica com artigos definidos
e indefinidos, pelo fato de ainda observar certas
dificuldades que os alunos ainda encontram neste quesito,
sendo assim as atividades propostas nesta aula foram:na
primeira atividade os alunos tiveram de completar as
frases com artigos definidos, logo após na segunda
atividade da revisão de gramática os alunos terão de
contornar os artigos definidos de vermelho e os
indefinidos de verde, sendo assim as atividades se
encaminharam para a finalização sempre com o mesmo
objetivo de revisar artigos definidos e indefinidos, após o
termino de todas as atividades corrigimos juntos para ver
se estava tudo correto e se os artigos foram usados de
forma correta nas frases.

Nesta aula acredito que foi importante, pois percebi
que os alunos realmente tinham aprendindo e
alcançado o obejtivo proposto, suas escritas estavam
cada vez melhor e os usos de artigos sempre estavam
sendo usados corretamente.

9. Pedagogia – Jaguarão
Produzir bilhetes de
acordo com o princípio
alfabético,
compreendendo os usos
sociais desse gênero
textual.

(1º SEMESTRE)
Foi uma aula mais lúdica, pois foi usado a escrita de
bilhetes, ou seja, outro gênero textual para facilitar a
aprendizagem dos alunos, deste modo foi feito um bilhete
fictício para uma festa de páscoa na escola,onde cada
aluno escreveu de forma que se encaixesse com as regras
da escrita de bilhetes.

Acredito que está aula foi produtiva, mas percebi
que os alunos possuem uma grande dificuldade na
escrita, principlamente quando se trata de gêneros
textuais diferenciados.

10. Pedagogia – Jaguarão
Explorar o raciocínio
lógico do aluno através de
jogos

(1º SEMESTRE)
Desenvolvemos atividades com jogos educativos
disponíveis na escola, tais como: jogos de tabuleiro, de
memória, montar frases, entre outros que possuem

A atividade proporcionou uma boa forma de se
trabalhar o raciocínio lógico dos alunos além de
fazer com que interagissem entre sí.



conteúdos que serão trabalhados em aula.
11. Pedagogia - Jaguarão

Desenvolver a expressão
artística através do teatro
mudo

Foi desenvolvida pelo supervisor do PIBID Ed. Especial
e EJA Jarbas Moscato, uma oficina que tinha o intuito de
desenvolver a expressão artística através do teatro mudo.
O trabalho foi intitulado de “ Teatro de Retalhos” e
contou com a participação dos alunos
bolsistas.Primeiramente foram feitos exercícios de
aquecimento para a apresentação e posteriormente foram
encenadas histórias através de músicas e sons.

Como resultado os bolsistas aprenderam tecnicas
artisticas de teatro, assim como uma noção de como
funciona a organização de uma peça teatral.

12. Pedagogia – Jaguarão
Compreender e
diferenciar de vogal e
consoante.

(1º SEMESTRE)
A atividade proposta envolve vogais e consoantes, nela
encontra-se uma tabela que possui tanto vogais como
consoantes que devem ser pintadas de forma diferente, a
primeira de amarelo e a outra de vermelho, após esse
processo se concretizar, os alunos terão que escreve-las
por extenso e separar de um lado as consoantes e de outro
as vogais.

Obteve-se de forma geral um bom desenpenho dos
alunos com poucas trocas de letras.

13. Pedagogia – Jaguarão
Expandir o vacabulário
- Aprender palavras com
tons parecidos, mas com
algumas especificidades,
reconhecimentos de
gravuras e pequenas
noções de numerais

(1º SEMESTRE)
Atividade com frases incompletas na qual haverá duas
palavras entre parênteses para que os alunos escolham a
que se encaixa a sua respectiva frase;
- Observar algumas imagens que estarão numeradas, tais
como: de objetos, animais, jogos, entre outros e em
seguida escreve-las por extenso.

Os alunos foram bem no momento de completar as
frases, porém quando foi solicitado para que
escrevessem o nome de algumas gravuras
apresentaram dificuldades na escrita faltando letras
ou confundindo os sons de algumas.

14. Pedagogia – Jaguarão
Desenvolver o raciocínio
matemático

(1º SEMESTRE)
Leitura de um problema matemático com o tema de uma
receita de bolo.

Através da leitura dos pequenos problemas pode-se
identificar que os alunos apresentam dificuldade na
leitura e interpretação dos mesmos, necessitando de
ajuda. Esta observação nos serviu de teste para as
próximas atividades.

15. Pedagogia – Jaguarão
Produzir Cartazes.

(1º SEMESTRE)
Confecção de cataz referente a exposição de trabalho
sobre prédios antigos da cidade.
Theatro Esperença - Museu Carlos Barbosa

Observando a atividade realizada nota-se que os
alunos tem potencial para realizar exercícios
ortográficos e poderão alcançar o objetivo desejado
através do trabalho com escrita cursiva.



Ponte Internacional Mauá - Prefeitura.
16. Pedagogia – Jaguarão

Desenvolver hablidades
manuais.

(1º SEMESTRE)
Foi feita uma atividade manual com confecção de uma
rosa com argila. O objetivo da atividade era detectar as
habilidades artisticas dos alunos.

Como resultado foram feitas belas figuras que
representavam entes familiares, animais e objetos.

17. Pedagogia – Jaguarão
Proporcionar
momentosde socialização
entre alunos e docentes

(1º SEMESTRE)
A atividade foi desenvolvida de maneira em que um dos
bolsistas lançou um rolo de cordão explicando como
funcionaria, ou seja, cada um tinha que jogar o rolo e
nesse momento iria se apresentar dizendo seu nome,
idade, série, do que gostava de fazer no tempo livre fora
da escola. Logo após ter formado a teia o ultimo que
pegaria o rolo teria que jogar novamente para quem jogou
e lembrar do que essa pessoa falou, assim foi com todos
até desmanchar a teia novamente.

A atividade da tei foi bem produtiva, onde todos
puderam interagir com os demais colegas presentes
juntamente com os docentes. Nesse momento eles
conheceram os docentes que iram trabalhar com eles
e puderam perceber que naquele momento iria
começar uma etapa de estudos naquele momento.

18. Pedagogia – Jaguarão
Analisar os níveis de
apredizagem em que os
alunos se encontram em
relação ao letramento

(1º SEMESTRE)
Na sala de aula, foi realizada uma testagemm que tem
como proposito analisar e compreender em qual grau de
aprendizagem cada aluno se encontra .

Como resultado identificou-se que os alunos já se
encontram no nivél silábico no seu processo de
alfabetização.

19. Pedagogia – Jaguarão
Problematizar a leitura
através do questionário e
matemática, e analisar
quais as dificuldades os
alunos tem perante o
processo da leitura e da
escrita.

(1º SEMESTRE)
Em um dos questionários percebeu-se que um dos alunos
não conseguiu interpretar corretamente a pergunta feita,
entretanto, outros aluno precisavam de mais leitura e
interpretação. Os alunos fizeram continhas de
matemáticas.

Nessa atividade feita, pude perceber que os alunos
precisam de mais leituras e interpretações, contudo,
e preciso de calma e compreender que os alunos
estão ainda no processo de aprendizagem.
Percebe se que ao realizar a atividades uns dos três
alunos não conseguiu problematizar as continhas,
sendo assim, uma das continhas que era de subtrair
ao invés dele diminuir ele somou. Os demais alunos
conseguiram concluir os exercícios com êxitos.

20. Pedagogia – Jaguarão
Avaliar os alunos nas
atividades da língua
portuguesa, perceber se
os alunos estão

(1º SEMESTRE)
Primeiramente os alunos fizeram um execício de
ortográfica, onde percebe se que eles precisaram de
auxilio e explicações para a realização da atividade feita
no caça palavras. Uns dos alunos mostrou ter um pouco

Na realização do exercício ortográfico das letras S e
Z, pude perceber que os alunos além de se dedicarem
totalmente nas atividades feitas, nota-se que todos
precisam de mais atenção e concentração. Contudo,
e obvio que precisam de mais algumas aulas para



totalmente alfabetizados. de dificuldade na realização do execicio ortográfico,
sendo assim, precisou de mais explicações para que
pudesse concluir o exercício com exito.

que eles consigam compreenderem mais a atividade
ortográfica.

21. Pedagogia – Jaguarão
Enfatizar alguns
conceitos relacionados a
atividade como o
diagrama e dinamicas.
Nesse exercício os alunos
terão que escrever
palavras que estão escrita
em forma de simbolos.

(1º SEMESTRE)
Os alunos tiveram que procurar no digrama símbolos
correspondentes a cada letra, nessa atividade
desenvolvidas os alunos precisaram de total atenção e
raciocínio lógico para a realização da mesma.

Nesta atividade percebeu que os alunos tiveram um
pouco de dificuldade na sua realização, pois eles
tiveram que prestar muita atenção, pois trocaram
letras com alguns símbolos.

22. Pedagogia – Jaguarão
Desenvolver a oralidade,
a escrita e a leitura.

(1º SEMESTRE)
Os alunos tiveram que elaborar um pequeno bilhete sobre
o qual eles poderiam escolher um tema.
- Logo em seguida após terminarem a escrita desde
bilhetes que abrange um tema simples, os alunos após o
termino tiveram que ler os bilhetes.
- Após tiveram que entregar esses textos e no dia seguinte
ocorreu um sorteio e cada aluno ao ser sorteado teria que
ler esses bilhetes para os demais colegas.

Essa atividade foi bem produtiva onde foi a
realização de bilhetes, enfim no outro dia os alunos
ficaram sabendo que seria realizado a leitura
oralmente para os demais colegas, mas alguns
ficaram surpressos com a noticia e notou-se que
deles tiveram dificuldades na leitura e precisaram de
apoio e ajuda dos professores.

23. Pedagogia – Jaguarão
Enfatizar alguns
conceitos relacionados ao
exercício ortográfico.
Perceber nessa atividade
em qual de dificuldades
os alunos se encontram.

(1º SEMESTRE)
No primeiro momento os alunos tiveram que completar
algumas palavras com M ou N.
- No segundo momento após o termino da atividade
tiveram que ler as palavras escritas no exercício.

Essa atividade foi de muita importância para os
alunos, pois esse exercício fez com que os mesmos,
perante suas dificuldades, pensassem um pouco. O
grau de dificuldade de um dos alunos na realização
da atividade foi muito, entretanto, é preciso trabalhar
mais essas atividades para que compreendam um
pouco sobre o que foi trabalhado na língua
portuguesa.

24. Pedagogia – Jaguarão
Revisar a diferenciação
de letra em algumas

(1º SEMESTRE)
No primeiro momento os alunos juntamente com sua
professora tiveram revisão sobre a diferenciação de letra

Essa atividade foi bem produtiva para os alunos, mas
um deles demonstrou dificuldades na sua realização.



palavras já trabalhadas
durante os dias.

em algumas palavras já trabalhadas durante os dias.
- No segundo momento os alunos realizarão uma
atividade de loteria do C ou S, onde eles tiveram que
marcar nos quadrinhos as letras adequadas nas palavras
digitalizadas que liam. Logo após fiz um ditado com as
palavras que estavam escritas no quadro.

25. Pedagogia – Jaguarão
Avaliar a ortografia.
- Analisar em que grau de
dificuldades cada aluno
se encontra

(1º SEMESTRE)
Os alunos desenvolveram uma atividade de caça
antônimos, onde no primeiro momento, eles tiveram que
lerem algumas palavras e escrever o antônimo de cada
uma delas.
- No segundo momento eles tiveram que procurar no
diagramas os antônimos de cada palavras que leram na
dinamica proposta anteriormente.

Nesta atividade nota-se que os alunos não
conseguiram desenvolver muito bem a atividade,
pois eles nem tinham o total conhecimento do que
era antônimo de palavra, esse exercício exigiu deles
raciocínio lógico e atenção.

26. Pedagogia – Jaguarão
Analisar e compreender
as dinâmicas feitas com
os alunos em sala.
- Formar palavras de
acordo com os símbolos
correspondente.

(1º SEMESTRE)
Trabalhar as questões de ortografia, onde os alunos no
primeiro momento irão procurar nos quadrinhos as silabas
correspondente a cada símbolo numérico para formarem
palavras.
- No segundo momento os alunos após o termino do
exercício leram as palavras formadas e iriam falar se
conheciam ou não essas palavras e o que cada palavra
significaria para cada um deles.

Nesta atividade feita com os alunos percebe-se que
os alunos não têm o total conhecimentos com
algumas palavras escritas por eles através do
exercício proposto.

27. Pedagogia – Jaguarão
Desenvolver a oralidade e
escrita.

(1º SEMESTRE)
Ocorreu a entrega dos bilhetes feitos na aula anterior (,
em um primeiro momento os alunos fizeram o sorteio,
onde acarretava a quem iriam entregar os bilhetes, sendo
assim depois do sorteio e todos sabendo a quem entregar
suas escritas, começa a aula, os alunos se trocam bilhetes
e logo em seguida cada aluno lê o que o seu bilhete diz.

Observou-se nesta aula que os alunos possuem certas
dificuldades na leitura, pois é sem entonação e pauta
sonora, mas acredito que a atividade foi excelente
para os alunos perderem a vergonha, pois nossas
aulas sempre são lúdicas e espontâneas.

28. Pedagogia – Jaguarão
Desenvolvera produção
coletiva.

(1º SEMESTRE)
Foi feita em duplas para que os alunos tivessem
expêriencias em trabalhos. Desta maneira, a foram
sorteadas as silábas na caixa de alfabeto movél e sílabas e

Nesta aula pode-se perceber que os alunos estão
avançando no quesito da escrita, percebi também que
foi importante as atividades em duplas, pois os
alunos trabalharam bem desta maneira, e acredito



os alunos teriam de escrever palavras que iniciassem ou
estivessem no meio da palavra, cada escrita tinha o peso
1,0 o aluno que completasse mais ponto ao final do
sorteio era o campeão da rodada.

que muitas atividades trabalhadas assim poderão
fazer com que os alunos tenham uma aprendizagem
mais significativa.

29. Pedagogia – Jaguarão
Avaliar o nível
interpretações de textos.

(1º SEMESTRE)
Os alunos tiveram a proposta de atividade de observarem
a foto ilustrada em seus cadernos, cada foto representava
um problema social do mundo em que
vivemos(fome,pobreza)sendo assim os alunos
responderam questões referentes a imagem que estava
ilustrada.

Acreditamos que está atividade foi de grande valor,
pois percebo que os alunos convivem com esta
relaidade diariamente nos locais onde moram, eles
não, mas ao redor desses locais, sendo assim ao
realizar atividades desta maneira, os alunos não só
realizam as mesmas, mas se sentem a vontade de
conversar sobre aspectos iguais ou parecidos que
acontecem em suas realidades de vida, dentro e fora
da escola.

30. Pedagogia – Jaguarão
Desenvolver
conhecimento na área da
informática

(1º SEMESTRE)
Os alunos trabalharam com o computador, deste modo
com suas realidades, pois a maioria tem contato com o
computador em suas casas ou casas de parentes, mas
todos eles utilizam este aparelho eletrônico, para jogos,
redes sociais entre outras coisas e esquecem que o
computador também é uma ferramenta de aprendizagem.
Sendo assim nesta aula os alunos trabalharam com dois
programas WORD e PAINT, no Paint os alunos
desenharam desenhos livres e no Word fizeram uma
produção textual apartir dos desenhos feitos no programa
Paint, sendo assim tanto os alunos tiveram um
aprendizado como a professora bolsista também.

Esta atividade foi importante tanto para os alunos
como para a professora, pois ao realizar a tarefa os
alunos já sabiam utilizar o aparelho, mas não tinham
conhecimento dos programa utilizados nesta aula,
sendo assim eles aprenderam que o computador
serve para a aprendizagem e eu como professora
bolsista aprendi com eles alguns atalhos que
desconhecia, sendo assim acredito que trabalhar com
a realidade dos alunos faz com que as duas partes
envolvidas tenham um aprendizado.

31. Pedagogia – Jaguarão
Desenvolver experiencias
novas para a atuação
como bolsista.

(1º SEMESTRE)
Professores e bolsistas estiveram em uma viajem para o
XIX FÓRUM DE ESTUDOS LEITURAS DE PAULO
FREIRE na cidade de Rio Grande/RS.
O trabalho apresentado neste evento teve como título:
Alfabetização e letramento: princípios freireanos na
prática com crianças e jovens nos anos iniciais do ensino
fundamental.

Este evento foi muito importante para minha
aprendizagem tanto como academica como pessoal
aprendi varias coisas significativas para minha vida
profissional, acredito que este evento faz com que os
profesores ou futuros professores reflitam sobre suas
acões em sala de aula com mais sentimentos e
atenção ao educando que ali esta para aprender.



32. Pedagogia – Jaguarão
Desenvolver um trabalho
de concientização sobre o
uso de drogras.

(1º SEMESTRE)
A concientização ao uso das drogas é algo que deve-se
falar dentro do ambiente escolar, pois infelizmente o
acesso a drogas em nossa sociedade e facil, assim
acredito que quanto mais informações os alunos tem a
respeito disto, será mais difícil o uso e abuso de certas
drogas, em um primeiro momento propus um jogo de
perguntas e respostas onde distribui as prguntas aos
alunos e consequentemente eles teriam de achar as
respostas, após todas as respostas achadas começamos um
diálogo sobre o assunto, e para finalizar a aula deste dia
fizemos um cartaz onde retratava os tipos de drogas que
circulam em nossa sociedade(lícitas e ílicitas).

Em um primeiro momento os alunos ficaram pouco
tímidos ao realizar a tarefa principalmente no
momento de ler, acredito que muitas dessas
dificuldades se agravam pelo fato dos preconceitos
línguisticos que norteiam em nossa sociedade, mas
dando continuação as atividades pode-se perceber
que atividade foi importante eles trouxeram vários
exemplos que desencadearam outros assuntos, sendo
assim acredito que o objetivo da atividade foi
alcançado.

33. Pedagogia – Jaguarão
Analisar se a método de
alfabetização utilizado
está sendo significativo
para o educandos.

(1º SEMESTRE)
Foi feita a escrita de uma produção textual onde cada
educando deveria dar sua opinião sobre as atividades que
estão sendo trabalhadas com eles durante este ano, sendo
assim cada um escreveu em seus respectivos cadernos e
ao mesmo tempo que iam escrevendo ocorriam algumas
questões pertinentes, assim abrindo espaço para o diálogo
na sala de aula, algo que priorizo em minha atuação.

Esta atividade foi importante para poder perceber se
minha atuação está sendo significativa para
aprendizagem de cada educando, pois acredito que o
modo de atuação e pertinente para a aprendizagem
deles, mas para realmente saber propus esta
atividade que felizmente alcançou os resultados que
eram esperados, pois todos os alunos ao escreveram
suas opiniões falaram coisas muito boas a respeito
das aulas, ou seja, o método utilizado com esses
alunos está sendo significativo.

34. Pedagogia – Jaguarão
Trabalhar cálculos
matemáticos
desenvolvendo aspectos
sociais

(1º SEMESTRE)
Foram feitas em aula algumas fixações de matemática,
mas de maneira um pouco diferente, pois foram usados
métodos que trabalhassem com a vida social dos alunos.
Nesta aula foi utilizado etiquetas de supermercado
conhecido em nossa cidade, e com isto foi feito
problemas matemáticos fazendo de conta que os alunos
iriam fazer compras neste mercado, em alguns problemas
os alunos escolhiam os produtos que iriam comprar e
faziam os cálculos, outros dividiam as compras em

Ao fazer está atividade pode-se perceber que os
alunos possuem certas dificuldades em cálculos
simples, como por exemplo, adição e subtração, ou
até mesmo em divisões simples, algo que também
foi percebido foi o quão gratificante e trabalhar com
algo que faça a diferença na vida do aluno, não
somente naquele momento, mas para certas coisas da
vida em sociedade, pois como ressaltei
anteriormente fizemos os cálculos embasados em
etiquetas de supermercados, criando situações reais



parcelas, e ainda alguns dividiam as compras com
amigos.

ao resolver os problemas.

35. Pedagogia – Jaguarão
Promover a compreensão
dos gêneros textuais.

(1º SEMESTRE)
Foram apresentados para os alunos um dos gêneros
textuais que existem na língua portuguesa, o anúncio,
sendo assim os alunos deveriam ler anúncios de jornais e
logo após fazer o recorte de algum de seu interesse,
depois de ter feito esta primeira atividade o aluno deveria
criar seu próprio anuncio utilizando estratégias vistas nos
jornais.

Os alunos não encontram dificuldades ao realizar
esta tarefa, pois já haviam trabalhado com gêneros
textuais anteriormente e trabalham muito com isto
em suas respectivas salas de aula.

36. Pedagogia – Jaguarão
Desenvolver habilidades
manuais

(1º SEMESTRE)
Nesse dia junto com eles pensamos em criar um presente
para suas mãe a onde saiu um lindo canudo com a mão de
cada um deles com palavras de afeto para a mãe.

Na atividade os alunos tiveram um otimo
desenvolvimento em grupo e conseguiram organizar
as palavras.

37. Pedagogia -
JaguarãoDesenvolver
leitura e interpretação

(1º SEMESTRE)
Na atividade o grupo resolveu fazer uma aula diferente e
contar a historia da rapouza e levar eles para o patio para
brincar a onde depois da atividade eles pintaram e fizeram
uma historia com a rapouza.

Foi otima a atividade os alunos conseguiram
interagir com outros individuos de outras turma e
buscaram contar a historia da rapouza para os
menores.

38. Pedagogia – Jaguarão
Estabelecer as devidas
diferenciações de
palavras quanto a sua
classificação;

(1º SEMESTRE)
A tarefa envolve a classificação de palavras em: normal,
aumentativo ou diminuitivo;
Tais palavras estavam presentes em uma tabela de forma
misturada, e deveriam ser separadas pelos alunos, cada
uma em seu respectivo quadro conforme sua
classificação.

Após a explicação sobre as devidas diferenças entre
as classificações observou-se que foram bem
compreendidas pelos alunos;

39. Pedagogia – Jaguarão
Explorar a capacidade de
criação de história

(1º SEMESTRE)
Nesta atividade houve algumas imagens que deveriam ser
associadas pelos alunos para que pudessem criar uma
história.

Observou-se que todos os alunos apresentam uma
boa criatividade para a criação de histórias porém as
dificuldades de escrita ainda prevalecem;

40. Pedagogia – Jaguarão
Desenvolver exercícios
direcionados
como :completar

(1º SEMESTRE)
A atividade possuía uma tabela com diversas palavras que
estavam incompletas e que teriam que ser completadas
com letra R, e em seguida deveriam ser escritas por

Alcançou-se bons desempenhos na primeira parte da
atividade porém na escrita de frases as trocas de
letras, ainda prevalecem.



palavras, separação de
sílabas e conhecimento e
formação de novas
palavras

extenso, a segunda etapa desta folha de atividade
apresenta novamente algumas das palavras que foram
trabalhadas anteriormente, agora terão que ser separadas
em sílabas de acordo com a ortografia, e para encerrar
terá que ser escolhida duas palavras para que seja criada
duas frases.

41. Pedagogia – Jaguarão
Desenvolver atividades
com antônimos

(1º SEMESTRE)
A proposta é com antônimos, na qual haverá um quadro
com diversas palavras que deverão ser transcritas com
significado contrário ao anterior e inseridas em uma
cruzada.

Obteve-se ótimo desempenho dos alunos com um
bom envolvimento e compreensão dos conteúdos
trabalhados.

42. Pedagogia – Jaguarão
Estabelecer as devidas
diferenciações de
palavras quanto a sua
classificação;

(1º SEMESTRE)
A tarefa envolve a classificação de palavras em: normal,
aumentativo ou diminuitivo;
Tais palavras estavam presentes em uma tabela de forma
misturada, e deveriam ser separadas pelos alunos, cada
uma em seu respectivo quadro conforme sua
classificação.

Após a explicação sobre as devidas diferenças entre
as classificações observou-se que foram bem
compreendidas pelos alunos.

43. Pedagogia – Jaguarão
Explorar a capacidade de
criação de histórias pelos
alunos

(1º SEMESTRE)
Nesta atividade houve algumas imagens que deveriam ser
associadas pelos alunos para que pudessem criar uma
história.

Observou-se que todos os alunos apresentam uma
boa criatividade para a criação de histórias porém as
dificuldades de escrita ainda prevalecem;

44. Pedagogia – Jaguarão
Reforçar a leitura além de
encontrar e formar
palavras até então
desconhecidas pelo aluno;

(1º SEMESTRE)
Foi proposto aos alunos uma atividade de leitura de um
pequeno texto sobre a Independência do Brasil, no qual
haverá palavras sublinhadas das quais os alunos terão que
procurar e identifica-las em um caça- palavra

No momento de identificar as palavras todos foram
bem, porém na leitura ainda prevaleceu algumas
dificuldades na junção de algumas letras;

45. Pedagogia – Jaguarão
Completar palavras,
separação de sílabas e
conhecimento e formação
de novas palavras;

(1º SEMESTRE)
A atividade possuía uma tabela com diversas palavras que
estavam incompletas e que teriam que ser completadas
com letra R, e em seguida deveriam ser escritas por
extenso, a segunda etapa desta folha de atividade
apresenta novamente algumas das palavras que foram

Alcançou-se bons desempenhos na primeira parte da
atividade porém na escrita de frases as trocas de
letras, ainda prevalecem;



trabalhadas anteriormente, agora terão que ser separadas
em sílabas de acordo com a ortografia, e para encerrar
terá que ser escolhida duas palavras para que seja criada
duas frases.

46. Pedagogia - Jaguarão
Reforçar a leitura

(1º SEMESTRE)
Foi proposto aos alunos uma atividade de leitura de um
pequeno texto sobre a Independência do Brasil, no qual
haverá palavras sublinhadas das quais os alunos terão que
procurar e identificá-las em um caça- palavra

No momento de identificar as palavras todos foram
bem, porém na leitura ainda prevaleceu algumas
dificuldades na junção de algumas letras;

47. Pedagogia – Jaguarão
Estabelecer as devidas
diferenciações de
palavras quanto a sua
classificação

(1º SEMESTRE)
A tarefa envolve a classificação de palavras em: normal,
aumentativo ou diminuitivo;
Tais palavras estavam presentes em uma tabela de forma
misturada, e deveriam ser separadas pelos alunos, cada
uma em seu respectivo quadro conforme sua
classificação.

Após a explicação sobre as devidas diferenças entre
as classificações observou-se que foram bem
compreendidas pelos alunos;

48. Pedagogia – Jaguarão
Completar palavras,
separação de sílabas e
conhecimento e formação
de novas palavras

(1º SEMESTRE)
A atividade possuía uma tabela com diversas palavras que
estavam incompletas e que teriam que ser completadas
com letra R, e em seguida deveriam ser escritas por
extenso, a segunda etapa desta folha de atividade
apresenta novamente algumas das palavras que foram
trabalhadas anteriormente, agora terão que ser separadas
em sílabas de acordo com a ortografia, e para encerrar
terá que ser escolhida duas palavras para que seja criada
duas frases.

Alcançou-se bons desempenhos na primeira parte da
atividade porém na escrita de frases as trocas de
letras, ainda prevalecem;

49. Pedagogia – Jaguarão
Reforçar a leitura além de
encontrar e formar
palavras até então
desconhecidas pelo aluno

(1º SEMESTRE)
Foi proposto aos alunos uma atividade de leitura de um
pequeno texto sobre a Independência do Brasil, no qual
haverá palavras sublinhadas das quais os alunos terão que
procurar e identifica-las em um caça- palavra

No momento de identificar as palavras todos foram
bem, porém na leitura ainda prevaleceu algumas
dificuldades na junção de algumas letras;

50. Pedagogia – Jaguarão
Estabelecer as devidas

(1º SEMESTRE)
A tarefa envolve a classificação de palavras em: normal,

Após a explicação sobre as devidas diferenças entre
as classificações observou-se que foram bem



diferenciações de
palavras quanto a sua
classificação

aumentativo ou diminuitivo;
Tais palavras estavam presentes em uma tabela de forma
misturada, e deveriam ser separadas pelos alunos, cada
uma em seu respectivo quadro conforme sua
classificação.

compreendidas pelos alunos;

51. Pedagogia – Jaguarão
Avaliar e identificar
possível público de
alunos do EJA

(1º SEMESTRE)
Atualização do número de alunos de 14 ou 15 anos que
poderão estar numa turma de Eja.Assim pensar atividades
para que estes avancem.

A avaliação desta atividade foi de conscientização
que,na escola,poderia ter uma turma de Eja no
diurno.

52. Pedagogia – Jaguarão
Reunir, com os bolsistas,
para retomada do
objetivos inicial do
anteprojeto e
pensar,buscar atividades
para melhorar o
aprendizado dos alunos.

(2º SEMESTRE)
Ao retornar as atividade após período de recesso escolar
encontrar,em atividades ou jogos lúdicos, maneiras para
auxiliar aqueles alunos que ainda estão com dificuldades
na aprendizagem,no processo de letramento.

A aprendizagem teve um bom progresso. Por serem
alunos com bastante dificuldades de compreensão da
leitura e escrita ,eles já mostram um avanço
significativo

53. Pedagogia – Jaguarão
Refletir sobre alunos
especiais,com
dificuldades cognitivas.
Participar de um
seminário sobre o
portador de deficiências
cognitivas e física.
Desenvolver atividades
práticas,lúdicas para
trabalhar a leitura e a
escrita.
Pontuar aspectos
positivos e negativos d
Pibid para o seminário
institucional do Pibid.

(2º SEMESTRE - Setembro)
Neste período, da pessoa portadora de deficiência,como
temos alunos especiais,assistimos a um seminário que
debatia os vários aspectos ,a percepção de pessoas com
transtorno,autista e outras síndromes que dificultam a
aprendizagem escolar.
Baseado nas teorias do aluno portador de necessitades
especiais foi confeccionados jogos e atividades para
despertar o interesse e entendimento do aluno que se está
trabalhando.
Em slides foi colocado as reflexões sobre o
programa,Pibid, de acordo com o grupo
(bolsista,supervisor).

Assim,depois da experiência teórica sobre pessoas
especiais foi possível ter mais clareza no
desenvolvimento cognitivo que estes apresentam.
Dentro das características de cada aluno há
possibilidades de que ele consiga compreender o
processo da escrita e da leitura. E com algumas
técnicas,atividades diferen-ciadas,este aluno é capaz
de aprender a ler e escrever, de acordo com seu
tempo de aprendizagem. Os bolsistas pontuaram que
participar do programa,Pibid, os torna mais seguros
de sua profissão e podem comprovar teoria e a
prática.

54. Pedagogia - Jaguarão (2º SEMESTRE - Outubro) Ao avaliar o desempenho dos alunos,de acordo com



Realizar dinâmicas de
formação com os
bolsistas

Troca de ideias,experiências,atividades entre os bolsistas
para um melhor aproveitamento,rendimento dos alunos
trabalhados.

as atividades dadas e proposta,os
bolsista,perceberam que alguns dos alunos estão
resistentes em participar e que esta falta de
motivação e que os responsáveis não
incentivam,apoiam o educando.

55. Pedagogia – Jaguarão
Estimular a interpretação
de problemas
matemáticos.

(2º SEMESTRE)
Foi feito historia matemática, onde contava a historia do
terrível dragão, onde para completar a historia e fazer
sentido o que se estava lendo, deveriam resolver os
problemas matemáticos.

Os alunos apresentaram uma grande facilidade em
resolver as contas, e a interpretação dos problemas
foi excelente.

56. Pedagogia – Jaguarão
Desenvolver experiencias
novas para a atuação
como bolsista.

(2º SEMESTRE)
O grupo do subprojeto PIBID: Modalidades de ensino:
Educação de jovens e adultos e Educação especial foram
até a cidade de Pelotas/RS, para participar do ciclo de
palestras que tinham como objetivo esclarecer dúvidas e
dispor aprendizagem significativa para a atuação docente
com alunos surdos.

O ciclo de palestras foi interessante para
aprendermos um pouco mais sobre educação de
surdos, pois como futura pedagoga, em algum
momento de minha carreira profissional posso me
deparar com algum aluno com surdez dentro da sala
de aula e não saber como trabalhar significamente
com o mesmo assim acredito que esta palestra foi de
grande ajuda para minha aprendizagem.

57. Pedagogia – Jaguarão
Desenvolver experiencias
novas de formação para a
atuação como bolsista

(2º SEMESTRE)
O grupo do subprojeto PIBID ministrou uma oficina na
escola I.E.E. Aimone Soares Carriconde com o objetivo
de ressaltar “o que precisamos saber sobre a inclusão
escolar?” onde foi apresentados assuntos como:
Síndromes, deficiências, Legislação do AEE, entre
outros.

Foi uma experiência incrível, pois nunca durante
minha jornada acadêmica tinha ministrado uma
oficina, aprendi muito com isto e foi muito
interessante ouvir professores que já estão situados a
mais de 25 anos na educação básica, assim percebi
as dificuldades que os professores encontram em seu
dia a dia dentro da escola.

58. Pedagogia – Jaguarão
Exercitar raciocínios
matematicos com as 4
operações.

(2º SEMESTRE)
Foram retornadas as atividades, pois os alunos estavam
em férias, sabendo que os alunos na primeira semana pós
férias estão mais agitados, foi proposto uma atividade
onde os alunos se descontraísse, assim foi proposto um
jogo matemático com dados, onde cada aluno jogou 3
dados, um deles havia os sinais das operações
matemáticas, assim o calculo que saísse ali os alunos
deveriam fazer (exemplo: 12X5)

Com esta atividade pode-se perceber as facilidades e
dificuldades de cada educando, pois a cada jogada
era uma nova conta e assim os alunos apresentavam
suas dificuldades, percebi que a maior dificuldade é
nas contas de divisão principalmente se esta não der
o resultado exato e tiver que usar vírgula.



59. Pedagogia -
JaguarãoDesenvolver a
compreensão da ideia
apresentada no texto.

(2º SEMESTRE)
Nesta aula foi feito uma leitura de um texto “O corvo e o
balde” onde alunos deveriam ler com atenção e logo após
responder as questões.

Os alunos apresentaram grandes dificuldades na
interpretação, sua leitura também não está bem
organizada com pauta sonora, assim deve se
trabalhar interpretação de textos praticamente todas
as aulas.

60. Pedagogia – Jaguarão
Revisar a tabuada.

(2º SEMESTRE)
Foi feita a revisão de a tabuada devida ter percebido em
aulas anteriores algumas dificuldades que os alunos
apresentam em resolver cálculos que envolvam a tabuada.

Percebi nesta aula que os alunos possuem poucas
dificuldades em resolver a tabuada, as dificuldades
só se manifestam quando a mesma for usada para
resolver cálculos de divisão.

61. Pedagogia -
JaguarãoAmpliar os
espaços de formação dos
bolsistas

(2º SEMESTRE)
O Grupo PIBID Educação especial e EJA participou de
palestras que ocorreram na APAE de Jaguarão/RS no dia
(01/09/2017), devido o dia da conscientização do
autismo.

Foi uma tarde muito produtiva e prazerosa. Nesta
ocasião pode-se esclarecer diversas duvidas sobre as
diferentes síndromes.

62. Pedagogia -
JaguarãoAnalisar o nível
que o aluno se encontra
ao formar frases.

(2º SEMESTRE)
Foi feita uma estratégia diferenciada para trabalhar a
construção de palavras e frases, na primeira atividade os
alunos deveriam juntar os números para formar as
palavras, exemplo: 1 CA 2 SA, assim sucessivamente,
logo após formar todas as palavras propostas, os alunos
deveriam escolher 5 palavras formadas e construir uma
frase com as mesmas.

Com esta atividade pode-se perceber a dificuldade
dos alunos ao elaborarem e construírem frases de
acordo com suas imaginações acredito que para
trabalhar a produção textual com eles e necessário
começar de um nível mais fácil para assim chegar ao
objetivo da construção de uma história.

63. Pedagogia – Jaguarão
Perceber o desempenho
dos alunos ao elaborar
textos.

(2º SEMESTRE)
Foi feita uma atividade de produção textual, onde os
alunos deveriam completar os espaços em branco
ressaltado no texto.

Os alunos não apresentaram muitas dificuldades ao
elaborar a atividade, acredito que por conta do
exercício dar um norte de inicio, meio e fim de texto,
os mesmos conseguiram se expressar melhor.

64. Pedagogia – Jaguarão
Estimular a construção de
frases

(2º SEMESTRE)
Na tarefa proposta havia cinco frases cada uma contendo
cinco palavras, vale lembrar que todas se encontravam
fora de ordem, com o objetivo de fazer com que os alunos
tentassem coloca-las em ordem para que fossem
construídas frases com coerência.

- Inicialmente notou-se uma grande dificuldade em
alguns alunos no momento de montarem frases, no
entanto após realizarmos um exemplo juntos,
obteve-se uma melhor compreensão de forma
significativa;

65. Pedagogia – Jaguarão
Proporcionar aos alunos

(2º SEMESTRE)
Foi feito uma atividade de matemática envolvendo uma

- Com esta atividade pode-se ver algumas
dificuldades frente a algumas noções de quantidade,



algumas noções básicas
de quantidades

tabela quantitativa, na uma tabela quantitativa mostra o
número de vagas em uma ‘’escola’’ de acordo com as
series de 1° a 9° ano, e logo abaixo um questionário a ser
respondido de acordo com as quantidades de vagas
identificadas na tabela.

mas de certa forma os resultados obtidos foram bons;

66. Pedagogia – Jaguarão
Aprofundar os
conhecimentos em
relação ao que já foi
estudado sobre sujeito e
predicado

(2º SEMESTRE)
Foram trabalhados dois tipos de exercícios, um
envolvendo sujeito e outro com predicado;
- No exercício com sujeito havia três frases simples para
que os alunos identificassem os sujeitos.
- No exercício com predicados havia quatro frases nas
quais deveriam ser completadas com seus respectivos
predicados.

- Inicialmente os alunos confundiram sujeito e
predicado, mas após as explicações sobre as suas
diferenças, realizou-se a tarefa de forma satisfatória;

67. Pedagogia – Jaguarão
Relacionar imagens de
animais,objetos e
personagens, a suas
respectivas palavras;

(2º SEMESTRE)
Foi realizada uma atividade envolvendo um ditado
recortado, no qual os alunos tinham que recortar algumas
palavras e coloca-las corretamente em suas respectivas
imagens, estas das quais haviam representaçoes de
animais, objetos e personagens;

- A atividade ajudou os alunos a compreender a
diferença entre as representaçoes de imagens e
palavras, de forma a ajudar também na escrita;

68. Pedagogia – Jaguarão
Trabalhar datas
comemoratvas (dia
mundial do rock)

(2º SEMESTRE)
Foi realizada uma festa sobre o dia mundial do Rock onde
os alunos puderam conhecer um pouco sobre o rock
nacional, através de videos que apresentaram diversos
cantores, logo após mostrou-se ao alunos um filme do
qual foi escolhido pelos mesmos;

Esta aula proporcionou aos alunos conhecer um
pouco sobre a cultura da música brasileira;

69. Pedagogia – Jaguarão
Aprofundar os
conhecimentos sobre
sujeito e predicado e
estimular a criação de
frases;

(2º SEMESTRE)
Em se tratando de sujeito e predicado foram realizados
dois exercicios, o primeiro no qual os alunos tinham que
observar algumas frases e identificar e separar o sujeito
do predicado. No exercício seguinte havia duas imagens
das quais deveriam ser criadas duas frases, sendo que o
sujeito e o predicado novamente foram separados;

Com estas atividades pode se notar algumas
dificuldades que prevalecem na escrita de alguns
alunos, no entanto de forma geral houve uma boa
evolução de todos;

70. Pedagogia – Jaguarão
Compreender o emprego

(2º SEMESTRE)
Esta atividade dividiu-se em dois exercícios: No primeiro

A atividade proporcionou aos alunos a compreensão
e a diferenciação do emprego do L e do Lh nas



do L e do Lh nas
palavras;

os alunos tinham que completar algumas frases utilizando
palavras com l e Lh que estavam em um quadro, de forma
a dar coerencia as frases;
- O segundo exercício era de completar as palavras,
utilizando para isso L ou Lh;

palavras;

71. Pedagogia – Jaguarão
Desenvolver atividades
com o emprego do ch nas
diferentes palavras;

(2º SEMESTRE)
A atividade foi dividida em dois exercicios: No
primeiro os alunos tinham que fazer a leitura de um
pequeno texto, circulando as palavras que apresentavam
Ch.
- No segundo havia um diafragma que deveria ser
completado utilizando-se para isto as palavras que foram
circuladas no texto, de acordo com o número de letras.

- Obteve-se uma boa compreensao de todos os
alunos sobre a utilização do ch nas diferentes
palavras;

72. Pedagogia – Jaguarão
Compreender e identificar
os encontros vocálicos
nas palavras atravez de
frases

(2º SEMESTRE)
Nesta atividade os alunos deveriam escrever por extenso
palavras associadas a imagens, e logo após circular os
encontros vocálicos identificados em cada uma das
palavras.

De forma geral os alunos apresentaram poucas
dificuldades na escrita das palavras, demonstrando
algumas dificuldades para identificar os encontros
vocálicos;

73. Pedagogia -
JaguarãoExplorar a
leitura e a percepção
através de uma pequena
poesia

(2º SEMESTRE)
Inicialmente foi proposto aos alunos uma atividade de
leitura de uma pequena poesia chamada “A casinha”,
logo após como exercício deveriam numerar versos da
poesia de acordo com sua respectiva sequencia. No
último exercício havia três perguntas das quais os alunos
tinham que identificar qual estava presente na poesia.

Através destas atividades pode-se observar que as
dificuldades na leitura ainda prevalecem;

74. Pedagogia – Jaguarão
Trabalhar a ortografia do
F e V, através de leitura e
interpretação

(2º SEMESTRE)
Foi realizada uma atividade de leitura e interpretação da
qual apresentava uma estrutura referente a ortografia do F
e V, nesta os alunos tinham que responder as questões do
texto chamado ‘’ Serafina e virgulina”.

Através dessa atividade conseguiu-se reforçar a
ortografia do F e V além estimular a capacidade de
percepção dos alunos;

75. Pedagogia -
JaguarãoExplorar as
palavras derivadas de Ce
e Ci

(2º SEMESTRE)
Através de um pequeno texto chamado “ cinema em casa
os alunos tinham que circular todas as palavras que
tivessem a derivação Ce ou Ci, e responder algumas

Com esta atividade pôde ser reforçado a derivação
Ce e ci, e percebeu-se que os alunos confundem o
som do ce com se



questões de interpretação do texto.
76. Pedagogia – Jaguarão

Aprender sobre os
sentidos humanos

(2º SEMESTRE)
Nesta atividade os alunos deveriam ler algumas frases
que falavam sobre os órgaos: olhos, orelhas, nariz, mãos e
boca, sendo cumprida esta etapa agora tinham que
descobrir quais eram os sentidos de cada um deles, por
exemplo ‘’ Os olhos são os orgãos da...tendo então que
completar dizendo que é a visão e assim por diante.

Observou-se que os alunos conseguiram
associar de forma satisfatória o que lhes foi pedido

77. Pedagogia – Jaguarão
Desenvolver uma
Redação sobre o dia das
crianças

(2º SEMESTRE)
Como estava próximo ao dia das crianças foi realizada a
escrita de uma redação sobre este tema, do qual os alunos
tinham como tarefa dissertar sobre suas expectativas, em
relação ao dia das crianças

Com esta atividade observou-se os avanços e as
dificuldades dos alunos frente a escrita de uma
redação

78. Pedagogia – Jaguarão
Confeccionar cartazes
com o tema “ Rotina”

(2º SEMESTRE)
Nesta atividade os alunos utilizaram recortes de jornais e
revistas para descrever quais eram os seus hábitos ao
acordar, ao meio dia, a tarde e a noite, sendo que
deveriam escrever por extenso em cada uma das imagens
que escolheram para representar suas rotinas.

A atividade proporcionou conhecer um pouco sobre
os hábitos dos alunos, além de explorar a escrita

79. Pedagogia – Jaguarão
Desenvolver atravez de
palavras cruzadas o
conhecimento sobre os
animais marinhos

(2º SEMESTRE)
Através de palavras cruzadas os alunos tinham que
identificar os nomes de seis animais marinhos, logo em
seguida escrever por extenso os nomes encontrados. Por
último com o mesmo tema os alunos deveriam identificar
entre cinco imagens de animais marinhos, qual não era
possivel ser encontrado na palavra cruzada anterior.

A proposta foi realizada de forma satisfatória por
todos os alunos

80. Pedagogia – Jaguarão
Desenvolver leitura e
interpretação,
identificando que tipo de
texto se trata

(2º SEMESTRE)
Na tarefa proposta, os alunos deveriam ler um pequeno
texto afim de identificar de que tipo se trata, se é um
bilhete, um anúncio ou um convite.
Identificado o texto como sendo um convite, os alunos
agora tinham que responder questões sobre algumas
informações contidas no convite.

Através desta atividade os alunos conseguiram
identificar algumas informações que todo o convite
de aniversario deve conter, além de estimular a
leitura

81. Pedagogia – Jaguarão (2º SEMESTRE) Através desta atividade trabalhou-se com a rima que



Desenvolver a oralidade
através de atividades com
rimas

Na tarefa proposta, encontrava-se algumas imagens de
objetos, animais e pessoas das deveriam ser rimadas com
palavras que possuissem um som parecido com as
imagens descritas.

fez com que os alunos utilizassem de sua percepção
para encontrar palavras com sons parecidos com as
imagens ilustrativas

82. Pedagogia – Jaguarão
Interpretar e construir
textos através de enigmas.

(2º SEMESTRE)
Os alunos através da trilha do tesouro, descobriram a
frase que o pirata deixou. Escreveram um texto relatando
como gostariam que fosse seu dia das crianças. E
escreveram uma história do gato Lelecoá partir da
imagem.

A atividade foi bem produtiva e divertida, cada um
escreveu sua história, com alguns erros ortográficos.

83. Pedagogia – Jaguarão
Desenvolver atividades
relacionadas ao espaço
Geografico

(2º SEMESTRE)
Atividade realizada dia 04/10/2017. As atividades
relacionadas ao lugar onde vivemos nos ajuda a
proporcionar um olhar diferenciado sobre o lugar onde
estamos, construção de texto sobre projetos políticos, e
desenho de como você vê seu bairro.

Os alunos adoraram se passar por um vereador e
perceber como eles prometem nas eleições e não
cumprem, e como gostariam realmente que fosse seu
bairro, e no desenho se percebe um olhar bem critico
desses alunos sobre o bairro.

84. Pedagogia – Jaguarão
Desenvolver conciencia
ambiental

(2º SEMESTRE)
caça palavras dos alimentos que contenham água, e que
fazem bem a nossa saúde. Máquina mortífera, escrever
um texto relatando sobre o desenho do meio ambiente.

Os alunos se encantaram em saber sobre os vários
alimentos que contem água, pois não tinham
conhecimento dos mesmos. E também como o
desmatamento pode prejudicar a água, os animais e
nós seres humanos.

85. Pedagogia – Jaguarão
Produzir e construir texto
com códigos.

(2º SEMESTRE)
Os alunos construíram um texto relatando com foi
comemorar o dia das crianças. E a estrela do mar, um
texto com código, desvendando sobre a formação de um
bom cidadão.

A atividade sobre o texto do dia das crianças foi um
relato bem triste, as crianças não gostaram muito
desse dia. E se encantaram sobre como um código
pode transmitir mensagens bem importantes, para a
vida.

86. Pedagogia – Jaguarão
Desenvolver
conhecimento
relacionados aos cuidados
com o meio ambiente

(2º SEMESTRE)
Atividade de construção de texto sobre o saneamento
básico, e caça palavras encontrando o plural e o
masculino das palavras.

A atividade foi bem produtiva os alunos
reconheceram o plural e o masculino das palavras, e
no texto trataram bastante do assunto lixo.

87. Pedagogia – Jaguarão
Promover a interação do

(2º SEMESTRE)
Construção de texto relatando os medos que tem dos

A atividade foi produtiva, pode-se perceber que os
alunos tem muito medo do imaginário, personagens



grupo (Festa de
Halloween).

personagens do Halloween. E desenho em relação aos
mesmos.

que são de contos.

88. Pedagogia – Jaguarão
Desenvolver atividades
verbos e a multiplicação.

(2º SEMESTRE)
Os alunos tinham que completar as palavras com os
verbos tempo-futuro( estudar, cantar, partir e correr). E
resolver as multiplicações relacionadas as palavras.

Os alunos tem uma grande dificuldade em distinguir
quais letras vão nas palavras, e nas contas.

89. Pedagogia – Jaguarão
Desenvolver atividades
de conscientização
ambiental Salvando o
planeta.

(2º SEMESTRE)
Através de imagens os alunos responderam perguntas de
como se sentiam, como solucionar o problema, e o que se
pode fazer para melhorar analisando as imagens.

Os alunos tem bastante conhecimento acerca dos
problemas das chuvas e se não colocar o lixo no
lugar correto, como isso pode ser prejudicial a
natureza.

90. Pedagogia – Jaguarão
Desenvolver o raciocíneo
lógico através do texto O
palhaço espinafre.

(2º SEMESTRE)
Os alunos a partir da imagem do palhaço tinham que
completar o texto com os adjetivos.

A atividade foi divertida na leitura riram muito do
texto, a dificuldade deles foi em distinguir os
adjetivos.

91. Pedagogia – Jaguarão
Apresentar e debater a
importância do PIBID e
ideias para ampliar o
campo de atuação do
referido programa.

(2º SEMESTRE)
Nos dias 21/09 e 22/09 Participamos do Fórum de
Licenciaturas e Seminário Institucional PIBID-
UNIPAMPA (Intrapibid) no campus Bagé/RS

Foram debatidas e socializadas ideias para ampliação
de atividads de atuação do progrma e defesa pela
manutenção do mesmo para o ano de 2018.

92. Pedagogia – Jaguarão
Desenvolver raciocínio
lógico matemático através
das quatro operações

(2º SEMESTRE)
Foi desenvolvida a atividade denominada “Corrida
Matemática”Os educandos realizaram atividade
matemática onde foi utilizada uma trilha, por meio de
jogar um dado para avançavar na mesma deveriam
resolver os cálculos propostos (quatro operações- soma;
subtração; divisão; multiplicação). Esta atividade foi
realizada com o grupo de crianças e adolescentes
atendidas pelos cinco bolsistas da manhã.

Foi incentivado nos educandos o gosto pela
matemática e poder estar trabalhando as quatro
operações matemáticas de forma mais criativa e
lúdica.
Desenvolvimento da socialização e a
competitividade como um desafio lúdico pois na
trilha haviam também avnços e retrocessos de
acordo ao número tirado.

93. Pedagogia – Jaguarão
Desenvolver noções de
dobro, triplo e metade por
meio de desafios

(2º SEMESTRE)
Foi realizada atividades “Desafios Matemáticos” aonde
os educandos por meio de problemas matemáticos
tiveram que resolver as questões de dobro e triplo por

Ampliados os conceitos de dobro, triplo e metade de
quantidades e números.
Ampliação da socialização devido a aceitação,
desempenho e engajamento dos educandos.



matemáticos com divisão
e multiplicação.

meio da multiplicação e divisão.
Repetição do jogo “corrida matematica” para
desenvolvimento de conhecimentos matemáticos.

94. Pedagogia – Jaguarão
Aprimorar conhecimentos
de dobro e triplo.
Ampliar noções de
unidades e medidas.

(2º SEMESTRE)
Neste dia desenvolveu-se atividades matemáticas
envolvendo dobro e triplo em operações de divisão e de
multiplicação envolvendo unidades e medidas.
E realizada atividade conhecendo a ordem dos números e
agrupamentos (milhares, centenas e unidades), ditado de
algarismos.

Foram sanadas as dificuldades matemáticas relativas
a tabuada do 3 e as dificuldades com medidas
metros e quilômetros.
Foi ampliada a noção de ordenamento numérico e de
agrupamento numérico.
Ampliou-se o desenvolvimento da escrita e
corrigidos “erros” ortogáficos.

95. Pedagogia – Jaguarão
Desenvolver a
interpretação oral;
Ampliar noções da escrita
e separação de sílabas;
Desenvlver a criatividade.

(2º SEMESTRE)
Foi trabalhado o texto “Diversidade” do cantor Lenine
consistindo em atividade de leitura, interpretação oral,
separação de sílabas, identificar encontro consonantal,
palavras que rimam e escolha de uma palavra da
separação de sílabas e assim criar uma frase.

Por meio desta atividade desenvolver a leitura,
ampliou-se a interpretação oral por meio de texto, a
separação de sílabas, a ampliação do domínio da
escrita, foi desenvolvida a criatividade e o respeito
as diversidades (idade, gênero, ideias,
comportamentais, etc.)

96. Pedagogia – Jaguarão
Ampliar conhecimento
interpretativo e
conhecimentos diversos.
Ampliar oraidade e
interpretação de texto
Fixar noções de dobro e
triplo e distâncias
aproximadas.

(2º SEMESTRE)
Foram realizadas duas atividades:

1- Leitura interpretativa oralmente sobre a sutil diferença
entre liquidação e promoção por meio de texto “Qual a
diferença entre liquidação e promoção) e em que locais
vemos isso. Procurar no dicionário as duas palavras
(liquidação, promoção).

2- Por meio de texto: “Qual é a mior estrada do mundo?
Trabalhou-se matemática (distâncias aproximadas, triplo)

Foi ampliada a compreensão textual e conhecimento
por meio de desenvolvimento de análise e síntese de
ideias propiciando ampliar amadurecimento
intelectual.
Foi ampliada a compreensão do sistema da escrita e
sua oralidade.
Ampliou-se a noção de triplo, conhecimento de
mundo e distâncias aproximadas.

97. Pedagogia – Jaguarão
Trabalhar
interdisciplinarmente
Português e Matemática
por meio de texto
Desenvolver raciocínio
lógico.

(2º SEMESTRE)
Trabalhou-se a Ortografia + Matemática = Escrita correta
mais raciocínio lógico. A atividade consistiu na resolução
mental de operações matemáticas e completar as palavras
com as letras “s” ou “z” de acordo a seguinte regra: se o
resultado maior ou igual a 30 completar com “s”.
Resultado menor que 30 completar com “Z”.

Foi ampliada a noção da escrita correta das palavras
com ( s ou z) e o raciocínio lógico. Nesta atividade
as crianças sentiram-se desafiadas a relembrar as
tabuadas, alguns utilizaram o auxílio em folha
rascuno para encontrar alguns resultados.

98. Pedagogia – Jaguarão
Trabalhar a interpretação

(2º SEMESTRE)
A atividade consistiu em leitura oral, interpretação de

Ampliou-se a oralidade, a ampliação e
conhecimento da escrita, a interpretação textual e a



texual e desenvolver a
criatividade por meio de
texto.

texto, criar uma estória ou relato (contar) sobre
“Bullying”.

criatividade.

99. Pedagogia – Jaguarão
Identificar por meio de
matemática a escrita de
palavras. Ampliar
noçções de divisão (exata
e aproximada).

(2º SEMESTRE)
Foi realizado “Ditado matemático” para identificar o
nome de cada um dos números que compõem a divisão
no método da chave. Realizar divisão exata e divisão
aproximada.

Foi ampliada a noção de divisões exatas e
aproximadas e a noção da escrita correta dos termos
e sua localização.

100. Pedagogia – Jaguarão
Ampliar os
conhecimentos sobre
diversas temáticas e
socializar conhecimentos.

(2º SEMESTRE)
III Encontro Humanístico Multidisciplinar e II Congresso
Latino-Americano de Estudos Humanísticos
Multidisciplinares. No dia 08 e 09/11 – Foram
apresentados trabalhos por Pibidianas.

Foram por meio de apresentações ampliados os
conhecimentos sobre diversas temáticas e
socializados conhecimentos em grupo.

101. Pedagogia – Jaguarão
Despertar a curiosidade
para a vida marinha e
Trabalhar
interdisciplinarmente
exercícios matemáticos.

(2º SEMESTRE)
Foi realizado um ditado “Curiosidades sobre as
Tartarugas Marinhas” Trabalhado interdisciplinarmente
(Português; Matemática; Ciências), Po Foram elaborados
pela professora exercícios de interpretação matemática
através do texto.

Foi ampliado o raciocínio lógico-matemático;
ampliada a noção da escrita correta das palavras e
desafiados novamente a trabalhar
interdisciplinarmente.

102. Pedagogia – Jaguarão
Identificar tipos de
sujeitos
Desenvolver noção
sujeito-predicado e a
escrita das palavras

(2º SEMESTRE)
Foi Trabalhado através de folha a identificação dos tipos
de sujeito. 2)Sublinhe os sujeitos das orações e como se
chama a parte resante da oração – identifique. 3)
Complete as frases com os sujeitos que se encontram
dentro do quadro.

Desenvolver a noção de sujeito e predicado ,
interpretação de fraseses incompletase trabalhada a
escrita

103. Pedagogia – Jaguarão
Ampliar os
conhecimentos sobre
diversas temáticas e
socializar conhecimentos
sobre alfabetização e
letramento.

(2º SEMESTRE)
21/11; 22/11 e 23- Saída de campo para Santana do
Livramento-RS no 9º Salão Internacional de Ensino,
Pesquisa e Extensão (Siepe)

Foram ampliados/dessenvolvidos novos
conhecimentos diversos e socialização de
conhecimentos sobre alfabetização e letramento.

104. Pedagogia – Jaguarão (2º SEMESTRE) Elaborar conhecimentos em conjunto; troca de



Desenvolver
planejamento de
atividades em grupo

30/11- Os educandos se encontravam em atividades do
PROERD (Programa Educacional de Resistência às
Drogas) Após os educandos tinham atividades
preparativas para as provas- Planejamento interno do
Grupo PIBID.

experiências e planejamento da próxima atividade
em grupo.

105. Pedagogia – Jaguarão
Trabalhar a escrita
criativa e desenvolver
aptidões artísticas por
meio de carta.
Ampliar socialização.

(2º SEMESTRE)
Foi realizada uma carta convite pelos educandos para a
“adoção de fim de ano” aos docentes e discentes da
UNIPAMPA que quisessem participar presenteando-os
por meio dessa adoção de carta.

Foi desenvolvida a escrita, a expressão e o
desenvolvimento artístico dos educandos dos dois
5ºs anos, além da socialização entre educandos e
professores e Pibidianos.

106. Pedagogia – Jaguarão
Realizar o planejamento
conjunto com uma
professora de 5ºano para
festa confraternização.

(2º SEMESTRE)
Foi realizado o planejamento de uma festa para despedida
do ano entre professora- Pibidanos. Os educandos
estavam em provas por isso não houve o atendimento
PIBID.

Foi ralizada uma aproximação, socialização com a
professora de um 5º ano, poi o outro estava em
semana de provas.

107. Pedagogia – Jaguarão
Desenvolver a
socialização entre escola-
Pibidianos-educandos por
meio de um piquenique
no pátio da escola.

(2º SEMESTRE)
Realização da confraternização entre Professora-
Pibidianos e educandos num pique-nique e brincadeiras
no pátio da escola.
Entrega de presentes aos educandos dos dois 5ºs anos e
momento de socialização entre o grande grupo (os dois 5º
anos e os bolsistas PIBID)

Socialização entre professora da turma – Pibidianos
e toda a turma do 5º ano inclusive as crianças que
não eram integrantes do projeto.

108. Pedagogia – Jaguarão
Demonstrar através do
RAP a produção de um
texto com rimas, fazendo
o exercício da escrita dos
os sujeitos envolvidos no
processo de ensino e
aprendizagem.

(2º SEMESTRE)
O professor levaria com ele folhas de papel A4 amarela e
pediria para que os alunos escrevessem um texto rimado
com as palavras que o professor iria lhes passar, ou seja,
pegar algumas palavras e faze-los rimar, desenvolvendo a
rima oral e a escrita, pois os alunos teriam que transcrever
depois para o papel e saber achar outras palavras que
rimassem com a que o professor disse.Exemplo: “Sapato
rima com “rato”
“Bola” rima com “cola”; “Balão” rima com “sabão”

Eles desenvolveram bem a atividade, participaram,
deram ideias, souberam usar as palavras que
rimavam e escreveram nas folhas amarelas que lhes
foram dadas.

109. Pedagogia – Jaguarão (2º SEMESTRE) Os alunos apresentaram um pouco de dificuldade no



Desenvolver o raciocínio
logico

Foi proposto pelos pibianos da Educação especial e EJA
um jogo matemático com uma trilha, onde os alunos ao
longo do percurso tinha que responder perguntas
relacionadas a matemática e também resolver cálculos
que eram propostas nesta atividade.

inicio da atividade, mas no final do trabalho todos
conseguiram completar a tarefa.

110. Pedagogia – Jaguarão
Formação docente
(Congresso Internacional
Escola Pública -
UNICAMP)

(2º SEMESTRE)
Alunos do grupo Ed.Especial e Eja compareceram no
Congresso internacional Escola Pública, que ocorreu no
dia 30 de outubro de 2017 , promovido pela Unicamp.

Foi um evento muito produtivo na qual pudemos
estar em contato com diferentes pessoas e trocar
experiências. Foi um evento de muito aprendizado.

111. Pedagogia – Jaguarão
Desenvolver a
diferenciação de duas
letras – a letra “S” e a
letra “Z” devido à sua
semelhança sonora.

(2º SEMESTRE)
Foi levado uma folha de exercício retratando a questão da
diferença do “S” com o “Z” em uma brincadeira já
conhecida que é a palavra cruzada ou como na folha diz:
“Cruzada ilustrada S ou Z”

Desenvolveram a atividade muito bem propondo as
letras.
Possibilitou o entendimento do som de algumas
letras e explicar a diferenciação que essas letras têm
de acordo com algumas palavras

112. Pedagogia – Jaguarão
Desenvolver a oralidade e
criatividade atravez do
RAP e construção de
palavras e treinando a
leitura e escrita.

(2º SEMESTRE)
Construir rimas e um RAP com palavras trazidas pelo/a
educador/a ao conjunto da sala; construir um cartaz com
realização das rimas já elaboradas pelos próprios
educandos; realizar a contextualização da história do
RAP, foi surgiu enquanto movimento...
Elaboração de atividades de alfabetização envolvendo a
construção de silábas e ensinar os alunos a formação de
palavras.

Contou com a elaboração do cartaz com papel pardo
de fazeres que os alunos gostavam e que partindo
disso teriam que produzir um RAP e tentar rimar
com aquilo que eles gostam, partindo deles.
(trabalhando, leitura, escrita, memorização etc..)

113. Pedagogia – Jaguarão
Buscar com o professor
titular,responsáveis apoio
para que o rendimento na
aprendizagem progrida e
o aluno sinta-se mais
motivado a participar e
vencer suas dificuldades.

(2º SEMESTRE)
Foi realizado reunião com os professores titulares,dos
alunos trabalhados pelos bolsistas,aonde os mesmo
constataram que em sala de aula o
comportamento,interesse estava difícil de conseguir.
Depois os pais dos mesmo foram convocados para
auxíliar e que juntos poderiam fazer com que o educando
modificasse aquelas atitudes e viesse a ter uma melhor

Houve uma melhora na participação dos alunos,estes
mostrando interesse e realizando as atividades com
mais compromisso e disciplina.



participação.
114. Pedagogia – Jaguarão

Avaliar o rendimento e
participação dos alunos
no programa.

(2º SEMESTRE)
Através de atividades de escrita e oralidade verificar o
quanto o aluno avançou na escrita,produção textual ,
leitura e compreensão de textos.

Ao chegar no final das atividades conclui-se que
houve muitos êxitos e os bolsistas conseguiram que
os alunos atendidos avançassem em suas
aprendizagens.
Por todo este trabalho dos bolsistas do Pibid, a
escola solicita e deseja a presença deles no próximo
ano letivo.
É importante ressaltar a
responsabilidade,criatividade e dedicação da maioria
dos bolsista que se encajaram a auxiliar,trabalhar
com estes educando que demonstram tanta carência
no ensino aprendizagem.

115. Pedagogia – Jaguarão
Conduzir a ação
pedagógica a partir de
planejamento
sisitematizado e postura
docente adequada a
realidade e necessidades
dos Anos Iniciais.

(ANUAL)
Docência

Os resultados alcançados foram extremamente
positivos, sobretudo no desenvolmento de posturas
pedagógicas adequadas por parte dos acadêmicos ,
além do vínculo efetivo com alunos e ambiente
escolar como um todo .

116. Pedagogia – Jaguarão
Aprender e elaborar
planejamento de
atividades didáticas de
forma sistematizada,
criativa e contextualizada
na realidade escolar e nas
necessidades discentes.

(SEMANAL)
Planejamento

Houve significativa evolução no processo de
planejamento resultando em experiências
pedagógicas mais pordutivas e criativas. Além do
exercício e aprendizagem de planejamentos
coletivos.

117. Pedagogia -
JaguarãoAcompanhar o
processo desenvolvido
nas escolas com
sugestões de temáticas e

(SEMANAL)
Reuniões de planejamento com supervisoras

Acompanhamento e aperfeiçoamento permanente
das atividades desenvolvidas de escolas.Rica troca
de experiências.



dinâmicas ,bem como
formação continuada das
supervisoras.

118. Pedagogia – Jaguarão
Proporcionar
aprofundamento teórico e
prático sobre as temáticas
da aquisição e
desenvolvimento da
leitura e escrita ,
consciência fonológica e
indicadores de avaliação
nos Anos Iniciais.

Reuniões quinzenais com a coordenação A formação permanente dos acadêmicos , além de
essencial uma vez que houve ampla renovação deste
grupo com muitos alunos do 1º e 3º semestre, foi
muito produtiva. Destaca-se a necessidade
continuidade deste formato considerando-se a
complexidade do tema e da própria prátia
pedagógica com a alfabetização.

119. Pedagogia – Jaguarão
Proporcionar a troca de
experiências e formação
sistematizada entre
acadêmicos e
supervisoras.

(MENSAL) Reuniões gerais mensais Foram momentos altos da área uma vez que
proporcionaram amplas e signficativas
aprendizagens , principalmente nos momentos de
oficinas realizadas pelas supervisoras e/ou onvidados
com todo o grupo de bolsistas.

120. Pedagogia – Jaguarão
Ampliar o debate sobre as
concepções ampliadas de
alfabetização e leitura de
mundo e socializar
experiências realizadas
pelo grupo nas escolas.

(MAIO)
Participação no XIX Fórum de Leituras de Paulo Freire

FURG-RS

Momento de importantes aprendizados, no qual foi
possível debater sobre os desafios do ensino da
leitura e da escrita nos Anos Inicias, além de refletir
sobre a própria experiência docente.

121. Pedagogia – Jaguarão
Proporcionar a
socialização de
experiências criativas de
leitura e produção textual.

(NOVEMBRO)
III Encontro Humanístico Multidisciplinar -

Os bolsistas tiveram a oportunidade de socializar
com demais acadêmicos as atividades realizadas com
as crianças nas escolas.

122. Pedagogia – Jaguarão
Sistematizar e socializar a
prática

(NOVEMBRO)
Participação no SIEPE: comunicações orais e pôsteres

Considerando a renovação do nosso grupo para a
maioria foi a primeira oportunidade de participação e
apresentação de trabalhos em eventos científicos.



pesquisadora-docente em
evento científico

Houve importante amadurecimento no processo de
reflexão e experiência científica.

123. Pedagogia – Jaguarão
Ampliar a ação docente
para além dos espaço
escolar, proporcionando
experiências de interação
com a comunidade, em
aspectos históricos,
turísticos, econômicos e
sociais.

(2º semestre)
Organização de Gincana na Festa Junina, Mateada na
Semana Farroupilha, Piquenique pelo dia das crianças.

Foi realizada uma aula-passeio para o piquenique
coletivo com todas as turmas e professores da escola,
brincadeiras de acordo com o tema para a gincana da
festa junina, o piquenique do dia da criança e a
mateada pelo dia dos gaúchos.

124. Pedagogia -
JaguarãoProporcionar e
participar de diferentes
atividades culturais na
comunidade escolar.

(NOVEMBRO)
Roda de Capoeira, Mateada, Mostra de trabalhos sobre a
Consciência Negra.

As atividades culturais culminam em importantes
momentos de interação, além de proporcionarem
experiência da “condução” do grupo em diferentes
espaços escolares ou não escolares.

125. Pedagogia – Jaguarão
Organizar uma base de
dados de exercícios de
Linguagem
desenvolvidos por
professores das redes
públicas do 1º ao 5º ano
do Ensino Fundamental.

(1º SEMESTRE)
Levantamento a partir das bases de dados das provas
como Provinha Brasil, Prova Brasil, e ANA, além da
criação própria de itens de avaliação a partir da orientação
da coordenação do projeto.

Em relação ao evantamento houve um grande
aprendizado. Já em relação a elaboraçãodas questões
houve certa dificiculdade. É necessária ainda mais
capacitação e fortalecimento das leituras e exercicios
de criação de itens.foram levantados 450 intens de
avaliação.

126. Pedagogia – Jaguarão
Identificar e analisar as
principais dificuldades
dos estudantes no
desempenho destes
exercícios

(1º SEMESTRE)
Cada bolsista elaborou três instrumentos de avaliação
com 10 questões em cada turma.

Foram realizadas as análises do perfil de cada
resposta e cada instrumento. Observa-se crecimento
por parte do bolsistas na aplicação de instrumentos
de avaliação, bem como capacidade de analisar o
desempenho de cada estudante.

127. Pedagogia – Jaguarão
Promover estratégias de
aperfeiçoamento na
resolução de exercícios

(2º SEMESTRE)
A partir da análise do desempenho em cada instrumento,
começou o processo de criação de estratágias didáticas
para superação de dificuldades.

Ainda estamos no processo bem inicial da
elaboração de estratégias, fica ainda a necessidade de
maior estudo e aprofuandamento nesta área.



visando o
desenvolvimento de
competência leitora.

128. Pedagogia - Jaguarão
Colaborar e participar de
eventos.

a) Participação dos bolsistas no projeto de Páscoa realizado
pelo curso de gestão em turismo -UNIPAMPA em prol
das crianças carentes que residem no entorno da
Universidade em que foi realizado contação de história
com palitoches.

b) Participação no XIX Fórum de Leituras de Paulo Freire na
cidade de Rio Grande(01/06/2017 a 03/06/2017).

Participação no V Simpósio Municipal de Educação na
cidade de Arroio Grande com a Oficina " Planejamento
na Educação Infantil : sentidos, concepções e
metodologias”.(01/08/2017).

Participação no II Seminário Integrador Obeduc-Pacto:
Formação de Professores, Leitura e Escrita no Ciclo de
Alfabetização. (25/10/2017 a 27/10/2017)

Participação no III Encontro Humanístico
Multidisciplinar e II Congresso Latino-Americano em
Estudos Humanísticos Multidisciplinares: Interlocuções
com o Contexto Sociopolítico Atual. (07/11/2017 a
09/11/2017)

Participação no 9º Salão Internacional de Ensino,
Pesquisa e Extensão da Unipampa (SIEPE). (21/11/2017
a 23/11/2017)

Participação na IV Semana Acadêmica do Curso de
Licenciatura em Pedagogia: A Formação Docente em
Contexto de Crise. (27/11/2017 a 01/12/2017).

a) Aprendizagem de atitudes em situação colaborativa.
Essa intervenção reafirma a proposta do projeto da
inserção do letramento na educação infantil, além de
dialogar com a comunidade escolar do município.

b) Divulgação do trabalho realizado em eventos
externos.



129. Pedagogia - Jaguarão
Realizarplanejamentos,
tendo a leitura como foco
principal.

(ANUAL)
As práticas na escola realizadas pelas bolsistas iniciaram
em março de dois mil e dezessete, incluindo leituras
semanalmente junto aos alunos, utilizando vários recursos
como varal, avental mágico, teatro, fantoches, jogos,
rimas, dramatizações. Além de aliar o cuidar e o educar,
respeitando cada faixa etária o grupo também integra suas
atividades de acordo com o público atendido e as
necessidades da escola.

Os resultados podem ser vistos através das turmas
das escolas, as quais já identificam o papel do Pibid.
As crianças adotam um comportamento leitor em
frente ao livro e apresentam um desenvolvimento
intenso e progressivo da oralidade. Com a inserção
da leitura desde a Creche 1 (zero a 1 ano e 10
meses), pode-se notar o comportamento leitor do
alunos, desenvolvendo hábitos de manusear o livro e
expressar sensações. Em relação ao vocabulário, em
rodas de leitura, os alunos utilizam palavras vistas
em leituras anteriores, fazendo algumas associações
com outras palavras e seus siginificados. Crianças
maiores (Creche 2, Prés 1 e 2) já apresentam
percepções sobre o tempo e o espaço em que estão
ocorrendo as histórias.

130. Pedagogia - Jaguarão
a) Promover reuniões em
que o grupo de bolsistas,
supervisoras e a
coordenadora possam
discutir e trocar
experiências.

(Período: 18/01/2017 a 10/11/2017)
Nas reuniões, ocorreram discussões teóricas de livros
indicados pela coordenadora do projeto. Sendo eles “Os
saberes e as falas de bebês e suas professoras" (RAMOS;
ROSA, 2012) para as bolsistas que atuam em creche I e
creche II e "Educação Infantil: práticas pedagógicas de
ensino e aprendizagem" (RAU, 2011) para os bolsistas
que atuam em pré I e pré II.Nesses momentos, os
bolsistas compartilharam sugestões para planejamentos
com o grupo e fizeram a discussão dos materiais com a
coordenadora do projeto e supervisoras.

Aprofundamento teórico sobre o tema principal do
projeto.

131. Pedagogia - Jaguarão
a) Participar das atividades

culturais na comunidade
escolar.

No dia 06/02/2017 as bolsistas realizaram a dramatização
dos clássicos infantis: Os três porquinhos, chapeuzinho
vermelho e João e Maria como acolhida das crianças que
estavam chegando para a colônia de férias. Todas as
turmas sentaram em roda no pátio coberto da escola para
ver a apresentação.
As bolsistas participaram das atividades em
comemoração à páscoa, realizadas nas escolas com leitura

Os alunos participaram e interagiram com as
bolsistas nas peças tanto ouvindo como ajudando na
dramatização.

Interação com as crianças realizando leitura com
conversa sobre a diversidade através da história “O
coelhinho que não era de páscoa”. Com a culinária o
gênero receita foi explorado bem como a associação



de histórias e confecção de receitas.
As bolsistas participaram das Festas Juninas organizadas
pelas escolas, planejando, realizando brincadeiras e
leitura com as crianças. Nessa atividade intergiram com
os familiares dos alunos e a comunidade em geral que
também participou das brincadeiras. Foram distribuído
balas para os ganhadores dos jogos.

da alimentação saudável com o chocolate
procurando manter minimamente a alimentação
saudável.
Alunos, familiares e comunidade em geral mostraram
ter gostado da atividade participando das
brincadeiras, interagindo com as bolsistas,
especialmente em nosso cantinho da leitura, várias
crianças permaneceram lá ouvindo histórias e
manuseando os livros.

132. Pedagogia - Jaguarão
Propiciar momentos de
contato com a literatura
infantil à comunidade
escolar.

A sacola é enviada para a residência de todos os alunos de
cada turma, onde seus familiares poderão fazer a leitura
dos livros enviados e relatar em um caderno de registros
como foi esta experiência e mais detalhes que julguem
pertinentes.

a) Nesta atividade as bolsistas reiteraram a importância
de uma alimentação saudável, conversando sobre os
alimentos que fazem bem a saúde com as crianças.

b) As interações afetivas foram destaque neste momento
de contação visto que envolveu emocionalmente as
vovós que relembraram os seus tempos de infância.

c) Promoção da compreensão de que uma história pode
ter diferentes versões, conforme o contexto histórico.

133. Pedagogia - Jaguarão
Estimular a alimentação
saudável.

(ABRIL)
Foram realizadas atividades de leitura sobre alimentação
saudável pós-páscoa. Visto que as crianças comem
chocolates nesse período foram feitas as atividades com
frutas.

Esses momentos proporcionaram aos alunos
momentos de interação e construção de
conhecimentos acerca da temática e relatos de alguns
hábitos saudáveis em seu cotidiano familiar, através
das rodas de conversa.

134. Pedagogia - Jaguarão
Participar do desfile da
“Parada da Infância”.

(OUTUBRO)
As bolsistas participaram da “Parada da Infância”
realizada no município de Jaguarão e proposta pela
Secretaria Municipal de Educação, colaborando no
cuidado das crianças das EMEIs Prof.ª Sílvia Ferreira,
Casa da Criança e Cebolinha, juntamente com os alunos e
demais funcionários da escola.

Com a participação dos bolsistas, foi possível
aproximá-los de mais uma prática pedagógica, que
não somente àquelas que pertencem ao ambiente
escolar.

135. Pedagogia - Jaguarão
a) Incentivar a leitura e o

contato com os livros
desde a mais tenra idade.

(SEMANAL)
A sacola é enviada para a residência de todos os alunos de
cada turma, onde seus familiares poderão fazer a leitura
dos livros enviados e relatar em um caderno de registros

A sacola possibilita a interação da família através de
um momento prazeroso para a criança em um
contexto informal, no qual talvez não haja o hábito
da leitura.



b) Possibilitar momentos de
leitura dos pais ou
responsáveis para seus filhos
na esfera do lar.

como foi esta experiência e mais detalhes que julguem
pertinentes.

136. Pedagogia - Jaguarão
Propiciar o
aprofundamento de
conceitos relativos a
avaliação na Educação
Infantil.

(Julho)
Foi realizada uma oficina com os professores municipais
da educação infantil, a fim de aprofundar conhecimentos
teóricos e possibilitar uma maior compreensão de como
deve ser escrito os pareceres descritivos das crianças. A
temática da oficina foi: AVALIAÇÃO: Construindo
Formas de Olhar para o Aluno.

a) Adoção do procedimento de ficha qualitativa de
avaliação individual do aluno de cada turma por toda
a rede municipal de Educação Infantil de Jaguarão.
Tais fichas passaram a ser utilizadas mensalmente
em todas as EMEIs da rede, arquivadas na secretaria
a escola e utilizadas para a construção escrita do
parecer descritivo individual do aluno ao final de
cada semestre letivo.

137. Pedagogia - Jaguarão
Construir um plano de
trabalho anual com base
na realidade e
necessidades dos alunos.

(MENSAL)
No início do ano letivo foram realizadas observações
pelas bolsistas tanto nas turmas em que iriam atuar como
de todo o andamento da escola para que pudessem definir
um fio condutor que contemplasse o que foi visto de mais
necessário no momento em cada instituições escolar.
Assim foi pensado um plano de trabalho contemplando as
áreas de conhecimento de acordo com o RCNEI (1998) e
com os estudos teóricos realizados nas reuniões mensais.

a) O plano de trabalho construído pelo grupo de
bolsistas e sua supervisora, em cada escola, serviu
como base para a elaboração dos planos de aula de
forma contextualizada e interdisciplinar, voltados
para a coerência de objetivos elencados a partir de
uma temática investigada pelo grupo, a qual
contemplava as necessidades da escola.

138. Pedagogia - Jaguarão
Confeccionar recursos
para os planejamentos.

(ANUAL)
As bolsistas construiram ao longo do ano, recursos para
subsidiar seus planejamentos como para a leitura e a
contação de histórias, dentre outras produções.

a) Com essas produções, as bolsistas facilitam suas
intervenções junto aos educandos e proporcionam
momentos lúdicos de grande aprendizagem,
tornando a leitura uma prática ainda mais próxima
do universo infantil.

1 Ciências – Uruguaiana
Realizar diagnóstico das
Escolas de atuação

Março/2017 – Maio/2017 – Foram realizados
diagnósticos/pesquisas nas Escolas participantes do
PIBID com o objetivo de conhecer o ambiente escolar,
PPP da Escola, Perfil dos alunos, conteúdos a serem
trabalhados pelos supervisores em 2017. Bolsistas e
supervisores realizaram um levantamento preliminar do
contexto onde a escola está inserida através de
observações e questionários, além disso, fez-se um

06 Diagnósticos realizados nas Escolas participantes
do PIBID;
Essa atividade oportunizou o reconhecimento do
contexto social em vivem os/as educandos/as, além
de ter possibilitado a apresentação e inserção dos
bolsistas na comunidade escolar. Escola João
Francisco, Escola Dom Bosco, Escola Marechal
Rondon, Instituto Romaguera Correa, e Instituto



levantamento do espaço físico da escola e da sua
organização e funcionamento. A pesquisa
socioantropológica é realizada na escola, para o
reconhecimento do contexto em que esta está inserida,
tendo seus resultados articulados com os conteúdos
desenvolvidos em sala de aula. A pesquisa é realizada
pelos bolsistas do subgrupo, atingindo todas as turmas da
escola e os moradores dos bairros e a rodeiam.

Paulo Freire e Escola Hermeto Bermudez

2 Ciências – Uruguaiana
Realizar Reuniões Gerais
de Planejamento

Março/2017 – dezembro/2017 – Foram realizadas
reuniões gerais com toda a equipe para definir as ações a
serem realizadas e apresentar de discutir o
desenvolvimento dessas ações

03 Reuniões Gerais: organização e socialização das
atividades dos subgrupos e planejamento geral
conforme demanda ou para planejamento
demandado da coordenação regional.

3 Ciências – Uruguaiana
Realizar Reuniões de
Planejamento dos
subgrupos nas Escolas

Fevereiro/2017 – novembro/2017 – Foram realizadas nas
Escolas participantes reuniões semanais de planejamento
dos subgrupos para definir ações, realizar estudos de
literatura, organizar e socializar as ações desenvolvidas
pelos bolsistas ID e supervisora a serem desenvolvidas
com as turmas das supervisoras.

170 Reuniões de planejamento dos subgrupos (média
aproximada de 24 reuniões por cada subgrupo).
As reuniões possibilitaram uma interação entre
bolsistas ID e supervisora, proporcionando uma
melhor sistematização das atividades propostas.
Registra-se também que foram gerados diversos
planos de aula. Nas reuniões que acontecem
semanalmente conseguimos o aporte para as
atividades que serão desenvolvidas, bem como
buscamos referenciais para nos embasarmos em
nossos trabalhos.

4 Ciências – Uruguaiana
Criação e manutenção de
espaços virtuais (blogs,
site, grupos no facebook)
para registro e
visibilização das ações do
subprojeto

Março/2017 – novembro/2017 – Foram criados e
mantidos blogs, site e grupos no facebook para atividades
de monitoria, e registro e visibilidade das ações que estão
sendo desenvolvidas no contexto do subprojeto.

Criação e manutenção de 07 blogs oficiais de cada
um dos 7 subgrupos para promover a divulgação das
ações dos grupos, bem como a interação entre seus
componentes. Além de paginas de atividades
especificas no facebook e grupos whatsapp.

5 Ciências – Uruguaiana
Realizar Oficinas

Março/2017 – novembro/2017 – Foram realizadas
oficinas sobre com diferentes abordagens e temáticas na
Escolas participantes.

07 oficinas realizadas complementando conteúdos
em sala de aula e desenvolvendo outros temas
complementares.

6 Ciências – Uruguaiana Março/2017-Novembro/2017 – Os bolsistas ID Paralelo ao desenvolvimento das atividades, os



Realizar observação e
auxílio nas aulas dos
supervisores

realizaram observação das aulas dos supervisores,
prestando também assistência na resolução de exercícios
e desenvolvimento de demais atividades propostas em
sala de aula.

bolsistas assistiam as aulas, acompanhando o
desenvolvimento dos conteúdos e aprendizagem dos
alunos. Pois é muito importante esse
acompanhamento para o planejamento de novas
atividades.

7 Ciências – Uruguaiana
Desenvolver, testar e
aplicar material didático

Março/2017 – novembro/2017 – Foram realizadas nas
Escolas participantes atividades de desenvolvimento,
testagem e aplicação de material didático.

11 materiais didáticos gerados e aplicados
permitindo aos alunos melhor compreensão dos
conteúdos.
92 estratégias e atividades desenvolvidas em sala de
aula.

8 Ciências – Uruguaiana
Desenvolver atividades
experimentais (aulas
práticas)

Março/2017 – dezembro/2017 – Foram realizadas
atividades experimentais (aula prática) nas salas de aulas
ou nos laboratórios de ensino de ciências, química, física
e biologia.

14 atividades experimentais

9 Ciências – Uruguaiana
Realizar Expedições de
Estudos

Março/2017 – Novembro/2017 – Foram realizadas
expedições de estudos em diferentes contextos do
município e região.

06 Expedições de Estudos

10 Ciências – Uruguaiana
Organizar o laboratório
de Ciências das escolas

Março/2017 – Maio/2017 - foi realizada atividade de
limpeza, otimização e organização do ambiente
laboratorial do laboratório de Ciências da Escola, com a
verificação do material existente e seu potencial para o
Ensino, bem como a identificação de materiais sem
condições de uso com a devida proposição para o descarte
adequado. Essa atividade se fez necessária devido ao
novo endereço da escola, com um novo laboratório.

Melhoria das condições de 3 laboratórios de
Ciências para realização das atividades práticas e
experimentais.
EEEF José Francisco Pereira da Silva realizou
melhorias no laboratório

11 Ciências – Uruguaiana
Criar espaços de
discussões em forma de
grupo focal.

(Março - novembro/2017) - Na EEEF José Francisco
Pereira da Silva, desenvolvemos o grupo focal “PIBID
Conversando com a Gurizada”, que são encontros
semanais em modelo de grupo focal para discutir as
questões relacionadas ao desenvolvimento da formação
dos indivíduos enquanto sujeitos.

Novembro/2017 – Organização e participação no IV
Seminário Juvenil Conversando com a Gurizada.

Incentivar o respeito a diversidade de corpo, gênero,
sexualidade e relações étnico-raciais, dentre outros
temas de interesse dos participantes.
Contribuir para a construção da cidadania dos
sujeitos envolvidos.
30 encontros do PIBID Conversando com a
Gurizada
Participaram do seminário IV Seminário Juvenil
Conversando com a Gurizada 61 alunos de escolas



municipais/estaduais, 7 bolsistas ID, 1 supervisora.
12 Ciências – Uruguaiana

Registrar as vivências e
individuais de cada
integrante do subprojeto
em portfólio físico.

(Março - dezembro/2017) Registros individuais em
portfólio reflexivo, com a finalidade de expressar as
reflexões, sentimentos, aprendizagens e vivências dos(as)
bolsistas ID e das supervisoras. O portfólio é uma
ferramenta de registro reflexivo presente em todo o
processo das atividades desenvolvidas no subprojeto.

Produção de 35 portfólios reflexivos. Possibilitou a
reflexão sobre as práticas realizadas até o momento e
a necessidade de reformulação de algumas para
melhores resultados. Este instrumento auxilia na
reflexão constante e a (re)construção continuada dos
próprios conhecimentos e experiências pedagógicas,
além de ser um registro de consulta das ações
desenvolvidas.

13 Ciências – Uruguaiana
Participar da OBA –
Olimpíada Brasileira de
Astronomia

19/05/2017 - Participação dos alunos da escola
Romaguera Correa, Instituto Paulo Freire e Jose
Francisco na da prova da Olimpíada Brasileira de
Astronomia (OBA) foi aplicada nas turmas atingidas pelo
subprojeto.

Cerca de 70 alunos do oitavo ano do Ensino
Fundamental participaram da OBA. Como resultado
foram distribuídos certificados de participação para
os alunos.

14 Ciências – Uruguaiana
Incentivar os/as
educandos/as a buscarem
conhecimentos sobre
determinados temas e
práticas, tendo em vista a
dissiminação das ciências
da natureza e suas
tecnologias.

Março a novembro/2017 – Clube de Ciências – O clube
de ciências criado pelo subgrupo desenvolve um trabalho
com os/as educandos/as que se disponibilizam em um
horário além de seu turno normal de aula para aprofundar
seus conhecimentos em temas sugeridos ou relacionados
aos trabalhados em sala de aula, através de atividades
práticas e experimentais.

Os/as educandos/as trazem ideias de novas práticas e
assuntos que gostariam que fossem trabalhados e
desenvolvidos. Demonstram interesse e empolgação
quanto ao aprendizado na área de ciências da
natureza. Registrou-se diversas atividades
experimentais e discussão de filmes relacionados a
Ciência nos Clubes de Ciência.

15 Ciências – Uruguaiana
Expor as atividades
realizadas pelo subgrupo
à comunidade escolar.

Março/2017 – novembro/2017 – Mural de Atividades –
Confeccionado artesanalmente com materiais rústicos:
taquaras e juta. Nele é distribuído fotos das atividades
desenvolvidas pelo grupo. Está sendo atualizado.

Conhecimento das atividades desenvolvidas pelo
subgrupo física no Instituto por toda comunidade
escolar.

16 Ciências – Uruguaiana
Participação,
apresentação e submissão
de trabalhos em eventos.

Outubro - novembro/2017 – Participamos e apresentamos
trabalhos em três eventos: IV Seminário Corpos,
Gêneros, Sexualidades e Relações Étnico-Raciais na
Educação; Seminário Inovação Pedagógica e VIII Salão
Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão. Todos da
UNIPAMPA.

17 trabalhos apresentados, na forma de apresentação
oral, pôster com resumos e/ou trabalho completo

17 Ciências – Uruguaiana março/2017 a novembro/2017 – organização e realização Compartilhar com a comunidade escolar as



Organização de Feiras de
Ciências

de feiras de ciências nas escolas de atuação

Junho/2017 - EMEF José Francisco realizou a feira de
Ciências na escola para toda a comunidade escolar.

Novembro e Dezembro/2017 – Organização da Feira de
meio ambiente e saúde criada pelo PIBID Bio na escola
Rondon.

aprendizagens que acontecem nas aulas
experimentais de Ciências e no Clube de Ciências
Devido a falta de verba do PIBID, buscamos
organizar e buscar recursos com apoiadores para que
a feira não seja prejudicada.

18 Ciências – Uruguaiana
Participar dos projetos
desenvolvidos pelas
escolas

Abril a novembro//2017 – Participação nos projetos das
Escolas que visam a integração da Comunidade Escolar.
Participação de projetos como “Ações para uma educação
ambiental transformadora” da EEEF José Francisco
Pereira da Silva. Esse projeto visa compilar todas as
atividades desenvolvidas na escola, no decorrer do ano
letivo, em todas as séries e com todas as turmas,
integrando toda a comunidade escolar em um único
objetivo: melhorar a qualidade do ambiente em que estão
inseridos. Esse é um projeto guarda-chuva para os demais
projetos.

Esses projetos que discutem as temáticas ambientais,
contribuem para o desenvolvimento de ações que
visem a preservação do meio e a mudança de
comportamento das pessoas envolvidas.
Ocorreu a participação em 06 projetos
interdisciplinares no período.
Planejamento e participação de 05 projetos
interdisciplinares.
Construção de floreira no Moacyr

19 Ciências – Uruguaiana
Produção Artística
Cultural

Setembro/2017 - Participação do desfile da Semana da
Pátria.
Setembro/2017 - Participação nas atividades da Semana
Farroupilha.
Agosto/2017 - Pintura Muro Escolar

Bolsistas ID participaram conjuntamente com as
turmas de alunos das Escolas nos eventos descritos,
que visam respectivamente: senso cívico,
valorização da cultura do Rio Grande do Sul e
melhorias dos espaços da escola.

20 Ciências – Uruguaiana
Auxiliar os/as
educandos/as com o
conteúdo que vem sendo
trabalhado em sala de
aula e oferecer suporte
para os interessados em
prestar o ENEM.

Março/2017 a Novembro/2017 - Monitoria – O trabalho
de monitoria, realizado pelos bolsistas ID, consiste em
auxiliar os/as educandos/as no processo de
ensino-aprendizagem em um horário extra aula,
permitindo aos mesmos um envolvimento maior com o
conteúdo que vem sendo abordado e com os conteúdos
específicos do ENEM, com os interessados. Foram
realizadas quatro monitorias.

Os/as educandos/as demonstram interesse em buscar
conhecimentos através do auxílio dos bolsistas ID,
tem autonomia para sugerir temas a serem
trabalhados e demonstram curiosidade sobre
determinados assuntos.



1. Educação Física –
Uruguaiana
Organizar atividades do
grupo de estudos

Março – Novembro
Em março de 2017 o grupo deu continuidade a sua
programação de estudos. Estudo de livros e capítulos de obras
dos autores Pierre Bourdieu e Paulo Freire, Elenor Kunz,
Marcel Mauss, Demerval Saviane e Csorda, norteando os
estudos e as discussões que fomentam compreender aspectos
da formação docente.

Agosto - Novembro
Seminários de apresentação de trabalhos realizados pelos
bolsistas, estes sobre as intervenções realizadas.

As reuniões do grupo de estudo foram periodizadas de forma
quinzenal. Os bolsistas organizaram temas de interesse do grupo e,
coletivamente selecionamos textos e livros para estudo e debates. O
que provocou um despertar para temas emergentes da Educação,
numa perspectiva crítica, buscando subsídios que norteassem sua
prática pedagógica e a necessidade de enfrentamento frente a atual
conjuntura nacional.

2. Educação Física –
Uruguaiana
Manter canal de
comunicação e divulgação
das atividades do subprojeto

Desde 2014 o subprojeto utiliza as redes sociais para
compartilhar eventos, ações e notícias sobre as ações
desenvolvidas nas escolas.

A partir da formação do grupo de bolsistas do PIBID,
foram criadas duas páginas em redes sociais (facebook e
instagram) aberta que são utilizadas como um canal de
comunicação entre os membros do grupo e os seguidores
da rede social, fazendo divulgação de atividades
realizadas pelo PIBID, compartilhamento de imagens das
ações realizadas e também de textos e artigos sobre
docência e Educação Física.

3. Educação Física –
Uruguaiana
Promover e participar da
recepção de calouros do
campus: II CALOURADA -

A Universidade em parceria da direção do campus e centro
acadêmico organizou uma recepção para os ingressantes na
faculdade, promovendo a II calourada que foi realizada dia 15
do mês de Março, 2017. Onde os vários grupos de estudos,
pesquisas e diretórios acadêmicos dos cursos apresentaram
suas atividades para que os calouros compreendessem as
oportunidades que poderão encontrar dentro de seus cursos.

Os bolsistas do Programa Institucional de bolsa de
Iniciação à Docência (PIBID) e integrantes do Núcleo de
Estudo Pedagógico em Educação Física (NEPEF),
estiveram presentes durante a realização do evento para
convidar e apresentar, aos novatos na Universidade, as
atividades que são desenvolvidas pelo grupo, organizando
material para informações e diálogos com os calouros.

4. Educação Física –
Uruguaiana
Participar de eventos
acadêmico-científicos

Nos dias 30 e 31 de Março de 2017 aconteceu o Encontro
Regional de Ensino de Ciências(I EREC) na cidade de Santa
Maria/RS, com o tema “Perspectivas, Metodologias e Novas
Tecnologias.”

O PIBID foi representando por 4 bolsistas e a
coordenadora de área, que submeteram seus trabalhos
relatando as ações desenvolvidas nas escolas em 2016 e
compartilharam suas experiências com outros colegas.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/participacao-do-p
ibid-educacao-fisica-no-i-erec-2017/

5. Educação Física –
Uruguaiana
Organizar eventos para
custear despesas de custeio

O subprojeto Educação Física promoveu II PIBIZZA e o III
PIBIZZA, evento em que os bolsistas venderam pizzas com
intuito de arrecadar recursos para a manutenção dos projetos de
ensino, pesquisa e extensão do grupo e participação em

Os recursos arrecadados foram utilizados para custear o
deslocamento e a estadia dos bolsistas que participaram
de eventos ao longo de 2017.

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/participacao-do-pibid-educacao-fisica-no-i-erec-2017/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/participacao-do-pibid-educacao-fisica-no-i-erec-2017/


do subprojeto eventos agendados a partir do primeiro semestre de 2017.
6. Educação Física –

Uruguaiana
Organizar Projeto de
Multiculturalismo

O projeto “multiculturalismo”, desenvolvido nos meses de
Junho e Julho, teve o objetivo de oportunizar contato com a
diversidade cultural do Brasil e envolveu professoras de outros
componentes curriculares da Escola Dr, João Fagundes, além
da Educação Física e do PIBID. Grande parcela do processo
que ocorreu se deve a construção dos estudantes, que se
comprometeram e desenvolveram um trabalho de forma
coletiva e autoral.

O projeto envolveu as turmas dos anos finais do Ensino
Fundamental e contou com a mediação dos bolsistas do
PIBID. As atividades envolveram todo ambiente escolar
através do teatro, dança, brincadeiras e mostras da
culinária, abordando características culturais de todas as
regiões do país. A culminância foi realizada no dia 14 de
julho, onde os estudantes compartilharam as
aprendizagens sobre as regiões através de apresentações e
brincadeiras.

7. Educação Física –
Uruguaiana
Organizar a Gincana
JONFA

Maio- 10 a 15 de maio -Comemoração do aniversário da escola
Gincana com diversas atividades recreativas e pedagógicas que
tiveram o intuito de incentivar o reconhecimento da história da
escola e a promoção de atividades de integração.

As atividades oportunizaram a mobilização de todos
através de trabalho em equipe, aproximação de alunos
professores e bolsistas, que se uniram pelo
reconhecimento da escola como um direito da
comunidade naquela região da cidade. Houve
participação nas atividades que visam a manutenção dos
espaços de convivência da escola, sensibilização política
através de um abaixo-assinado pela solicitação de
manutenção da quadra poliesportiva da escola.

8. Educação Física –
Uruguaiana
Visitar escola parceira do
Subprojeto.

14 de Junho de 2017.
Reunião semanal realizada em visita à escola CIEP.

Conforme solicitação da diretora, realizamos nossa
reunião semanal na escola CIEP para escutar relatos sobre
a mesma e trocar experiências com a equipe diretiva, para
que pudéssemos tentar contribuir com as experiências do
subprojeto.

9. Educação Física –
Uruguaiana
Participar de evento
acadêmico científico.

Os bolsistas do Subprojeto e coordenadora representaram o
subprojeto no 9º Siepe, realizado em novembro na cidade de
Santana do Livramento

Na oportunidade, alguns bolsistas do subprojeto
apresentaram relatos de experiência e participaram das
mesas de debate durante o evento. Também estiveram
presentes na solenidade de concessão do primeiro título
de doutor honoris causa da Unipampa para Pepe Mujica.

10. Educação Física –
Uruguaiana
Sensibilizar os estudantes
para o conceito de cultura

Setembro e outubro/2017 - Desenvolvimento do “Projeto
Cultura Escolar”, que teve o objetivo de sensibilizar os
estudantes para o conceito de cultura através de atividades de
reconhecimento da cultura escolar. O “Projeto Cultura
Escolar” foi apresentado como uma ideia inicial para os
professores e coordenadores da EEEF Dom Hermeto. Muitos
professores mostraram interesse, mas devido ao estado de
greve, o projeto teve continuidade através dos bolsistas ID e

A culminância do projeto foi realizada no dia 28/10
sábado pela manhã no ginásio da escola, onde os turnos
que estavam em aula puderam participar e os próprios
colegas compartilharam e interagiram em diferentes
atividades percebidas como cultura corporal na escola:
esportes adaptados, capoeira, jornal apresentado pelos
alunos, cantoria de RAP.



supervisor. Cada turma trabalhou de maneira diferente e
independente, mas com o mesmo foco de conceituar e perceber
a cultura na escola e na Educação Física.

11. Educação Física –
Uruguaiana
Promover a leitura e
apresentação de artigos

Como forma de construção de conhecimento através de
reflexões e discussões entres os bolsistas ID, divididos em trios
para estudar e apresentar leituras de artigos sobre docência em
Educação Física escolar. Um trio por semana ficou responsável
por socializar e mediar a discussão de seu artigo.

A partir das leituras e apresentações dos textos cuja as
temáticas eram referentes a ações do grupo, os bolsistas
tiveram oportunidades de reflexão e discussão de
assuntos relevantes sobre a prática docente. Em rodas de
conversa socializaram conhecimentos e entendimentos
dos artigos estudados, realizando um vínculo com nossa
prática nas escolas, proporcionando assim, a reflexão
crítica da mesma e construções de estratégias inovadoras
de ensino para a escola.

12. Educação Física –
Uruguaiana
Participar do Jogos Jonfa

AGOSTO/2017
Participação dos bolsistas nos Jogos do Jonfa. Realizou-se o
Evento Jogos do Jonfa do dia 14 à 20 de agosto no Ginásio
Municipal de Uruguaiana e no Ginásio da Escola Elisa Valls.

Este torneio acontece há vários anos, onde muitas escolas
de Uruguaiana participam convidando escolas de cidade
vizinhas. Os bolsistas PIBID contribuíram no
preenchimento das súmulas, auxiliando no processo do
desenvolvimento dos jogos de Voleibol, futsal, handebol
e basquete e como árbitros. Antes da realização do
torneio, foi realizada uma oficina de súmulas sobre as
diferentes manifestações esportivas.

13. Educação Física –
Uruguaiana
Participar do Seminário
Institucional do
PIBID/UNIPAMPA

O subprojeto Educação Física participou no dia 21 e 22 de
setembro, no campus Bagé, do Fórum das Licenciaturas e
Seminário Institucional do Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência - PIBID UNIPAMPA. O evento contou
com a presença dos coordenadores e um representante do
Núcleo Docente Estruturante (NDE) de cada Curso de
Licenciatura da UNIPAMPA, dos coordenadores (área, gestão
e institucional) do Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (PIBID/UNIPAMPA).

O evento focou na reflexão dos bolsistas do PIBID sobre
os impactos na formação docente e apontamentos práticos
para o futuro do programa. Os bolsistas participaram de
atividades e seminários onde não só ouviram relatos e
sugestões, mas também mostraram sua visão de iniciação
a docência e partilharam seus conhecimentos e
perspectivas do presente e futuro do PIBID.

14. Educação Física –
Uruguaiana
Participar da Semana
Acadêmica do Curso de
Educação Física

Oficina “Dialogando possibilidades de práticas docentes.” Em
setembro, os bolsistas do subprojeto elaboraram e
desenvolveram uma oficina sobre iniciação à docência na
semana acadêmica do curso de licenciatura em Educação
Física.

A construção da oficina foi organizada através de
estratégias traçadas coletivamente durante as reuniões do
PIBID pelos bolsistas. A oficina foi realizada no dia
12/09 durante a Semana Acadêmica de Educação Física.
Teve como objetivo estimular a reflexão sobre a docência
da Educação Física, problematizando a história da
Educação Física no Brasil e no mundo, a compreensão
das culturas de ensino e métodos que encontramos no



processo de aprendizagem escolar. Participaram diversos
discentes do curso de licenciatura em Educação Física.

15. Educação Física –
Uruguaiana
Promover a formação de
bolsistas ID sobre o tema
Escola sem Mordaça

No mês de outubro, a convite das coordenadoras de área, o Tae
Roger Machado Baigorra foi convidado para fazer uma fala
com os bolsistas sobre a Frente Gaúcha Escola Sem mordaça.

A formação foi direcionada aos Bolsitas e Supervisores,
onde o TAE Roger Machado Baigorra, que é também
coordenador municipal da Frente Gaucha Escola Sem
Mordaça, na ocasião ele pode apresentar o histórico dos
projetos de lei escola sem partido espalhados pelo Brasil
e apresentar um panorama do que esse projeto pode
ocasionar caso seja aprovado na câmara de vereadores da
cidade de Uruguaiana.

16. Educação Física –
Uruguaiana
Realizar oficinas, em
escolas, relativas ao
Novembro Negro

O Novembro Negro do Pibid, teve sua IV realização nas
escolas, e este ano forma ampliadas as oficinas para as turmas
de currículo das escolas parceiras do programa. Realizaram-se
as atividade de 06 de novembro à 15 de novembro de 2017.

As atividades desenvolvidas nas escolas contam com a
participação de bolsistas supervisores e ID, que realizam
as dinâmicas nas escolas. São oferecidas oficinas de
dança afro, capoeira, percussão, jogos e brincadeiras
africanos e Indígenas, apresentação e discussões de
documentários, contos infantis e palestras para
professores e alunos sobre a cultura afro brasileira, ações
afirmativas e empoderamento.

1. História – São Borja
Avaliar o realizado e
planejar as atividades
anuais.

Reuniões gerais entre coordenação de área, bolsistas ID e
supervisores e por escolas. Apresentação e integração
novos bolsistas ID (janeiro a março)

6 reuniões

2. História – São Borja
Proporcionar elementos
para a produção teórico
científica.

Produção textual em grupo dos bolsistas ID sob
orientação dos professores.

Artigos para livro do Pibid.

3. História – São Borja
Estudar e debater
referencial teórico sobre
diversidade cultural.

(fevereiro a abril) Escolha temática e revisão bibliográfica
para elaboração das atividades pedagógicas. I; cultura
Indígena; identidade Cultural; Diversidade Étnico-Racial;
Patrimônio Cultural; Temas Transversais; Arte e
Literatura

Encontros semanais entre supervisores e bolsistas
ID.

4. História – São Borja
Planejar metodologias
inovadoras de ensino e
aprendizagem para o
ensino Fundamental e

3.1 (abril a maio) A pesquisa referente a cultura indígena
proporcionou os elementos teóricos resultou nos
elementos teóricos e práticos para preparação e realização
de oficinas .
3.2 (maio) Pesquisa sobre Educação Patrimonial e

1- Oficina: Pinturas corporais.

2- Oficina Cerâmica indígena.

3- Apresentação de trabalhos em grupo.



Médio. Museus
3.3 (junho) Estudo da colonização do RS através dos
HQs.
3.4 (agosto) Estudo do tema Patrimônio material e
imaterial.
3.5 (junho a agosto) Elaboração de projeto
interdisciplinar com a área da matemática.
3.6 (agosto a outubro) Debate a respeito da diversidade,
Bullying, preconceito.
3.7 (agosto a setembro) Estudo formação do povo
brasileiro
3.8 (setembro-outubro) Participação do Pibid na Feira de
Ciências
3.9 (agosto – novembro) Elaboração e implantação do
projeto Rádio na Escola.
3.10 Visita ao Planetário Itinerante e à Unipampa .

4- Apresentação de trabalhos gráficos/desenhos.

5-Visita ao Museu e |Biblioteteca Municipal e ao site
do
IPHAN.

6-Oficinas temáticas e rodas de conversa: gênero,
sexualidade, tecnologia,

7- Filmes: A Missão e Tambor Pelotense.

8 Exposição de cartazes.

9 Oficina Consciência Negra

10 Rádio da Escola Padre Francisco Garcia
1. Matemática - Itaqui

Selecionar bolsistas ID e
bolsistas suplentes

(Março/2017) A seleção de bolsistas ID ocorreu por meio
do Edital Institucional nº 69/2017
(Junho/2017) A seleção de bolsistas ID ocorreu por meio
do Edital Institucional nº 203/2017
(Agosto/2017) A seleção de bolsistas ID ocorreu por
meio do Edital Institucional nº 244/2017.

-Via edital 69/2017 formou-se um
banco de espera de seis bolsista ID.
- Via edital 203/2017formou-se um banco de espera
de seis bolsistas ID.
- Via edital 312/16 formou-se um banco de suplência
de quatro bolsistas ID.

2. Matemática - Itaqui
Organizar e avaliar
atividades do subprojeto

(março/junho/agosto/outubro/2017) – Reunões para
organização dos pibidianos por turmas e formulação do
novo cronograma de atividades; para discutir as
contribuições do PIBID na escola no primeiro semestre
letivo; para organização das atividades desenvolvidas no
drive e programação das atividades; para apresentação
seminários BNCC – Base Nacional Comum Curricular.

Foram realizadas quatro (4) reuniões ao longo do
ano

3. Matemática - Itaqui
Possibilitar discussões
acerca da área de
Educação Matemática

(Junho/2017)- Discutir, conhecer, problematizar e
exemplificar as metodologias (Resolução de problemas,
modelagem, projetos, investigação matemática) que
podem ser utilizadas na elaboração das aulas. Foi

Notou-se o quanto é proveitoso esses momentos,
pois compara-se e vizualiza-se que as metodologias
devem ser bem escolhidas e bem planejadas para se
obter os objetivos desejados.



proposto aos bolsistas ID o trabalho em grupos, para que
cada grupo escolhesse, apresenta-se e exemplifica-se uma
das metodologias, fazendo uso do referêncial de sua
escolha.

4. Matemática - Itaqui
Possibilitar discussões
acerca da educação

12/06/2017 – Realizaram-se problematizações a partir da
leitura do texto intitulado “Por que nossos alunos vão tão
mal nas provas de matemática” publicado pelo Jornal
Zero Hora.
05/10/2017 – Problematição a cerca dos textos “ como
ensinar matemática hoje?” de Beatriz D’Ambrosio e
“Uma reflexão sobre o uso de materiais concretos e jogos
no Ensino da Matemática” de Dario Fiorentini e Maria
Ângela Miorim.

As duas leituras possibilitaram a reflexão, a
produção e a organização de futuras atividades.

5. Matemática - Itaqui
Realizar monitorias para:
i) observar e identificar
possiveis dificuldades dos
estudantes; ii) conhecer e
analisar as metodologias
utilizadas e os
encaminhamentos feitos
em sala de aula.

(Março/2017 – Dez/2017)
Foram desenvolvidos, juntamente com a professora
regente os seguintes conceitos: conjunto dos números
naturais: representação na reta numérica, comparação,
noção do infinito, sucessor e antecessor, operações
fundamentais, critério de divisibilidade por 2,3,4,5,6,8,9 e
10, múltiplos e divisores; geometria: noções de ponto,
reta e plano; potenciação, radiciação e expressões
numéricas, números primos, decomposição em fatores
primos, MMC e MDC; geometria: sistema de unidade e
áreas de figuras planas; frações, simplificação, operações
fundamentais e problemas, números decimais e
operações.´

As monitorias foram realizadas em duas turmas de
6º ano do Ensino Fundamental, em conjunto com a
professora regente, proporcionando aos estudantes
atendimento individualizado. Durante as monitorias
são propostos atendimentos individualizados, com
intuito de amenizar as dificuldades em Matemática.



(Março/2017 – Dez/2017)
Foram desenvolvidos, juntamente com a professora
regente os seguintes conceitos: conjuntos dos números
inteiros: representação na reta numérica, relação de
ordem, operações nos inteiros envolvendo racionais,
potenciação e radiação e suas propriedades, expressões
numéricas; conjunto dos números racionais:
representação na reta numérica, módulo, número oposto
ou simétrico, comparação, operações e dízima periódica
simples e composta; equação do 1º grau e problemas;
razão e proporção; regra de três simples e composta e
porcentagem.

As monitorias foram realizadas em duas turmas de
7° ano do Ensino Fundamental, juntamen-te com a
professora regente da turma, com atendimentos
individualizados aos alunos com dificuldade no
conteúdo matemático.

(Março/2017 – Dez/2017)
Foram desenvolvidos, juntamente com a professora
regente os seguintes conceitos: operações com monômios,
multiplicação de polinômios, produtos notáveis. Para
plenejar e desenvolver as aulas a professora regente da
turma utiliza alguns livros didáticos, na qual define o
conceito, exemplifica e propoem atividades no quadro
branco, essas atividades são retomadas no quadro, com
intuito de amenizar as dificuldades, sendo que essas
dificuldades estão principalmente em conceitos/conteúdos
vistos nos anos anteriores, como a regra se sinais e
operações com inteiros.

As monitorias foram realizadas em duas turmas de
8° ano do Ensino Fundamental. Durante as
monitorias observou-se alguns aspectos, com relação
ao desenvolvimento das aulas, do comportamentos
dos estudantes, das dificuldades apresentadas.



(Março/2017 – Dez/2017)
Foram desenvolvidos, juntamente com o professor
regente, os seguintes conceitos: radiciação de potências
com expoente fracionário, propriedades dos radicais,
potenciação de radicais, simplificação de radicais,
operações com radicais, operações com radicais,
racionalização de denominadores, equação do 2º grau,
raízes exatas, equações do 2º grau incompletas e
completas, equações biquadradas. As aulas são
desenvolvidas e planejadas pela professora regente da
turma, na qual utiliza o livro didático e o quadro branco.

As monitorias foram realizadas em duas turmas de
9° ano do Ensino Fundamental. As moni-torias
possibilitam um atendi-mento individualizado ao
estu-dante. Observou-se que as dificuldade
concentram-se em equações fracionárias, no
míni-mo múltiplo comum envolvendo frações
algébricas e em equações literais. Os estudante não
identi-ficam que há outra “letra” além da incognita e
assim não lhe atribuem significado.

(Março/2017 – Dez/2017)
Foram desenvolvidos, juntamente com a professora
regente os seguintes conceitos e conteúdos matemáticos:
Revisão (Função quadrática, Teorema de Pitágoras,
Teorema de Tales, Produtos notáveis); Conjuntos
(propriedades, teoria dos conjuntos, vazio, unitário,
universo, complementar de um conjunto, operações entre
conjuntos, intervalos); Função (Plano cartesiano
( coordenadas, representação de pares ordenados, eixo
abcissa, eixo da ordenada, origem e os quadrantes),
injetora, bijetora, sobrejetora, inversa, crescente,
decrescente).

As monitorias foram realizadas em seis (06) turmas
do 1° ano do Ensino Médio, durante as aulas da
professroa regente. As dificuldades dos alunos, em
geral, estão em interpretar enunciados das atividades
e compreender o conceito de função bijetora,
sobrejetora e injetora e na construção gráfica.



(Março/2017 – Dez/2017)
Foram desenvolvidos monitorias em aulas da professora
regente a respeito dos seguintes conceitos e conteúdos
matemáticos: Matemática financeira (juros simples, juros
compostos), Porcentagem (taxa de equivalência, fator
acumulado, fator de atualização); Estatística (medidas de
tendência central (moda, média, mediana), medidas de
dispersão (desvio médio, variância, desvio padrão))
construção gráfica, tabelas de frequências (frequência
absoluta, frequência relativa); Probabilididade (eventos);
Geometria plana (área e perimetro); Geometria espacial:
Poliedro (relação de Euler, relação de platão,convexos e
não convexos), Prisma (áreas das superfícies, volume) e
Pirâmides.

As monitorias foram realizadas em três (03) turmas
do 3° ano do Ensino Médio. Durante as monitorias
observou-se que os estudantes tem dificuldades em
desenvolver as atividades propostas pela professora,
prin-cipalmente as atividades que exigem a
interpretação e o reconhecimento de dado, assim
como o desinteresse dos estu-dantes.

6. Matemática - Itaqui
Retomar e ampliar a
compreensão acerca de
conceitos matemáticos

(março agosto de 2017) - Foram realizadas interaulas
visando retomar e ampliar a compreensão de alunos da
Educação Básica em relação a conceitos e conteúdos
matemáticos estudados.
INTERAULA - Espaço-tempo de produção do
conhecimento no contraturno escolar, o qual estabelece
intermediações conceituais dos conteúdos trabalhados na
escola e universidade e re/interpreta dimensões de
currículo, da formação de professores e de processos de
identificação nos contextos socioeducativos. O termo
impriei a característica interdisciplinar por denotar
relações possíveis com outras áreas do conhecimento num
espaço-tempo que reconhece diferenças no processo de
ensino e aprendizagem. A conotação inerente ao termo
interaula não minimiza a produção da “aula formal”, mas
indica que um espaço-tempo de estudos e atividades no
contraturno escolar pode construir-se de modo
significativo e comprometido com a educação, cultura e
sociedade.
Os conceitos e conteúdos trabalhados nas séries e turmas

Foram realizadas os seguintes quantitativos de
interaulas:
6°ano A (EF) = 13
6°ano B (EF) = 13
7°ano A (EF) = 14
7°ano B (EF) = 14
8°ano A (EF) = 08
8°ano A (EF) = 08
8°ano B (EF) = 07
9°ano A (EF) = 09
9°ano B (EF) = 09
1°ano A (EM) = 17
1°ano B (EM) = 17
1°ano C (EM) = 16
1°ano D (EM) = 13
1°ano E (EM) = 03
1°ano F (EM) = 01
3°ano A (EM) = 14
3°ano C (EM) = 12



foram os seguintes:
6°ano - Ensino Fundamental: conceito de operações de
Multiplicação e de Divisão; conceito de antecessor e
sucessor e as quatro operações (adição, subtração,
multiplicação e divisão; desenvolvimento do raciocínio
multiplicativo e aditivo com a utilização do jogo "cubra
doze"; conceito de expressão numérica;
conceito de tabuada e de conversões de unidades de
tempo; conceito de potenciação e radiciação; conceito de
potenciação e radiciação em expressões numéricas;
conceito de potenciação e radiciação com utilização do
jogo "bingo"; conceito de divisibilidade; conceito de
múltiplo, divisor, número primo e decomposição.
7° ano - Ensino Fundamental: conceito de minímo
múltiplo comum e números primos; conceito de operação
com números decimais e frações; conceito de operações
fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão)
com números decimais; conceito de operações
fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão)
com números decimais; conceito de fração equivalente;
conceito de fração e suas representações (fracionária,
figural e decimal); conceito de operações com frações;
conceito de potenciação e radiciação; conceito de
números inteiros; conceito de adição, subtração,
multiplicação, divisão e potenciação de números inteiros;
conceito de expressão numérica, regra de sinais e
potenciação; conceito de expressão numérica com
números fracionários; conceito de proporção e de regra de
três.
8° ano - Ensino Fundamental: conceito de adição e
subtração de polinômios; conceito de perímetro de figuras
planas; conceito de polinômios desenvolvido com a
utilização do jogo "A trilha"; conceito operações com
polinômios e produtos notáveis; conceito de fatoração.

OBS: Cada interaula tem um tempo de duração e 1,5
horas.



9° ano - Ensino Fundamental: conceito de produtos
noáveis e fatoração; conceito de potenciaçãoe notação
científica; conceito de radiciação desenvolvido com a
utilização do jogo "Baralho da Radiciação"; conceito de
Equação do 2° grau.
1° ano - Ensino Médio: conceito de Equação do 2° grau,
Teorema de Pitágoras e Teorema de Talles; conceito de
Conjuntos e relações entre eles; equação do 2° grau,
produtos notáveis; conceito de conjuntos numéricos;
conceito de operações com intervalos; conceito de
coordenadas cartesianas, representação de pares
ordenados, eixo da abcissa, eixo da ordenada, a origem e
os quadrantes; conceito de sequência; de interpretação de
gráficos; conceito de função injetora, bijetora e
sobrejetora.
3° ano - Ensino Médio: conceito de juros simples e
composto e fator acumulado; conceito de estatística e de
probabilidade; conceito de geometria plana e geometria
espacial.

7. Matemática - Itaqui
Planejar atividades que
visem o ensino e
aprendizagem de
conceitos matemáti-cos
na Educação Básica e
Ensino
Superior.

13/02/2017 a 17/02/2017: Curso de verão destinado a
acadêmicos da UNIPAMPA/Campus Itaqui.
06/05/2017: Gincana do dia da Matemática para os Anos
finais do Ensino Fundamental.
21/06/2017: Oficina entre os PIBID de São Borja / Itaqui.

Foram atividades desenvolvidas na Universidade e
na Escola. Os bolsistas tiveram a oportunidade de
elaborar, aplicar e analisar suas produções.

8. Matemática - Itaqui
Socializar trabalhos
Científicos com a
Comunidade acadêmica.

(Jan/2017 – Dez/2017)
Eventos que o subprojeto participou e apresentou
trabalhos. Neste sentido, foram elaboradas escritas no
âmbito do PIBID retomando aspectos
teóricos-metodológicas da educação matemática.

I EREC
1. A aprendizagem significativa num contexto
Matemático: Estudos sobre o conceito de área.

IX SIEPE
1. Jogos lógicos Matemáticos: Uma forma lúdica de
ensinar.



2. O ensino de simetria por meio da resolução de
problemas com mosaicos.
3. Interpretação de gráficos no Ensino Médio.
4. O raciocínio probabilístico desenvolvido através
do jogo.
5. Noções de funções: Análise de livro didático.

TCC – 2017
1. Uma proposta para a compreensão do objeto
funções a partir da teoria de registros de
representação semiótica.

9. Matemática - Itaqui
Elaborar atividades
matemáticas para a
Educação Básica

(Mar/2017 – Dez/2017)
Os bolsistas organizaram durante o ano de 2017
atividades para serem desenvolvidas nas turmas que
acompanham que envolvessem conteúdos abordados em
sala de aula.

A partir das dificuldades de compreensão dos
conteúdos foram planejadas atividades (emprego de
jogos, softwares, metodologias novas). Dos
resultados nota-se uma melhor interação entre
bolsistas e alunos, melhor compreensão do objeto
matemático abordado e melhor entendimento, por
parte dos bolsistas, em como estruturar uma
sequência de ensino.

10. Matemática - Itaqui
Elaborar capítulo do
E-book Institucional

(Out/2017 – Nov/2017)
Os bolsistas organizaram um capítulo para o E-book
contemplando uma apresentação do Subprojeto e as
principais atividades desenvolvidas.

Divulgação das ações do Subprojeto.

11. Matemática - Itaqui
Desenvolver e organizar
um espaço virtual para
lançamento dos relatórios
de atividades e trabalhos
realizados pelos bolsistas.

Todas as atividades dos bolsistas são postadas no Google
DRIVE para socialização das mesmas. As atividades são
apresentadas na forma de um relatório (número de
relatório, data, objetivo, desenvolvimento da práxis,
produção textual reflexiva e referencias).

Permite uma melhor organização e socialização dos
materiais didáticos produzidos.

1. Letras - Jaguarão
Compreender a função
social do gênero poesia a
partir da reflexão da
temática proposta.

(março/2017) Os alunos assistiram ao vídeo sobre poesia
marginal. Em seguida, discutimos acerca da temática do
lugar social do negro e o porquê do gênero apresentado
ser considerado marginalizado. Interpretamos e
discutimos o vídeo, trabalhando os descritores da prova

Os alunos puderam perceber algumas marcas da
oralidade caracterizada pelo gênero, poesia marginal.
Também, conseguiram comparar o lugar de fala,
contexto social do menino que recitava a poesia no
vídeo e do menino protagonista no conto, “A



Brasil e assim, tentamos exercitar a intertextualidade.
Retomamos o conto trabalhado na aula anterior e as
possíveis relações com o vídeo. Trabalhamos também os
elementos que compõe o gênero poesia. Após isso,
entregamos para eles diversas poesias e propomos um
sarau no final da aula.

Fronteira de Asfalto”. O que foi possível pensar nas
possíveis relações sobre a sobre a mesma temática.

2. Letras - Jaguarão
Compreender em quais
circunstâncias são criados
estereótipos do continente
africano e procurar
desconstruí-los.

(abril/2017) Foi construído um mural de conceitos
pré-estabelecidos pelos alunos sobre a África com o
objetivo de exercitar a interpretação e os conhecimentos
prévios dos alunos; e a partir da construção do mural,
discutimos em conjunto os conceitos por eles levantados,
a fim de fazerem eles a refletirem. A partir de um roteiro
de perguntas com base nos descritores da prova Brasil
exercitou a intertextualidade, retomando outros gêneros
trabalhados anteriormente de forma oral. Em seguida,
discutimos sobre os estereótipos da África.

A reflexão foi feita a partir das respostas dadas
durante a discussão relacionando todos os gêneros
usados até o presente momento (conto, vídeo,
poesias e charges). E foi interessante ver que muitos
ainda possuem o conceito midiático a respeito da
África.

3. Letras - Jaguarão
Compreender a formação
da identidade brasileira.

(maio/2017) Exibição do filme: “Atabaque Nzinga”.
Seguiu-se uma discussão em grupos sobre temas
relacionados ao filme. A discussão foi ampliada com a
introdução de novas temáticas e pontos de vistas dos
outros grupos. Por fim, foi proposta a elaboração de um
texto dissertativo-argumentativo que abordasse os temas
discutidos em aula, para trabalhar a escrita de maneira
que eles sintetizem os argumentos pessoais.

Os bolsistas ID trabalharam com turmas da EMEF
Marcílio Dias durante dois encontros: um em que
exibiram o filme e outro em que promoveram a
discussão a respeito da temática da formação da
identidade brasileira.

4. Letras - Jaguarão
Conhecer a cultura de
Angola por meio da
culinária típica local

(junho/2017) Exibido o vídeo da receita: Calulu de Carne
Seca & Funge de Bombó, no qual explica os
procedimentos da receita e após essa exibição, houve
degustação do prato que as professoras levaram. Em

A atividade foi realizada na EMEF Marcílio Dias.
Alguns alunos demonstraram estranhamento em
relação aos pratos, alguns se recusaram a provar o
funge, pois este prato apresentava uma textura



seguida, foi aberta uma discussão acerca das impressões
causadas por eles a respeito do prato apresentado e
degustado e as aproximações e diferenças em relação a
culinária brasileira. Depois da discussão, foi pedida a
produção de uma receita presente na culinária do
cotidiano de cada um.

grudenta, além de que, alguns deles demonstram
resistência ao novo.

5. Letras - Jaguarão
Conhecer a cultura de
Angola por meio das
vivências e do olhar de
um nativo.

(26/06/2017) Palestra e café da manhã com o angolano
Álvaro Bastos, que compartilhou um pouco sobre a sua
trajetória pessoal, o seu país de origem, e as suas
vivências no que tangia suas dificuldades e percepções
sobre Brasil, enquanto um sujeito pertencente à diáspora
africana. Após as falas de Álvaro, foi aberto um momento
para as perguntas dos alunos, solicitadas na aula anterior.
Enquanto isso, os alunos saboreavam com um delicioso e
típico café da manhã angolano, com ovos sul-africanos.

A atividade foi realizada na EMEF Marcílio Dias. A
reflexão foi feita a partir dos textos entregues pelos
alunos em relação à palestra..

6. Letras - Jaguarão
Problematizar o lugar da
mulher na sociedade
angolana.

(07/07/2017) Foi exibido o curta-metragem “Fátima” e
após promovida uma discussão para melhor entendimento
do filme. O filme foi motivo de curiosidade após a
palestra sobre alguns aspectos da cultura angolana acerca
da mulher. Os alunos foram incentivados a se posicionar
criticamente sobre o assunto.

A atividade foi realizada na EMEF Marcílio Dias.
Os alunos fizeram bastante perguntas sobre as
diferenças de gênero em Angola, depois, de forma
oral, relacionaram as suas vivências e suas realidades
sobre o assunto.

7. Letras - Jaguarão

Conhecer a cultura negra
no contexto rio-grandense

14/08/2017 Foram exibidos dois vídeos sobre a temática
do folclore brasileiro. Em seguida, aconteceu uma breve
conversa sobre quais lendas os alunos já conheciam e
quais gostavam.

Atividade foi realizada na EMEF Marcílio Dias. A
princípio, os alunos não se mostraram muito
interessados com a proposta da aula. Porém, ao
decorrer da leitura e do conhecimento de novas
lendas, passsaram a participar mais da aula e
também, a dar novos relatos.

8. Letras - Jaguarão
Problematizar o lugar do
negro na sociedade
brasileira

(Setembro de 2017) Atividades realizadas na EMEF
Marcílio Dias: os alunos ouviram a música, Carta a Mãe
África, de Genival Oliveira Gonçalves- G.O.G. Na aula
seguinte, foram tiradas dúvidas e discutido acerca do
conteúdo da música. A partir disso, eles tiveram que
responder a um questionário sobre cada elemento da
música;

Foram realizadas intervenções em três aulas. Foi
possível notar dificuldades dos alunos em relacionar
as questões históricas tratadas na música, no vídeo,
na reportagem e nas imagens com as problemáticas
sociais que enfrentamos na atualidade. Para alguns
deles, o racismo e a exclusão social foram superadas
com o fim da escravidão, mesmo explicitamente ser



Na aula seguinte, foi exibido um vídeo da música, “A
carne”, de Elza Soares. Também, foi exibida uma
reportagem sobre a invasão na favela da Rocinha- RJ.
Após, isso, os alunos visualizaram imagens sobre o
mesmo acontecimento, que retratava o cotidiano das
pessoas que vivem aquela situação e a partir disso, foi
proposta uma reflexão coletiva.

mostrada essa relação nos gêneros abordados, por
meio dos lugares marginalizados.

9. Letras - Jaguarão

Conhecer a cultura negra
em Jaguarão

(11/09/2017) Realizado passeio cultural ao Clube 24 de
Agosto com alunos da EMEF Marcílio Dias. Os alunos
foram recebidos pela professora Giane Vargas Escobar,
mestre em Patrimônio Cultural pela UFSM, que fez uma
explanação sobre a história do clube e também uma
oficina sobre patrimônio e memória. Em seguida, os
alunos forma levados até uma charqueada, onde tentamos
recuperar memórias, por meio do imaginário coletivo, a
fim de, reconstruir um passado escravocrata. Na praça do
desembarque, foi contada um pouco da história oral da
cidade, sobre as condições em que os negros
desembarcavam no cais do porto em frente a praça, por
volta do século XIX.

Muitos alunos já conheciam o espaço, mas estavam
atentos ao que ouviram sobre a história do clube.
Também, demonstraram curiosidade em participar
da oficina sobre as memórias e apredenram que as
fotos levadas e as do clube fazem parte de uma
memoria coletiva e individual. Na visita as
charqueadas, exploraram bastante o espaço e
também não conheciam a história do lugar e o que
representava. Na praça, demonstraram interesse
sobre a real história do uso da praça no passado.

10. Letras - Jaguarão
Compreender em quais
circunstâncias são criados
estereótipos acerca do
negro e o racismo
institucionalizado.

16/10/2017 – Exibição do filme: “Vista a minha pele” e
aberta a discussão acerca das especificidades do filme.

A intervenção foi realizada na EMEF Marcílio Dias.

11. Letras - Jaguarão
Promover intervenções
sobre gêneros textuais.

Março a novembro de 2017 – Foram realizadas atividades
para trabalhar com os alunos do Ensino Médio os
gêneros: contos, charge, editorial, entrevista, notícia,
crônica, poesia, reportagem, classificados, horóscopo,
palavras cruzadas.
Foram convidados a participar das atividades os escritores
Marilu Duarte e Sílvio Nunes.

As intervenções foram realizadas intervenções em 52
aulas, na EEEM Hermes Pintos Alffonso. Para
encerrar as atividades foi realizado um Sarau de
Poesias no dia 10/11/2017 e lançado o jornal HPA
no dia 17/11/2017.

12. Letras - Jaguarão Os alunos foram levados para o laboratório de Foram realizadas quatro intervenções na EMEF



Compreender como
funciona a plataforma
Pixton, para criação de
Histórias em Quadrinhhos
(hq’s).

informática, onde receberam instruções de como funciona
a plataforma Pixton, e também, sobre os temas que cada
um havia escolhido, o que seria o núcleo da montagem
das hq’s.

Fernando Correia Ribas, culminando com a criação
de hq’s na sala de aula e produção de um mural
expositor.

13. Letras - Jaguarão
Promover o estudo das
variações lingüísticas e
das manifestações de
preconceito linguísitico.

Foram feitas atividades escritas e de reflexão sobre o
tema, onde o aluno expressava sua aprendizagem e seu
entendimento do assunto.

Foram realizadas duas intervenções em aulas na
EMEF Fernando Correia Ribas.

14. Letras – Jaguarão
Promover o estudo do
gênero contos e lendas.

Agosto e setembro/2017 – Foram estudadas as lendas por
meio de músicas e leituras das lendas: O Lobisomem do
Capão Reúno; A Flor do Túmulo; Um anjo vestido de
vermelho; O anjinho da figueira; Assombro no Campo;

Foram estudadas cinco lendas do folclore
sulriograndense, com produção de textos pelos
alunos da turma.

15. Letras - Jaguarão
Discutir e refletir sobre os
estereótipos de gênero,
identificando-os como
uma construção social.

Atividades realizadas com alunos da EEEM Hermes
Pintos Affonso que contemplaram uma pesquisa
avaliativa de planejamento, rodas de conversa sobre
machismo e feminismo, exibição do filme Moana: Um
mar de aventuras, aplicação de prova a partir dos
descritores da Prova Brasil.

Foram realizadas quatro intervenções na turma para
trabalhar os estereótipos de gênero.

16. Letras - Jaguarão
Compreender os
elementos que constituem
o gênero textual fábula e
contos.

Atividades realizadas com alunos da EEEM Hermes
Pintos Affonso que contemplaram leituras e interpretação
de contos (A Cartomante, de Machado de Assis),
produção de contos e fábulas pelos alunos, encenação dos
contos e fábulas com fantoches durante a Semana
Cultural da escola.

Foram realizadas mais de 20 intervenções junto aos
alunos da turma para produção e encenação de
contos e fábulas.

17. Letras - Jaguarão
Discutir a noção de texto
e leitura de alunos da
Educação Básica.

Atividade realizada na EMEF Marcílio Dias: foi entregue
a cada aluno uma folha com diferentes textos: poema,
imagem, propaganda e reportagem. A proposta era que
cada um olhasse para os diferentes textos e a partir de seu
conhecimento o, do que acreditava, assinalasse qual texto
eles realmente consideravam ser um texto. A partir dessas
respostas problematizou-se a noção de texto e,
consequentemente a de leitura.

Foi possivel perceber que os alunos se mostraram
realmente confusos com relação ao que estava se
querendo discutir com eles. Mesmo dizendo que
comprenderam que todos os gêneros colocados na
folha era textos e sendo textos poeriam ser lidos.



18. Letras - Jaguarão
Exercitar a leitura
gestual;
Ampliar as possibilidades
de interpretação;
Audição de melodias e
relato das sensações.

Atividade realizada na EMEF Marcílio Dias: os bolsistas
ID sorteavam o título de um filme e os alunos deveriam
gesticular em frente aos colegas com o intuito de que
estes “adivinhem” de que filme se trata. Num segundo
momento os alunos ouviram melodias, sendo solicitado
que para cada uma delas imaginassem uma cena ou
imagem em que a melodia encaixaria como trilha sonora.

Os esudantes se divertiram e conseguiram
comprender que tanto para gesticular um titulo de
um filme, quanto para adivinhar a partir da
gesticulaçao do mesmo, se necessita ter um
determinado nivel de leitura e um conhecimento
previo sobre cinema.

19. Letras - Jaguarão
Fomentar a leitura de
animação muda.
Explorar a leitura gestual;
Ampliar as possibilidades
de interpretação de
animações;
Criar possíveis diálogos
entre personagens das
animações

Atividade realizada na EMEF Marcílio Dias: foram
exibidos diferentes cartuns clássicos; Tom &Jerry,
Pantera Cor de Rosa, Papaleguas etc. Durante a
reprodução das animações foram feitas algumas pausas
para questionar os alunos sobre o que tinha acontecido a
fim de perceber qual a percepção e leitura deles sobre os
cartuns animados. Em determinadas cenas foi solicitado
aos alunos que escrevessem um dialogo possível entre os
personagens daquela cena dentro de contexto do episodio.

Percebemos que, talvez, pelos alunos conhecerem
muito bem os cartuns escolhidos, eles não tiveram
dificuldade alguma em entender os enredos. Eles
sabiam o que determinados símbolos, sons, gestos e
movimentos significavam dentro da história.

20. Letras - Jaguarão
Conhecer e explorar os
elementos do gênero
conto e mini conto.
Fomentar a criação de
hipóteses a partir do texto
lido;
Reconhecer diferenças e
semelhanças entre os
textos narrativos.

Atividade realizada na EMEF Marcílio Dias, com leitura
do conto “Passeio Noturno”, de Rubem Fonseca. A partir
da leitura se propôs uma discussão tendo em conta as
possíveis intepretações para o conto tendo em conta os
elementos do texto narrativo. Após foram lidos diferentes
mini contos de terror e suspense. Foram reconhecidos,
juntamente com os alunos, os elementos da narrativa.

Os alunos ficaram indignados por não achar resposta
ao motivo pelo qual o protagonista de “Passeio
Noturno” matava toda noite uma pessoa. Mostraram
boa compreensão do conto e muito interesse por
descobrir que existem contos tão minúsculos e tão
completos no que a elementos da narrativa se refere.

21. Letras - Jaguarão
Explorar
intertextualidades e
releituras do conto de
fadas “Chapeuzinho
vermelho”.
Propiciar o contato com

Atividade realizada na EMEF Marcílio Dias, com
exibição do filme “Deu a louca na chapeuzinho” . Após
ocorreu um debate sobre o enredo do filme e as
diferenças entre ele e a/as versões originais (mais
conhecidas) do conto. Foram debatidas questões
polemicas da sociedade como o lugar da mulher e do
idoso e o imaginário que se tem sobre essas classes.

Os alunos adoraram assistir o filme. Nas discussões
propostas se mostraram bem participativos, o que
acabou, pelos temas tratados, causando algumas
divergências maiores no que tem a ver com
ideologias e distanciamentos entre os pensamentos e
vivencias de cada um. Foi difícil contornar a
situação. Mesmo assim, e por esse motivo, foi uma



uma releitura fílmica do
conto “Chapeuzinho
vermelho”;
Fomentar a interpretação
de algumas releituras
existentes, do conto
“Chapeuzinho vermelho”.

aula muito bem sucedida.

22. Letras - Jaguarão
Reconhecer as
caraterísticas dos gêneros
conto e reportagem.
Fomentar a criação de
hipóteses sobre o texto a
ser lido;
Propor a realização de
atividades escritas nas
que se utilize como base
os textos lidos.

Atividade realizada na EMEF Marcílio Dias, com leitura
do conto “A armadilha de Murilo Rubião” e a reportagem
do caso Yoki. Após a leitura e exploração das
especificidades dos dois textos, foi proposto um debate
sobre diferenças e semelhanças entre ambos gêneros.
Proposto que, tendo em conta as características e
especificidades de cada gênero, os alunos escolhessem o
conto e fizessem uma reportagem ou vice-versa.

Todos os alunos criaram diferentes e muito boas
reportagens a partir do conto. Acreditamos que isso
aconteceu justamente por eles estarem mais
familiarizados com esse gênero do que com os
gêneros literários em si.

23. Fomentar a leitura do
texto poético;
Discutir possíveis
interpre-tações de
poemas;
Identificar a presença do
poético em outras
manifestações artísticas.
Exaltar diferenças e
semelhanças entre textos
narrativos e poéticos.

Atividade realizada na EMEF Marcílio Dias: foram feitos
vários varais com diversos poemas espalhados pela sala.
Os alunos podiam pegar os que quisessem. Solicitou-se
que cada um fizesse a leitura de um poema em voz alta e
compartilhasse da sua/s sensações com os colegas.
Aqueles que se sentissem à vontade e tivessem
compreendido algo após a leitura podiam compartilhar
com os colegas.

Essa aula foi um sucesso. Por saber que o gênero
poesia não é explorado na escola e os alunos não têm
acesso a poesia nem interesse, muitas vezes, não
tínhamos grandes expectativas a não ser apresentar o
gênero de uma forma não assustadora. Os alunos
tiveram dificuldades na leitura do texto poético. Mas
não houve recusas na hora de expressar as
impressões, sensações e interpretações mesmo que
tímidas.

24. Letras - Jaguarão
Fomentar a leitura de
textos multimodais de
suspense e terror,
identi-ficando os

Atividade realizada na EMEF Marcílio Dias: O tema
central foi o medo. Foi feita a leitura de lendas urbanas, o
visionado de curtas de terror profissionais e amadores,
visionado de documentários sobre historias de suspense e
terror e reportagens falando sobre o assunto. Foi discutida

O tema terror e suspense sempre encantam os
alunos. Dessa vez não foi diferente. Por tratarmos
com gêneros tão diferentes e ao mesmo tempo como
mesmo tema os alunos ficaram encantados. O mais
curioso foi saber que todos sentem medo de falar,



elementos que os
compõem;
Discutir e reconhecer a
importância da literatura
oral no desenvolvimento
e expansão das lendas;
Propiciar a escrita de
narrativas de suspense
e/ou terror.

também a importância da literatura oral pra o
desenvolvimento, expansão e modificação de lendas
urbanas e de região. Propôs-se um debate sobre o motivo
de historias de terror e suspense fazerem tanto sucesso
mundialmente e as sensações causadas pelo medo.

assistir e ouvir historia de terror, mas todos,
justamente por isso as amam. Quando perguntas
sobre o porquê disso nenhum soube responder.

25. Letras - Jaguarão
Fomentar a leitura de
charge, cartum, tirinha.
Discutir diferenças e
semelhanças entre os
gêneros tratados.

Atividade realizada na EMEF Marcílio Dias: A partir da
leitura de HQs foram discutidos diversos temas
contemporâneos e atuais presentes nas tirinhas, cartuns, e
charges. Foi ressaltada ainda as especificidades dos
gêneros e as diferença e semelhanças entre os três.

Abordados temas polêmicos da atualidade e
contemporaneidade pela charge e o cartum, temas
tão vivos no nosso dia a dia. Os ânimos ficaram um
pouco alterados devido as diferenças de opiniões. O
que acabou permitindo uma discussão profunda e em
pertinente para a formação cidadã.

26. Letras – Jaguarão
Interagir com os grupos e
conhecer seus gostos e
características.

28/03/2017 No primeiro encontro, os bolsistas se
reuniram na escola Instituto Estadual de Educação
Espírito Santo, para então dar início nas oficinas ofertadas
pelo PIBID a Etapa 7, referente ao primeiro ano do ensino
médio do EJA. Neste dia, foi realizada uma dinâmica para
conhecer o grupo, utilizando um rolo de lã, passado de
aluno para aluno, quando recebiam o novelo teriam que
responder as questões propostas. Depois para fazer um
encerramento do conteúdo que a professora titular vinha
trabalhando foi pedido que os alunos fizessem um cartão
postal, utilizando imagens da fronteira. Nele os alunos
teriam que contar algo que achassem interessante para
alguém especial.

Como foi o primeiro encontro resolvemos fazer uma
dinâmica para conhecê-los. Percebemos então que,
em sua maioria, eles não gostavam do espanhol, mas
escutavam todo o tipo de música, gostavam de
filmes entre outros. Percebemos então que a turma
era grande e que por ser Educação para Jovens e
Adultos (EJA), tinham uma faixa etária de 18 a 30
anos. A partir desses dados elaboramos nossas aulas
pensando em motiva-los em adquirir uma língua
estrangeira e nisso vimos a música como uma boa
oportunidade de nos comunicarmos e conseguirmos
nos aproximar do grupo, despertando o gosto pelo
idioma.

27. Letras – Jaguarão

Motivar os alunos com
para a aquisição do
espanhol.

04/04/2017 No segundo encontro no Instituto Estadual de
Educação Espírito Santo, a oficina começou com a fábula
do gato e o rato, que trazia a importância de aprender
outra língua. Depois entregamos o texto “para que estudar
espanhol” para lermos em grupo. Com isso, explicamos a
importância de saber outras línguas tanto para os estudos

Escolhemos esse texto para motivá-los em relação à
importância de aprender uma segunda língua.
Percebemos os alunos, em um primeiro momento,
motivados a aprender o espanhol. A partir disso,
começamos a elaborar as aulas para motivá-los e
com isso, a cada dia, ficarem mais críticos. Para isso



quanto para suas carreiras/trabalho. Ao final pedimos que
eles pesquisassem curiosidades sobre países que tivessem
a língua espanhola como língua oficial. Jaguarão,

utilizamos músicas como motivadores na aquisição
da língua.

28. Letras – Jaguarão
Conhecer países que tem
o Espanhol como língua
oficial e refletir sobre o
suficiente para vivermos.

11/04/2017 18/04/2017 e 25/04/2017 – No terceiro,
quarto e quinto encontros, começaram as apresentações
sobre: Bolívia; Cuba; Chile; Equador; Uruguai; Cuba;
Colômbia; Uruguai; Argentina e México. Depois das
apresentações, entregamos a eles a música “El vacío”, do
grupo Uruguaio No te va a gustar, que muitos não
conheciam. Para que eles escutassem a letra e falassem o
que haviam entendido. Depois apresentamos a música
Lopoco que tengo, do cantor Ricardo Arjona, para eles
escutarem e depois discutirem sobre a música.
Começamos a discussão com a pergunta: O que
precisamos para sobreviver? Que pouco nos é essencial?
Depois entregamos um pequeno texto que tratava sobre a
felicidade e depois de lerem deveriam fazer uma breve
reflexão. E ao final da aula, passamos um trecho de um
espetáculo das Murgas.
Jaguarão, Instituto Estadual de Educação Espírito Santo.

Os alunos produziram folders sobre os pontos
turísticos da Bolívia, muitas curiosidades sobre Cuba
e Equador e elaboração de vídeo sobre a cidade de
Rio Branco no Uruguai. No vídeo, havia, como
trilha sonora, a música que iriamos trabalhar logo
depois. Percebemos os alunos motivados em
elaborar os trabalhos de pesquisa, assim como em
fazer a atividade com a música. Percebemos que os
alunos haviam se motivado na realização das tarefas
e como eles haviam prestado atenção no trabalho dos
colegas, o que, em uma turma grande, às vezes não
acontece. Ao final, percebemos que só não fomos
felizes com a apresentação do vídeo das Murgas,
pois seu áudio ficou difícil de entender por causa da
caixa de som, em relação às outras partes da aula,
percebemos os alunos interessados em discutir os
temas e realizar as atividades.

29. Letras – Jaguarão
Compreender o espanhol
através de canções

02/05/2017 e 09/05/2017No sexto e sétimo encontros,
trabalhamos com a música Me gustastu, do cantor Mano
Chao, que foi uma indicação de uma aluna, com esta
canção foi possível trabalhar o uso do verbo gustar em
espanhol. Depois de escutarmos a música, entregamos a
letra com todas as coisas que o cantor mencionava gostar
em branco, para que eles completassem. Ao final da aula
expusemos pra eles um livro da personagem Mafalda do
autor argentino Quino. Através de um powerpoint foi
explicado quem era ela, sua turma e suas principais
características para que cada aluno, usando sua
criatividade, pudesse desenvolver uma história em
quadrinhos. Isto foi retomado no sétimo encontro em que
explicamos brevemente sobre ela e o trabalho que deveria

Na primeira parte da oficina trabalhamos com a
música Me gusta tu, que foi indicação de uma aluna,
porém nos impressionou como eles tiveram diversas
dificuldades para completar o exercício, que era
simplesmente responder o que gostavam.
Fazendo-nos refletirmos sobre como realmente é
difícil parar para pensar sobre o que gostamos ou o
que nos é mais importante.
A segunda parte da oficina nos surpreendeu porque a
maioria não conhecia a personagem Mafalda, nos
questionaram bastante sobre a personagem.
Percebemos o quão interessados eles estavam em
aprender.
Refletiram sobre a latino-americana e as relações



ser realizado. Pedimos para que eles realizassem a
atividade em casa, nos entregando na próxima aula.
Depois passamos a música Latinoamerica da banda
Maná, para discutirmos aspectos sobre a América latina.
Ao final da aula, entregamos um texto sobre Donald
Trump, atual presidente dos Estados Unidos, para lermos
e discutirmos em grupo.
Jaguarão, Instituto Estadual de Educação Espírito Santo

diversas sobre fronteira, a aula nos deixou bem
satisfeitos. Só que quando passamos o texto sobre
Donald Trump, percebemos que uma aluna não sabia
de quem se tratava. Com isso decidimos nos
aprofundar no assunto na próxima aula.

30. Letras – Jaguarão
Compreender questões de
imigração

16/05/2017 No oitavo encontro, retomamos a leitura e
discussão do texto sobre Donald Trump. Logo após,
seguimos com a apresentação de um compêndio de falas
pronunciadas por Donald Trump e a seguir exibimos o
curta metragem M.A.M.O.N., que trata da questão da
imigração e sobre o desprezo do atual presidente dos
Estados Unidos para com os Latino-americanos.
Prosseguimos com uma proposta de criação de uma
charge, levando em consideração o texto mais o curta.
Jaguarão, Instituto Estadual de Educação Espírito Santo

Os alunos debateram bastante sobre o tema e fizeram
duras críticas ao posicionamento do presidente
americano, demostraram ter opinião e saber como
defende-la.

31. Letras – Jaguarão
Compreender o espanhol
através de canções

23/05/2017 No nono encontro, retornamos o que foi
discutido na aula anterior para rememorar. Em seguida
exibimos a eles a música Pobre Juan do grupo Maná, para
discutirmos essas relações de conflito existentes na
fronteira dos Estados Unidos com o México (américa
latina) e fizemos uma relação de como é diferente da
nossa relação de fronteira, especificamente
Jaguarão-Brasil e Rio Branco-Uruguay. Os alunos
escreveram cartas para Maria, construindo um final
diferente para a história dos dois. Jaguarão, Instituto
Estadual de Educação Espírito Santo

Como a música Pobre Juan é trágica, os alunos
ficaram muito comovidos e quando expomos nossa
proposta de fazer uma carta para Maria, eles ficaram
bem entusiasmados. E como resultados, tivemos
cartas lindíssimas para Maria.

32. Letras – Jaguarão
Compreender questões de
clandestinidade

30/05/2017 No décimo encontro, aconteceram às
apresentações dos diálogos. Em sequência, passamos
para a música Clandestino, do cantor Mano Chao, para
discutirmos em aula. Depois propusemos uma atividade
com a música, um quebra-cabeça.

Nesta aula os alunos puderam discutir sobre o que é
ser um clandestino, relacionando com nossa situação
de fronteira. Nos chamou a atenção o comentário de
uma aluna, no qual ela dizia que nós, professores de
espanhol, levávamos atividades que os faziam ficar



Jaguarão, Instituto Estadual de Educação Espírito Santo refletindo em suas casas, nos deixando com um
sentimento de dever cumprido.

33. Letras – Jaguarão
Compreender o espanhol
através de canções

06/06/2017 No décimo primeiro encontro, passamos o
vídeo: A Linha Fria do Horizonte. A partir dele,
discutimos as relações de fronteira, utilizando a frase
“que el idioma nos una, no nos separe” como norteadora.
Buscamos os aspectos que nos unem em uma fronteira.
Depois assistiram ao vídeo da música Iguales do cantor
Diego Torres, primeiramente para nos familiarizarmos,
depois entregamos a letra para que eles completassem os
ocos, fazendo uma breve discussão do tema contido na
canção.
Jaguarão, Instituto Estadual de Educação Espírito Santo

Nesta aula pudemos perceber que houve o
reconhecimento da importância da aprendizagem de
outro idioma e quando perguntamos, a maioria dos
alunos respondeu que os idiomas realmente
deveriam nos unir ao invés de nos separar e que suas
visões, muitas vezes, preconceituosas sobre os
uruguaios havia se modificado. A aula foi bastante
satisfatória.

34. Letras – Jaguarão
Compreender o espanhol
através de canções

13/06/2017 No décimo segundo encontro, relembramos a
aula anterior, seguimos com a música Iguales de Diego
Torres, para que eles completassem os ocos. Explicando o
sentido das palavras que eles não conheciam. Depois
escutamos a música El día que Artigas se emborrachó, da
banda uruguaia Quarteto de nos, assim, explicamos que a
música era uma sátira que não foi bem recebida pelos
uruguaios, causando muitas críticas à banda.
Incorporando assim um pouco de conhecimento cultural e
histórico, tratando de um ícone desse país, no processo de
conhecimento.
Jaguarão, Instituto Estadual de Educação Espírito Santo

Nesse dia, após completarmos o assunto da última
aula, passamos a música El día que artigas se
emborrachó, atividade que os deixou com dúvidas,
não compreenderam totalmente a sátira à um general
tão importante para o povo uruguaio, com isso
resolvemos trabalhar mais uma aula com essa
música.

35. Letras – Jaguarão
Compreender o espanhol
através de canções

20/06/2017 No décimo terceiro encontro, seguimos com a
discussão sobre a música El día que artigas se
emborrachó. Depois entregamos um trecho do texto: La
canción de la polémica y la vuelta de la popularidad,
referente a polémica que a música causou. Cada aluno leu
uma parte do texto, logo discutimos o direito de expressar
opiniões, já que no conteúdo do texto trazia a menção de
que a música havia sofrido uma tentativa de censura.
Jaguarão, Instituto Estadual de Educação Espírito Santo

Com o texto explicativo sobre como a música foi
recebida e criticada pelos uruguaios, os alunos
refletiram ainda mais sobre o assunto, chegaram a se
questionarem como seria a experiência de ter uma
música que eles gostassem sofrendo censura.
Obtivemos bom resultado com as atividades.



36. Letras – Jaguarão
Compreender o espanhol
através de canções

27/06/017, No décimo quarto encontro, trabalhamos com
um trecho do vídeo de Eduardo Galeano sobre medo,
após assistirmos, conversamos com os alunos sobre os
medos que vimos expostos no vídeo e os que eles tinham
em seu dia-dia. Depois fizemos uma atividade utilizando
duas caixas, uma boa e outra ruim. Dentro de uma havia
um limão e na outra um bombom. Com medo do que
tinham nas caixas eles as passavam muito rápido. Logo
que abriram, leram a instrução contida na tampa e
executaram como proposto. Após, conversamos sobre o
medo que todos temos: do desconhecido e como isso nos
impede, muitas vezes, de falarmos outro idioma em
público por medo de “errar”.
Jaguarão, Instituto Estadual de Educação Espírito Santo

Nesse dia, os resultados alcançados foram exitosos,
pois ouve participação e empenho de todo grupo na
realização da atividade.

37. Letras – Jaguarão
Compreender o espanhol
através de canções

04/07/2017 No décimo quinto encontro, fizemos uma
revisão de conteúdo. Para isso, fizemos perguntas sobre o
conteúdo e colocamos em uma caixa, assim cada aluno ia
retirando uma pergunta para responder, se acertasse
ganhava o chocolate se errasse, outro colega poderia
responder e o chocolate iria para ele.
Jaguarão, Instituto Estadual de Educação Espírito Santo

Nessarevisão, os alunos se recordaram de todas as
conversas, músicas e temas trabalhados em aula.
Escutamos até um questionamento, pois queriam
saber o porquê não passávamos somente regras
como todos os outros professores. Explicamos que
primeiramente queríamos que eles aprendessem
vocabulário, canções e aspectos culturais da língua e
após isso sua gramática.

38. Letras – Jaguarão
Compreender o espanhol
através de canções

11/07/2017 No décimo sexto encontro, iniciamos com a
organização de nossa festa de despedida, pois como
trabalhamos com a etapa 7 do EJA, eles trocam de etapas
semestralmente.Com isso combinamos de fazer uma
festa de despedida. Com o tema, Uruguai, tendo como
cardápio comidas típicas deste país, como panchos,
pomelo, alfajor, etc...
Jaguarão, Instituto Estadual de Educação Espírito Santo

Com a comida, bebida e músicas em espanhol,
conseguimos que eles ficassem um pouco imersos
em aspectos que remetessem ao Uruguai. Deixando
os alunos motivados a aprender mais dessa língua,
na próxima etapa.

39. Letras – Jaguarão
Elaborar resumos e pôster
para o 9º SIEPE e 6ª
Semana Acadêmica de

12/09/2017 21/11/2017 – Os bolsistas ID se reuniram
para a elaboração do trabalho que seria apresentado no 9º
SIEPE na 6ª Semana Acadêmica de Letras. Utilizaram
seus diário de campo e o relatório do outro semestre para

Foram elaborados dois (02) resumos e um pôster em
oito encontros dos boslsitas ID. .



Letras selecionarmos o tema e o problema. Também elaboraram
um texto a ser utilizado na apresentação do IntraPIBID.

40. Letras - Jaguarão
Planejar as oficinas a
serem ministradas.

16/03/2017. Foram realizadas duas reuniões, a fim de
planejar as oficinas que iremos desenvolver no primeiro
semestre de 2017, com a turma do 1º ano A, da EMEF
Marcilio Dias. A reunião foi realizada com a supervisora
Profa. Luciana Oliveira Ávila, com o objetivo de
apresentarmos as propostas de atividades, como também,
a professora nos orientou quanto as características das
turmas que serão ofertadas as oficinas de língua
espanhola.

As bolsistas e a supervisora elaboraram projetos das
primeiras atividades, bem como, discutiram os
planos futuros e horários e dias das próximas
reuniões de planejamento de classes.

41. Letras - Jaguarão
Apresentar as bolsistas e
aplicar a ficha de
diagnóstico.

23/03/2017 Primeiramente, as bolsistas se apresentaram
aos alunos e questionaram sobre o contato com uruguaios,
a fim de conhecê-los melhor e identificar possíveis
parentescos e contatos com falantes da língua espanhola.
Após, realizamos atividades de recepção, como a música
“Saludos”, uma contação de história em espanhol e uma
brincadeira de roda com intuito de que os alunos também
se conhecem, pois estavam no início do ano letivo.
Jaguarão, Laboratório de Ensino de Espanhol como
Língua Estrangeira para Crianças e Formação Docente –
UNIPAMPA

Através das atividades ministradas, as crianças
puderam conhecer as bolsistas, mostraram interesse
em aprender a língua espanhola,aprenderam a saudar
os amigos e se familiarizaram neste primeiro
momento com a língua ofertada.

42. Letras - Jaguarão
Apresentar os membros
da familia, dialogando
sobre os mesmo com os
alunos.

30/03/2017. Primeiramente, as bolsistas perguntam para
os alunos de forma aleatória sobre o nome dos membros
da família, a fim de identificar a construção familiar de
cada aluno para melhor fixação do conteúdo
Após, realizamos atividades nos quais foram apresentados
os membros da família em espanhol, logo após atividade
com colagem na construção da sua família; terceiro
momento os alunos vão à frente da classe falar os
membros de sua família, logo após foi passado um vídeo
de memorização sobre o conteúdo feito e a aula finaliza
com um jogo da memória.
Jaguarão, Laboratório de Ensino de Espanhol como

Através das atividades ministradas, as crianças
puderam conhecer os membros da familia em
espanhol, mostraram interesse em aprender em outra
lingua como interagir em espanhol com os membros,
apresentando interesse e satisfação com a atividade
proposta.



Língua Estrangeira para Crianças e Formação Docente –
UNIPAMPA

43. Letras - Jaguarão
Apresentar o tema
comemorativa à Páscoa.

17/04/2017 Foi apresentado o tema da páscoa para os
alunos, contextualizando com os conhecimentos prévios
que eles tinham sobre o tema. Breve explicação sobre o
tema, logo após foi apresentado um vídeo com a história
da páscoa, em seguida uma canção “El conejito de
pascua”. Em seguida foram distribuídos coelhos para
colorir e recortar em formato de fantoches para reforçar a
canção com os alunos cantando todos juntos. Para
finalizar a aula, foi realizada uma caça aos ovos por
varias partes do colégio.
Jaguarão, Laboratório de Ensino de Espanhol como
Língua Estrangeira para Crianças e Formação Docente –
UNIPAMPA

Os alunos com a aula reconheceram o real
significado da Páscoa, desenvolvendo assim a
atenção e cordenação dos alunos ao produzir
atividades manuais, foi estimulando a socialização
em grupo e a noção de espaço e lugar durante a
gincana.

44. Letras - Jaguarão
Iniciar o léxico das cores
e praticar a habilidade
oral.

27/04/2017 Os alunos assistiram um video “Los colores”
que conta de maneira lúdica como acontece se juntam as
cores do arco-iris. Após foram distribuídas folhas brancas
e criaram com tinta guache o círculo com as cores
primárias e secundárias. Após, cada aluno colocou seu
circulo à mostra no quadro de tarefas para secar e
mencionaram o nome de cada cor em espanhol.
Jaguarão, Laboratório de Ensino de Espanhol como
Língua Estrangeira para Crianças e Formação Docente –
UNIPAMPA

Os alunos praticaram a habilidade oral través da
temática das cores, de uma maneira atrativa e lúdica.
Notamos interação entre os alunos ao pedirem
emprestado alguns frascos de tintas aos colegas ao
mencionarem as cores desejadas em língua
espanhola, nesse momento, sem solicitar a ajuda das
bolsistas.

45. Letras – Jaguarão
Refletir sobre o Dia das
Mães

05/05/2017 Inicialmente a professora dialogou com os
alunos sobre a data, pedindo-os para dizer o nome da
mãe. Após, foi apresentado um vídeo “ Dia de las
Madres”, e posteriormente confeccionou uma lembrança
para as mães. Foi utilizada tinta aplicada no papel e no
palito; atividade era pintar as mãos das crianças, após isso
elas recortaram e colaram sobre o palito; para finalizar as
crianças com o acompanhamento do violão aprenderam a
canção, “Feliz Dia Mama”.

Os alunos desenvolveranm com as atividades
propostas, habilidades motoras com pintura e
colagem; praticaram a percepção musical e
auditiva∕ritimica e o léxico do tema em espanhol.



Jaguarão, Laboratório de Ensino de Espanhol como
Língua Estrangeira para Crianças e Formação Docente –
UNIPAMPA

46. Letras – Jaguarão
Apresentar o léxico sobre
as frutas.

11/05/2017 Breve explicação sobre os alimentos; foram
perguntando aos alunos as frutas (principalmente) que
eles mais gostam. Vídeo mostrando as frutas,
pronunciação dos nomes e os variados tipos; Gincana
para descobrir qual é a fruta, sentindo o cheiro e o sabor.
Essa atividade consiste em dividir a turma em duas
equipes; com os olhos vendados, cada um deles, um de
cada vez, irá comer um pedaço de cada fruta, sentir o
aroma e ter que descobrir qual fruta é, e claro, dizer em
espanhol o nome da fruta. Quem conseguir mais pontos
ate o final da brincadeira e ganhará um premio (premio
este distribuído para todos ao final da atividade). Para
finalizar, com massinhas de modelar, eles colocaram em
prática, o que aprenderam, modelando as frutas.
Jaguarão, Laboratório de Ensino de Espanhol como
Língua Estrangeira para Crianças e Formação Docente –
UNIPAMPA

Com a atividade proposta, os alunos desempenharam
a percepção sobre a variedade de frutas, aprenderam
o lexico, e praticaram atividades em grupo,
demontrando interação entre colegas de classe,
sendo possivel notar a interação entre equipes, e a
participação dos mesmo em conjunto.

47. Letras – Jaguarão

Apresentar o léxico sobre
as partes do corpo e as
vestimentas.

01/06/2017 Foram apresentadas as partes do corpo em
espanhol, em seguida assistiram ao vídeo da canção
“Chu Chu a”. As bolsistas e a supervisora, juntamente
com os alunos dançaram a canção para fixação e
memorização das partes do corpo. Após, foram
distribuídos peças de roupas para que eles colorissem e
recortassem. Um aluno por vez colou uma peça de roupa
na cartolina e construíram um boneco.As partes do corpo
foram desenhadas juntamente com uma das bolsistas.
Jaguarão, Laboratório de Ensino de Espanhol como
Língua Estrangeira para Crianças e Formação Docente –
UNIPAMPA

Com o vídeo da canção e a construção do boneco, os
alunos identificaramas partes do corpo já conhecidas
em português, porém, praticando a oralidade com a
língua espanhola identificando cada membro com
seus respectivos nomes. Foi possível notar a
interação entre eles ao não recordar palavras
aprendidas e interesse em dançar a canção mais de
uma vez.

48. Letras – Jaguarão
Apresentar o léxico: Os

22/06/2017 Primeiramente foi perguntado para os alunos
se eles tinham em suas casas algum animal de estimação.

Com as atividades propostas e aplicadas, foi possivel
os alunos conhecerem o léxico sobre os animais



animais domesticos. Em seguida, foi apresentado um vídeo sobre os animais
domésticos, com a finalidade de apresentar em espanhol o
léxico. Após a visualização e comentários sobre o vídeo,
os alunos praticaram pintura com o desenho dos animais
apresentados em vídeo. Após a atividade, foi apresentada
uma canção, com a utilização do violão, as crianças
aprenderam e cantaram a canção juntamente com as
professoras. Para finalizar, foi aplicada a atividade Jogo
da Memória, com os animais apresentados.
Jaguarão, Laboratório de Ensino de Espanhol como
Língua Estrangeira para Crianças e Formação Docente –
UNIPAMPA

domesticos, praticaram também suas habilidades
artisticas com a pintura, e demonstram grande
interece e interação com a canção porposta, tendo
cem por cento de aprovação e particpação por parte
deles.

49. Letras – Jaguarão
Conhecer o léxico sobre
animais da fazenda

06/05/2017 Primeiramente a professora perguntou aos
alunos sobre o conhecimento sobre o tema, os
questionando sobre os animais que eles conheciam. Foi
apresentado em seguida um vídeo sobre o tema proposto.
A próxima atividade foi realizada com o objetivos das
crianças através dos sons, identificar quais animais eram e
se estes pertenciam a fazenda. Em seguida as crianças
pintaram um desenho onde apareciam animais da
fazenda, e para finalizar foi ensinada uma música com a
junção de voz e ukulele (instrumento musical). Jaguarão,
Laboratório de Ensino de Espanhol como Língua
Estrangeira para Crianças e Formação Docente –
UNIPAMPA

Nessa aula foi trabalhado o léxico e a percepção
sonora dos alunos em relação ao conteúdo
apresentado. Foi possivel perceber a facil
identificação por parte dos alunos, onde ocorreu
participação durante as atividades, e memorização
dos animais.

50. Letras – Jaguarão
Revisar os conteúdos
apresentados em classe:
apresentação pessoal,
frutas, animais “selvagens
e domésticos”, cores,
partes do corpo,
vestimentas, membros da
família.

13/06/2017 A aula se iniciou com uma conversa com os
alunos sobre os assuntos já apresentados em classe até o
momento, relembrando um pouco sobre os conteúdos já
vistos, colocando vídeos e imagens. No segundo
momento foram organizados em grupos para realização
de uma gincana de reflexão do assunto. Ao começar os
times foram organizados em cores, e depois as
professoras os auxiliaram com a escolha do nome para
cada time. A gincana começou com uma apresentação

Nessa aula trabalhamos com revisão dos conteúdos
já aplicados e observamos a absorção dos mesmos.
Os alunos pelo fato de terem aprendido,
demonstraram confiaça na participação em classe e
em grupo. Percebemos também a melhora da
interação entre eles, em relação ao começo do ano e
ate agora, isto facilitou e auxilou na aprendizageme
interagiram entre si e se ajudaram. A melhora do
léxico também foi notória e o fator da utilizaçãode



pessoal com a brincadeira de telefone sem fio.
Posteriormente, foi utilizada como ferramenta de
aprendizagem, a caixa surpresa, para que as crianças
dizerem os nomes dos animais- frutas que retiravam da
caixa. Após essa atividade, foi feito em grupos o jogo da
memória dos membros da família. A finalização da aula
foi com a canção dançante Chu ChuA,com a finalidade
de relembrar as partes do corpo.
Jaguarão, Laboratório de Ensino de Espanhol como
Língua Estrangeira para Crianças e Formação Docente –
UNIPAMPA

midias, como músicas e videos, mostrou o quando as
crianças absoveram os conteúdos.

52. Letras – Jaguarão
Reunir para planejar as
oficinas.

08/08/2017 Foram realizadas duas reuniões, uma
realizada apenas entre as estagiárias e a outra com a com
a supervisora, a fim de planejar as oficinas que iremos
desenvolver no segundo semestre de 2017, com a turma
do 1º ano A, da EMEF Marcilio Dias. A reunião
realizada com a supervisora Profa. Luciana Oliveira
Ávila, teve como objetivo apresentarmos as propostas de
atividades das oficinas de língua espanhola.
Jaguarão, Laboratório de Ensino de Espanhol como
Língua Estrangeira para Crianças e Formação Docente –
UNIPAMPA

As bolsistas e a supervisora elaboraram projetos das
primeiras atividades, bem como, discutiram os
planos futuros e horários e dias das próximas
reuniões de planejamento de classes.

53. Letras –Jaguarão
Conhecer o léxico sobre
as estações do ano

10/08/2017 A aula começou com o diálogo entre os
alunos e a professora, que os questionou sobre as estações
do ano e quais as sensações que cada uma apresenta. Em
seguida foi apresentado um vídeo “Las Estaciones delAño
- Videos Educativos para Niños ♫ Divertido para
aprender #, com o objetivo de apresentar através de
imagens as estações e o léxico, a pronuncia e
características. Em seguida as crianças receberam
desenhos para colorir para posteriormente
confeccionarem 4 murais destacados com cada estação do
ano e o desenho que o representava. Foi apresentada a
canção “Lascuatro estaciones – Canciones infantiles –

Nesta aula, podemos perceber a percepção das
criaçanas em relação ao tempo, havendo partipação
de todas as crianças nas atividades propostas. O
axilio de midias facilitou a absorção dos conteúdos;
logo após apresentação de uma canção, as crianças
se sentiram mais confiantes para dizer sobre o
conteúdo ali apresentado.



Little Baby Bum”, para fixar conteúdo com os alunos.
Por último foi entregue a cada um dos alunos, desenhos
para colorir, com as estações do ano, para que levassem
para casa.
Jaguarão, Laboratório de Ensino de Espanhol como
Língua Estrangeira para Crianças e Formação Docente –
UNIPAMPA

54. Letras – Jaguarão
Planejar as atividades
referentes ao mês de
março e abril.

13/03/2017 – Os bolsistas junto à supervisora planejaram
as metodologias que foram utilizadas e as temáticas que
foram trabalhadas nesses dois meses.
Jaguarão, Laboratório de Ensino de Espanhol como
Língua Estrangeira para Crianças e Formação Docente –
UNIPAMPA

Foi possível nessa reunião determinar o andamento
do primeiro semestre de 2017, e definir
metodologias e atividades para os meses de março e
abril.

55. Letras – Jaguarão

Conhecer os alunos e
saber se eles têm algum
contato com a língua
espanhola.

22/03/2017 – Primeiramente os bolsistas foram
apresentados pela professora titular, após, foi explicado à
intenção do projeto. Em seguida, cada aluno se
apresentou. Para conhecer melhor os alunos, os bolsistas
passaram de classe em classe para que respondessem as
perguntas da ficha de diagnóstico. Por serem muito
pequenos e estarem no primeiro ano, os alunos não iriam
conseguir responder as perguntas sozinhos. Por fim,
foram trabalhadas as saudações. Iniciando com um vídeo
chamado “Hola y Adiós”, e depois foi feito uma atividade
em que os bolsistas colocaram os nomes dos alunos no
cubo tátil e eles tinham que sortear o nome de um colega
e falar alguma saudação que havia aprendido.
Jaguarão, 1° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas

Os bolsistas perceberam com o resultado das fichas
que poucos alunos têm o conhecimento da língua
espanhola, mesmo vivendo em uma cidade que faz
fronteira com o Uruguai. E que apenas dois alunos
têm parentes uruguaios, assim tendo um maior
conhecimento da língua. Em relação à atividade
todos os alunos participaram e se mostraram
motivados em aprender uma segunda língua.

56. Letras – Jaguarão

Conhecer os integrantes
da família e seu léxico.

29/03/2017 – A oficina teve início com os bolsistas
perguntando para cada aluno como passaram o final de
semana. Em seguida, comunicaram à temática da aula,
que foi “família”. Com isso, explicaram que existem
diferentes famílias e o que importa é o amor que as uni.
Após, colocaram um vídeo chamado “¿Cómo es tu
familia?”, que mostra membros da família como: madre,

Com esta atividade os bolsistas conheceram um
pouco mais os alunos em relação a sua família. E
com o uso da canção “¿Cómo es tu familia?” foi
possível perceber o quanto eles gostam de escutar
música, com isso permanecendo motivados em
aprender a língua espanhola.



padre, hijo, hermano etc. Como atividade todos tiveram
que desenhar sua família e colorir.
Jaguarão, 1° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas

57 Letras – Jaguarão

Aprender os nomes dos
animais na língua
espanhola.

05/04/2017 – Os bolsistas iniciaram a oficina colocando o
vídeo “Bartolito – Lascanciones de lagranja 3”. Em
seguida, foi dividida a turma em dois grupos, cada aluno
tinha que sortear um animal e imitar para que os grupos
adivinhassem. Por fim, os alunos jogaram bingo, com o
tema animais.
Jaguarão, 1° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas

A aula foi bem produtiva, pois os alunos interagiram
na língua espanhola falando os nomes dos animais.
Com o bingo percebemos o quando eles são
competitivos, visto que quando saía o animal que
tinham na cartela, ficavam muito felizes.

58. Letras – Jaguarão

Encontrar a cesta de
Páscoa no pátio da escola
seguindo as pistas.

12/04/2017 – Esta oficina foi de apenas 30 minutos, pois
após a aula os alunos iriam visitar a casa do coelho que
estava no meio da praça do centro da cidade de Jaguarão.
Para não perder tempo os bolsistas se dividiram.
Enquanto um ficava em sala de aula com os alunos, os
outros dois espalhavam as pistas no pátio da escola.
Após, terem espalhado as pistas, começou a caça ao
tesouro. Com ajuda dos bolsistas que liam as pistas na
língua espanhola, os alunos encontraram a cesta de
páscoa escondida no pátio da escola.
Jaguarão, 1° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas

Os alunos se divertiram procurando a cesta de
páscoa e conheceram um novo léxico.

59. Letras – Jaguarão

Conhecer o léxico das
partes da casa.

19/04/2017 – A oficina teve início com o vídeo “Las
partes de la casa”, após, os bolsistas perguntaram “¿Qué
partes de la casa aparecióenelvideo?”, a maioria dos
alunos responderam. Alguns falaram em português e
outros em espanhol. Como atividade os bolsistas fizeram
o jogo da memória com figuras das partes da casa. No
final da aula ensaiaram o poema para a festa do dia das
mães que seria realizada na escola.
Jaguarão, 1° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas

Com o uso do jogo da memória, os alunos puderam
escutar várias vezes os nomes das partes da casa,
assim ajudando na aquisição da língua espanhola.

60. Letras – Jaguarão
Reforçar o que já
aprenderam e conhecer o
nome dos móveis com

26/04/2017 – Os bolsistas iniciaram a oficina
perguntando o que haviam visto nas aulas anteriores. Em
seguida, colocaram novamente o vídeo “Las partes de la
casa”, que mostra alguns móveis. Como atividade os

A revisão é muito importante para que os alunos
possam relembrar o que já foi estudado, e assim não
cair tudo no esquecimento. O jogo teve resultado
positivo, pois todos os alunos participaram e



ajuda do jogo da
adivinhação.

bolsistas desenharam no quadro alguns móveis. Os alunos
tinham que adivinhar qual era, e em que parte da casa ele
fica. Jaguarão, 1° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas

interagiram.

61. Letras – Jaguarão
Planejar atividades para
os meses de maio, junho e
julho.

28/04/2017 – Os bolsistas com a ajuda da supervisora
planejaram as temáticas e as metodologias para o restante
do semestre.
Jaguarão, Laboratório de Ensino de Espanhol como
Língua Estrangeira para Crianças e Formação Docente

Nessa reunião, foi possível refletir melhor sobre as
metodologias utilizadas nas oficinas, buscando
tornar mais significativas para os alunos.

62. Letras – Jaguarão

Trabalhar os números
com vídeo e com jogo de
boliche.

03/05/2017 – A oficina iniciou com o vídeo “La canción
de los números”. Depois do vídeo os bolsistas
organizaram a sala de aula para que os alunos pudessem
jogar boliche. O aluno que jogava a bolinha nos pinos
tinha que dizer em espanhol quantos pinos havia
derrubado, senão não ganharia os pontos. Por fim,
olharam outro vídeo com a canção “Diezindiecitos”.
Jaguarão, 1° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas

Os alunos gostaram de jogar boliche e praticaram a
língua espanhola falando o número de pinos que
caiam.

63. Letras – Jaguarão
Conhecer na língua
espanhola os materiais
escolares.

03/05/2017 e 17/05/2017 – Após apresentação da
temática foi exibido o vídeo “En mi mochila roja”. Após,
como atividade fizeram o jogo da memória.
Jaguarão, 1° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas

Os alunos tiveram um pouco de dificuldade em dizer
algumas palavras, pois alguns nomes na língua
espanhola eram bem diferentes do português. Porém,
o jogo da memória ajudou na aquisição da língua.

64. Letras – Jaguarão

Aprender o léxico das
cores e conhecer as cores
primárias e secundárias.

31/05/2017 –A aula iniciou com o vídeo “Colores,
colores! colores, colores!”. Em seguida, os bolsistas
repassaram as cores que apareceram no vídeo e
perguntaram se sabiam o que eram as cores primárias e
explicaram. Depois, foi exibido o vídeo “Los colores rojo,
amarillo y azul”. Os bolsistas usaram tinta tempera
diluída na água e misturaram uma cor com a outra, assim
criando as cores secundárias. Por fim, os alunos pintaram
e misturaram as cores primárias em uma folha.
Jaguarão, 1° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas

Os bolsistas obtiveram um bom resultado da
atividade, com aprendizagem das cores na língua
espanhola.

65. Letras – Jaguarão

Conhecer os nomes das
roupas na língua

07/06/2017 – A oficina teve início com os bolsistas
mostrando um boneco que estava vestido com algumas
peças de roupa. Os bolsistas perguntavam o nome de cada
peça para que os alunos respondessem na língua

Os alunos gostaram muito da atividade, pois adoram
desenhar no quadro. Com isso, os alunos se
mantiveram estimulados em aprender a língua
espanhola.



espanhola. portuguesa, e por sua vez os bolsistas diziam o nome
correspondente na língua espanhola. Na segunda parte da
oficina, cada aluno escolhia um balão e falava a sua cor
na língua espanhola. Após, teria que estourar e desenhar
no quadro a figura da roupa que estava dentro, para que
seus colegas adivinhassem qual peça de roupa estava
sendo desenhada.
Jaguarão, 1° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas

66. Letras – Jaguarão

Aprender o léxico sobre
as partes do corpo.

14/06/2017 e 21/06/2017 – Foram exibidos dois vídeos
“Cabeza, hombros, rodillas y pies” e “Piñon
fijochuchuua”. Os alunos gostaram tanto das músicas que
pediram para que colocassem novamente, pois queriam
dançar, fazendo as coreografias das músicas. Como
atividade foi feito um jogo em duplas, em que o aluno
tinha que pegar o estojo antes de seu colega, quando
ouvissem a palavra “corazón”. Para isso, os bolsistas
falavam várias partes do corpo como: “nariz”, “ojo”,
“boca”, “rodillas” etc, e os alunos tinham que tocar no
seu respectivo lugar, até o bolsista falar “corazón”, e
assim pegar o estojo da mesa. Após exibição do vídeo “El
pollito pio”, foram entregues dois prendedores de roupas
para cada aluno, e desenhos de vários animais para que
escolhessem. Os alunos coloriram e colaram no seu
prendedor de modo que a abertura do prendedor
parecesse a boca do animal. Por fim, cada aluno
apresentou na língua espanhola o animal que escolheu.
Jaguarão, 1° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas

Os alunos gostaram tanto da atividade que falavam
as partes do corpo antes dos bolsistas dizerem o que
tinha que fazer. E alguns alunos queriam ficar no
lugar do bolsista para poder conduzir a brincadeira.
A aula foi muito produtiva, pois eles se soltaram e
falaram na língua espanhola.

67. Letras – Jaguarão

Conhecer as estações na
língua espanhola.

28/06/2017 – A oficina teve início com o vídeo “Las
estaciones delaño – Canciones infantiles Doremila”. Em
seguida, foi entregue um desenho com características de
cada estação, e quatro bonequinhos com roupas conforme
a temperatura. Os alunos pintaram, recortam e coloram os
bonecos em cada estação.
Jaguarão, 1° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas

Os alunos participaram da aula falando algumas
características de cada estação, e demostraram
companheirismo, pois se trocavam materiais
escolares.



68. Letras – Jaguarão

Contar uma historia
através do desenho.

05/07/2017 – Os bolsistas iniciaram a aula colocando um
vídeo de desenho animado, que conta três histórias da
bruxinha “Tatti”. Após, os alunos terem olhado o vídeo,
os bolsistas perguntaram o que aconteceu nas histórias, e
os alunos explicaram. Como atividade foi entregue uma
folha em branco para que eles fizessem um desenho livre
ou algo que tenha chamado atenção no vídeo. Por fim,
apresentaram a sua história para seus colegas.
Jaguarão, 1° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas

Nesta aula os bolsistas perceberam que alguns
alunos tem dificuldade em falar em público. Mas o
que chamou mais atenção foi de um menino que na
hora de apresentar simplesmente começou a chorar.
Isso fez com os bolsistas refletissem sobre o
desenvolvimento de uma criança e o que fez com ele
se tornasse introvertido.

69. Letras – Jaguarão

Aprender o léxico das
profissões.

12/07/2017 – A oficina iniciou com os bolsistas
colocando o vídeo “Las profesiones canciones infantiles
Doremila”. Em seguida, os alunos falaram às profissões
que apareceram no vídeo. Como atividade cada aluno
sorteou uma profissão e teve que fazer mímica para que
seus colegas adivinhassem. Por fim, dançaram as músicas
“Me pongo de pie” e “Piñon fijochuchuua”.
Jaguarão, 1° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas

Os alunos gostaram da atividade, mas eles por serem
competitivos não entenderam as regras do jogo. O
que sabia qual era a profissão tinha que levantar o
dedo para falar, porém na maioria das vezes falavam
todos juntos. Na hora da música todos dançaram e
cantaram.

70. Letras – Jaguarão
Planejar as atividades
referentes ao mês de
março e abril.

03/08/2017 – Os bolsistas junto à supervisora planejaram
as metodologias que foram utilizadas e as temáticas que
foram trabalhadas nos meses de agosto a novembro.
Jaguarão, Laboratório de Ensino de Espanhol como
Língua Estrangeira para Crianças e Formação Docente

Nessa reunião, delimitamos os conteúdos que seriam
desenvolvidos durante o segundo semestre de 2017,
assim como as metodologias que embasam o
trabalho,para que fosse possível dar continuidade ao
que foi desenvolvido no primeiro semestre de 2017.

71. Letras – Jaguarão

Conhecer as partes da
cidade e fazer relações
com as profissões.

16/08/2017 – A oficina teve início com a apresentação de
slides, mostrando as partes da cidade de Jaguarão/RS,
sendo que, nesses slides, foram apresentados os principais
pontos da cidade. Para relembrar a última aula,
profissões, foi feita uma atividade de jogo da memória,
em que os alunos teriam que achar o profissional e
associar com o local onde ele trabalha. Jaguarão, 1° ano,
EMEF Fernando Corrêa Ribas

Com essa oficina, foi possível desenvolver a relação
entre o tema da aula. Percebeu-se que, embora eles
já conhecessem o jogo, o fato de pedir que eles
relacionassem as profissões com o local de trabalho
provocou um estranhamento nos alunos. A partir do
processo desenvolvido na oficina, pôde-se perceber
que a atividade se mostrou produtiva, já que boa
parte dos alunos pediu para que a repetíssemos.

72. Letras – Jaguarão

Conhecer os meios de
transportes e seu léxico.

23/08/2017 – Os bolsistas iniciaram a oficina com a
pergunta: quais são os meios de transportes que eles
conhecem? E à medida que os alunos respondiam, os
bolsistas falavam em espanhol para que eles repetissem.

Nessa atividade, os bolsistas puderam fazer a relação
da oficina com as desenvolvidas anteriormente.
Puderam ainda, de forma lúdica, conhecer um pouco
mais sobre a língua espanhola e o léxico referente à



Para a atividade foi entregue um carrinho para cada
aluno. Eles tiveram que ficar com as mãos para cima,
enquanto um dos bolsistas dizia os meios de transportes, e
só poderia pegar o carrinho quando escutassem a palavra
"auto". Em seguida foram entregues alguns desenhos com
meios de transportes para que eles colorissem.
Jaguarão, 1° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas

temática do dia.

73. Letras – Jaguarão

Aprender os nomes das
frutas na língua
espanhola.

30/08/2017 – A oficina teve início com a apresentação de
dois vídeos sobre as frutas. Um dos vídeos se chama
"manzanas e bananas". A partir da apresentação desse
vídeo, os bolsistas perguntavam para os alunos quais
eram suas frutas preferidas, enquanto desenhavam as
frutas no quadro. Foi preparada uma salada de fruta em
sala de aula, enquanto os alunos assistiam e cantavam a
música do vídeo. A salada de fruta estava bem variada,
tinha maça, laranja, banana, manga, pêra, morango, uva e
kiwi.
Jaguarão, 1° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas

A aula foi bem produtiva, pois os alunos gostaram
muito do vídeo e pediram para que ficássemos
repetindo-o por várias vezes. Outro ponto positivo na
oficina foi o fato de termos levado uma variedade de
frutas, pois muitos deles não conheciam algumas
frutas, como: manga e kiwi.

74. Letras – Jaguarão

Conhecer o léxico das
verduras e legumes e
fazer a relação de uma
alimentação saudável.

12/04/2017 – Primeiramente, foi passado o vídeo
“Canción de losvegetales”, que fala das verduras e dos
vegetais na língua espanhola. Após, foi dividido o quadro
em duas partes (um das frutas e o outro dos vegetais). Os
alunos, um por vez, sorteavam um papel com a imagem
das frutas, verduras ou dos vegetais e tinham que dizer o
nome em espanhol e pregá-las no quadro correspondente.
Jaguarão, 1° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas

A atividade foi bem divertida e os alunos fizeram
fila para repetirem o jogo. Além de trabalhar a
temática do dia, foi possível que eles fizessem a
relação com o que foi desenvolvido nas aulas
anteriores. Nesta oficina, percebemos que os alunos
levaram frutas como merenda, mudando um pouco
seus hábitos alimentares.

75. Letras – Jaguarão

Desenvolver a temática,
comidas, por meio do
lúdico.

13/09/2017 – Primeiramente, foi passado o vídeo do
desenho "pájaro loco", que eles conhecem como “pica
pau” e que os personagens falam de várias comidas. Foi
pedido para que os alunos desenhassem o que quisessem
do vídeo (podia ser sua comida favorita, ou outra coisa
que quisessem). Os alunos optaram por desenhar o
personagem.
Jaguarão, 1° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas

Embora o número de alunos tenha sido reduzido,
nessa oficina, podemos ressaltar de positivo o fato de
uma das alunas, que era muito tímida, ter interagido
mais na aula, visto que foi possível dar mais atenção
a ela e a seu colega. Esse processo refletiu
positivamente nas aulas seguintes, pois ela passou a
interagir mais com os bolsistas.



76. Letras – Jaguarão

Reforçar o léxico dos
alimentos.

27/09/2017 – A oficina foi iniciada com o vídeo “Las
comidas”. Após, foram dadas aos alunos algumas folhas
com desenhos de frutas vegetais e comidas variadas.
Depois, foi pedido que eles pintassem os desenhos e os
colassem nos pratos de plásticos que foram entregues na
sequência, sendo que era para eles formassem um prato
principal, um prato de salada e uma sobremesa de salada
de fruta. Jaguarão, 1° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas

Nesse dia, havia somente 3 alunos em sala, devido
ao mal tempo. Os alunos gostaram muito da
atividade. Com ela, foi possível conhecer um pouco
mais sobre os gostos dos alunos e reforçar a
necessidade de uma alimentação mais saudável.

77. Letras – Jaguarão
Desenvolver o gosto pela
língua espanhola.

04/10/2017 – Nesse dia, levamos os alunos para a
biblioteca para que eles pudessem assistir ao filme
“Aventura em Zambezia”.
Jaguarão, 1° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas

Nessa atividade a turma do Pré-escolar se juntou à
turma. Percebemos que houve uma grande diferença
entre as duas turmas em relação ao entendimento do
filme, visto que o Pré não é contemplado com o
ensino da língua espanhola.

78. Letras – Jaguarão

Relembrar o léxico das
partes do corpo.

01/11/2017 – Os bolsistas iniciaram a oficina colocando
dois vídeos “Cabeza, hombros, rodillas y pies” e “Piñon
fijochuchuua”. Os alunos já conheciam os vídeos de
oficinas anteriores e, logo que se iniciaram os vídeos, eles
pediram para dançar. Após o término dos vídeos, eles
pediram para que colocassem novamente, pois queriam
continuar a dançar. Como atividade, foram entregues
desenhos das partes do corpo (feminino e masculino) para
que eles colorissem, recortassem e colassem em uma
folha em branco, formando, assim, dois bonecos.
Jaguarão, 1° ano, EMEF Fernando Corrêa Ribas

Esta oficina foi bem produtiva, pois nela iniciamos
um repasso de oficinas anteriores e pudemos
perceber que os alunos compreenderam com maior
facilidade as atividades propostas em comparação
com o início do projeto. Os alunos se empolgaram
muito com a atividade das partes do corpo. Para
reforçar o trabalho com o tema da oficina, os
bolsistas passavam de mesa em mesa e perguntavam
qual erma os nomes das partes do corpo. Assim,
percebemos que os alunos recordavam o léxico
contestado.

79. Letras – Jaguarão
Apresentar o projeto do
ano letivo.

06/04/2017 – As bolsistas se reuniram na EMEF Marcilio
Dias, para então dar inicio nas oficinas ofertadas pelo
PIBID ao 7º ano A e B, do ensino fundamental. Houve as
apresentações, e, em seguida, recordaram que haviam
trabalhado com a temática da pintora Frida Kahlo, no ano
anterior e que trabalhariam mais profundamente este ano.
Em seguida as bolsistas levaram o livro da coleção anti
princesas “Frida Kahlo” e leram para os alunos. Logo em
seguida foi passado o livro para que eles pudessem olhar
e ter o contato direto com a obra. Após foi questionado o

A partir dessa temática podemos perceber que os
alunos compreenderam sobre o tema proposto, assim
como também recordaram sobre a pintora Frida.



que eles entendiam como conceito de princesa, qual era a
imagem que lhes vinha a cabeça. E discutiram que a
pintora Frida não segue esse padrão de beleza, por isso é
considerada uma anti princesa. Depois foi passado um
vídeo sobre o seu acidente para mostrar que ficou com
seqüelas para toda a vida e para finalizar, foi feita uma
atividade na qual os alunos deveriam ordenar a biografia
da pintora. Jaguarão, 7º ano, EMEF Marcilio Dias

80. Letras – Jaguarão
Continuar com a temática
sobre a vida da pintora
Frida.

20/04/2017 e 27/04/2017 – Nestes encontros foi passado
um vídeo chamado “Zamba - Excursión al Museo de
Bellas Artes - Frida Kahlo” e fizemos perguntas sobre o
vídeo. As bolsistas comentaram que o vídeo relatava
sobre auto retratos, suas obras, seus animais, beleza e
machismo. Foi questionado aos alunos, porque em uma
parte do vídeo a pintora Frida diz que se pinta feia. A
partir da resposta dada pela pintora no vídeo: “por causa
do machismo da época”, um aluno respondeu que era
porque queria que a aceitassem da maneira que era. Ao
final foi solicitada uma atividade na qual eles deveriam
desenhar um autorretrato sobre os seus sentimentos.
Jaguarão, 7º ano, EMEF Marcilio Dias

A partir desses encontros, os alunos puderam
repensar alguns conceitos como o machismo e
padrão de beleza, chegando a conclusão de que nos
dias de hoje, o machismo e o esteriotipo de beleza
ainda existem.os alunos puderam repensar alguns
conceitos como o machismo e padrão de beleza,
chegando a conclusão de que nos dias de hoje, o
machismo e o esteriotipo de beleza ainda existem.

81. Letras – Jaguarão
Continuar com a temática
sobre a vida da pintora
Frida.

04/05/2017 – As bolsistas retomaram a aula passada e
perguntaram oralmente o que eles haviam respondido.
Em seguida foi passado um vídeo chamado “Los
simsomps y el feminismo”, foi explicado um pouco sobre
o vídeo e comparado as questões vistas nas aulas
anteriores, relacionando com o tema das princesas. Para
finalizar a aula foi mostrado um slide com fotos e frases
da Frida, mostrando tudo o que passou ao longo de sua
vida. Jaguarão, 7º ano, EMEF Marcilio Dias

Os alunos puderam relacionar os conceitos de
machismo e feminismo e os esteriótipos de beleza.

8. Letras – Jaguarão
Mostrar obras e pinturas
da Frida.

11/05/2017 – As bolsistas levaram gravuras de alguns
quadros da pintora Frida. Explicaram sobre os quadros e
colaram as gravuras na parede da sala de aula, com a
ajuda dos alunos. Foi relacionado às gravuras com a

Esta aula foi bastante produtiva, pois os alunos
relataram suas emoções, mostrando interesse pelas
obras da pintora, relacionando-as com a sua vida.



biografia, mostrando que em cada momento da sua vida a
Frida pintava a sua realidade. Em seguida foram passadas
no quadro algumas perguntas relacionadas a essa
temática, chamado la “galería de las emociones”, e
pedido que os alunos respondessem individualmente.
Jaguarão, 7º ano, EMEF Marcilio Dias

83. Letras – Jaguarão
Mostrar obras e pinturas
da Frida.

18/05/2017 – As bolsistas iniciaram a aula relembrando a
anterior e vendo se os alunos haviam respondido as
perguntas. Alguns haviam respondido e outros não, sendo
assim, esperaram algum tempo para que eles terminassem
de responder. Neste meio tempo, as bolsistas deixaram
passando o livro da Frida, que havia imagens de seus
quadros, chamado “Frida Kahlo 1907 – 1954 Dor e
Paixão”. Em seguida, fizeram uma atividade de chuva de
idéias sobre a palavra a vida, perguntando o que eles
pensavam, qual a primeira coisa que vinha a mente
quando eles ouviam essa palavra, as bolsistas iam
escrevendo o que eles respondiam no quadro. E depois,
passaram outra atividade de chuva de idéias com a
palavra vida, agora relacionada com a vida da pintora
mexicana, no qual eles deveriam relacionar as colunas.
Não foi possível terminar a atividade.
Jaguarão, 7º ano, EMEF Marcilio Dias

Foi uma aula produtiva, devido a debater questões
do cotidiano, e eles puderam repensar sobre as várias
significações da vida.

84. Letras – Jaguarão
Perceber o interesse dos
alunos, pelo filme.

25/05/2017 – Nessa aula foram poucos alunos devido ao
mau tempo, sendo assim a coordenação juntou todos os
alunos da escola em uma turma só e foi passado um filme
chamado “O contador de histórias”.
Jaguarão, 7º ano, EMEF Marcilio Dias

Percebemos que os alunos demonstraram interesse
pelo filme passado em aula.

85. Letras – Jaguarão
Retomar as temáticas
trabalhadas.

01/06/2017 – Retomamos as aulas anteriores, já que
muitos não iam às aulas faziam algum tempo. As
bolsistas terminaram de passar a atividade que faltava de
relacionar as colunas, eles copiaram e responderam as
atividades. Jaguarão, 7º ano, EMEF Marcilio Dias

A aula foi produtiva, pois, os alunos puderam
relembrar as temáticas trabalhadas nas aulas
anteriores.

86. Letras – Jaguarão 08/06/2017 e 22/06/2017 – As bolsistas levaram um cubo Foram oficinas produtivas, pois os alunos se



Introduzir o gênero auto
retrato.

mágico e explicaram que os alunos deveriam olhar para
dentro do cubo, mas não poderiam dizer o que havia
dentro. E logo passar para o aluno seguinte da fila. Isso
foi feito até todos terem olhado o cubo. Depois foi
comentado porque a escolha dessa atividade, para que os
alunos pudessem repensar sobre olhar a si mesmo, se ver
em um espelho, ver o que enxergam. A seguir foi passado
um vídeo chamado “Auto-retratos”. E por fim, foi
solicitado que eles fizessem seus próprios auto-retratos.
Jaguarão, 7º ano, EMEF Marcilio Dias

divertiram muito ao tentar adivinhar o que havia
dentro do cubo, e também mostraram interesse em
trabalhar com essa temática. Percebemos que os
alunos se mostraram interessados ao finalizar seus
auto retratos pois, sabiam que seus trabalhos seriam
expostos a comunidade escolar

87. Letras – Jaguarão
Introduzir o léxico das
vestimentas

29/06/2017 – As bolsistas iniciaram a oficina lendo um
texto chamado “El armario perdido de Frida Kahlosale de
suescondite”, que tratava sobre as roupas da Frida. Os
alunos foram questionados se já haviam lido ou ouvido
falar sobre esse assunto, logo, responderam que não. Em
seguida, foram mostradas fotos das roupas da Frida.
Após, as bolsistas expuseram uma boneca da Frida e
perguntaram, quais eram as roupas que ela usava, e iam
falando os nomes em espanhol. A partir disso, foram
questionados se eles sabiam algum outro nome de roupas
em espanhol e as bolsistas comentaram alguns nomes
oralmente. Por último, levaram umas bonecas de papel
“paperdolls”, na qual os alunos deveriam pintar, recortar
e colocar as roupas, enquanto isso iam dizendo os nomes
oralmente. Jaguarão, 7º ano, EMEF Marcilio Dias

Nesta oficina as bolsistas obtiveram um bom
resultado, pois os alunos puderam conhecer o léxico
de diversas vestimentas.

88. Letras – Jaguarão
Trabalhar a temática
partes do corpo.

06/07/2017 – Foi retomada a aula anterior. Alguns alunos
não haviam terminado a atividade das bonecas de papel.
Neste primeiro momento da aula, os alunos terminaram
a atividade. Em seguida foi introduzida a temática das
partes do corpo. Foram passados dois vídeos, um sobre as
partes do corpo e outro sobre os ossos. As bolsistas
perguntaram sobre o que tratava o vídeo e quais nomes
apareciam. Depois foi retomada os nomes das partes do
corpo a partir da boneca da Frida que as bolsistas haviam

Nesta aula os alunos puderam conhecer o léxico das
partes do corpo humano. Os alunos participaram das
atividades, sempre comunicativos e empolgados em
aprender.



levado na aula passada. Como atividade foi pedido que
eles recortassem e colassem outra boneca de papel da
Frida, agora com as partes do corpo separadas, na qual
eles deveriam escrever os nomes das partes ao lado.
Jaguarão, 7º ano, EMEF Marcilio Dias

89. Letras – Jaguarão
Planejar as atividades
referentes ao mês de
agosto e setembro.

07/08/2017 – Os bolsistas junto à supervisora planejaram
o projeto e as atividades para os dois meses.
Jaguarão, Laboratório de Ensino de Espanhol como
Língua Estrangeira para Crianças e Formação Docente

Foi possível nessa reunião determinar o andamento
do segundo semestre de 2017, e definir as atividades
para os meses de agosto e setembro.

90. Letras – Jaguarão
Conhecer os alunos e
saber o que eles
gostariam de ver nas
oficinas de língua
espanhola.

10/08/2017 – Os bolsistas iniciaram a oficina se
apresentando, em seguida pediram para que os alunos
escrevessem em uma folha palavras que os
identificassem, após os bolsistas recolheram e fizeram um
sorteio para que os alunos sorteassem e com isso
adivinhassem de quem eram as características. Depois da
atividade os bolsistas perguntaram para os alunos o que
eles gostariam de ver nas oficinas, e responderam que
gostariam de trabalhar a fronteira. Por fim, escreveram
um pequeno texto o que os identificassem como
fronteiriços.

Jaguarão, 7º A e B, EMEF Marcilio Dias

Os bolsistas conheceram um pouco os alunos e
souberam o que eles gostariam de ver nas oficinas de
língua espanhola e qual o conceito que eles têm em
viver em uma região fronteira.

91. Letras – Jaguarão
Compreender o que é
fronteira.

17/08/2017 – Primeiramente os bolsistas falaram dos
textos que os alunos haviam escritos na aula anterior. Em
seguida, explicaram o que é fronteira. Após os bolsistas
colocaram a música “Fronteira” de Jorge Drexler para
que os alunos pudessem compreender melhor o
significado de fronteira. Por fim, escreveram um pequeno
texto sobre a fronteira Jaguarão - Rio Branco.
Jaguarão, 7º A e B, EMEF Marcilio Dias

Os bolsistas puderam perceber lendo os textos que os
alunos veem a nossa fronteira como um lugar de
livre acesso e unido. Em um dos textos um menino
escreveu a seguinte frase: “yocomprendi que mi casa
es lafrontera”, em outro texto uma menina escreveu
o seguinte: “ennuestrafronteralo que nos une es la
ponte y lo que nos separa es el rio”.

92. Letras – Jaguarão
Reconhecer a fronteira
Jaguarão – Rio Branco no
conto “Ida e volta” do

31/08/2017 – A oficina teve inicio com os bolsistas
apresentando o escritor Aldyr Garcia Schlee e em seguida
colocaram o áudio-conto “Ida e volta”, para que os alunos
conhecessem um pouco da literatura da região e o espaço

Os alunos gostaram do conto e narraram o que se
passava. Alguns alunos conseguiram identificar
pontos turísticos e lugares que fazem parte da rotina
de quem vive na fronteira Jaguarão – Rio Branco.



escritor Aldyr Garcia
Schlee.

fronteiriço Jaguarão - Rio Branco que é narrado. Após, os
alunos tiveram que dizer o que compreenderam do conto
e se reconheceram o espaço que se passava a história.
Jaguarão, 7º A e B, EMEF Marcilio Dias

93. Letras – Jaguarão
Conhecer o escritor local
Silvio Nunes e apresentar
o gênero literário que ele
escreve.

21/09/2017 – Foi apresentado Silvio Nunes que é um
artista local que trabalha com cordéis. Silvio contou como
começou a escrever cordéis e da onde surgiram suas
histórias. Depois apresentou um poema em espanhol e
disse que precisaria de dois voluntários para que
ajudassem a contar uma história do Pedro Mentira, os
alunos ficaram um pouco tímidos, mas dois se
mobilizaram e quiseram participar. Após, o escritor
exibiu mais dois cordéis. Por fim, perguntou se alguém
tinha alguma pergunta e alguns alunos perguntaram.
Jaguarão, 7º A e B, EMEF Marcilio Dias

Os alunos interagiram e demostraram interesse em
querer escutar as histórias do Pedro Mentira.
Conheceram o gênero literário cordel e como são
confeccionados os livrinhos.

94. Letras – Jaguarão
Conhecer os diferentes
tipos de fronteira que
existem.

28/09/2017 – A partir da leitura do conto “La frontera”
que apresenta a fronteira como um tipo de preconceito
vivido pelo personagem, os bolsistas discutiram o assunto
com os alunos sobre as diferentes formas de fronteira,
visto como uma barreira. Por fim, passaram o vídeo “A
linha imaginária" que mostra a influência da língua e os
costumes das fronteiras Brasil - Uruguai.
Jaguarão, 7º A e B, EMEF Marcilio Dias

Os alunos interagiram com os bolsistas contando o
que compreenderam no conto e falaram da influência
que sofrem em viver na fronteira por terem esse livre
acesso.

95. Letras – Jaguarão
Planejar as atividades
referentes ao mês de
outubro e novembro.

02/10/2017 – Os bolsistas com a ajuda da supervisora
planejaram as atividades para o restante do semestre.
Jaguarão, Laboratório de Ensino de Espanhol como
Língua Estrangeira para Crianças e Formação Docente

Nessa reunião, foi possível refletir melhor sobre as
metodologias utilizadas nas oficinas, buscando
tornar mais significativas para os alunos.

96. Letras – Jaguarão
Organizar a página criada
pelos alunos no
Facebook.

05/10/2017 – Os bolsistas iniciaram a aula abrindo a
página no Facebook com ajuda da Data Show, para que
fossem colocadas as atividades trabalhadas nas oficinas e
o vídeo da apresentação do Silvio Nunes.
Jaguarão, 7º A e B, EMEF Marcilio Dias

Os bolsistas tiveram dificuldades em carregar o
vídeo na página, pela internet não ser de boa
qualidade. Porém puderam organizar as fotos e
colocar os contos.

97. Letras – Jaguarão
Conhecer a história do

19/10/2017 – A oficina teve inicio com o vídeo “Memória
dos trens Jaguarão e Rio Branco” que conta a historia do

Os alunos puderam conhecer o trem que muitos
utilizavam para se locomover de um país para outro.



meio de transporte que
ligava Jaguarão e Rio
Branco.

trem que passava pela ponte Barão de Mauá. Após, os
bolsistas falaram sobre o vídeo e fizeram perguntas aos
alunos. Para concluir passaram outro vídeo “Numa antiga
estação de trem. Caminhos de si”.
Jaguarão, 7º A e B, EMEF Marcilio Dias

E interagiram contando algumas histórias de
parentes que viveram nesta época.

98. Letras – Jaguarão
Aprofundar o
conhecimento sobre o
conto “Ida e volta” de
Aldyr Garcia Schlee.

24/10/2017 – Neste dia os alunos junto com os bolsistas
saíram da EMEF Marcílio Dias e foram até a Unipampa,
onde uma professora da universidade os esperava para
uma palestra sobre o conto “Ida e volta”. Após os alunos
passearam na Unipampa e por fim brincaram nos
brinquedos disponíveis no pátio.
Jaguarão, 7º A e B, EMEF Marcilio Dias

Os alunos ampliaram a visão sobre o que diz no
conto sobre a cultura e a relação da nossa fronteira.
Além disso, interagiram com a professora e entre si
após a palestra.

99. Letras – Jaguarão
Expor em forma de texto
a ida até a Unipampa.

26/10/2017 – A oficina teve inicio com os bolsistas
perguntando para os alunos o que acharam do passeio, e
após foi solicitado que escrevessem um pequeno texto
expondo o passeio e algo que mais o chamou atenção,
sobre a palestra e a universidade.
Jaguarão, 7º A e B, EMEF Marcilio Dias

Os alunos puderam praticar a escrita na língua
espanhola e expor o que vivenciaram na Unipampa.
E pudemos observar que a saída da escola fez com
os alunos interagissem mais em sala de aula e
ficassem mais animados para as próximas oficinas.

100. Letras – Jaguarão
Ter o contato direto com
a língua e cultura da
cidade de Rio
Branco/Uruguai.

09/11/2017 – Neste dia, os alunos saíram com os bolsistas
da EMEF Marcilio Dias para um passeio até a cidade de
Rio Branco no Uruguai. Por se tratar de uma fronteira,
foram caminhando e percorrendo pontos históricos e
culturais desse espaço fronteiriço. Passaram por onde
percorria a antiga linha férrea que ligava as duas cidades,
Jaguarão e Rio Branco. Foram até o local onde o trem
fazia a volta para retornar a Montevidéu, ao lado da ponte
Internacional Barão de Mauá. Em seguida, cruzaram a
ponte e fizeram uma parada no ponto que há uma marca
divisória entre os dois países, Brasil e Uruguai. Passaram
pela área onde ficam os “Free Shops”. Nesse local,
antigamente, era um ponto muito importante
culturalmente. Após, se dirigiram à estação de trens de
Rio Branco, hoje desativada. Em seguida, foram ao
Museu do Automóvel de Rio Branco, onde foi possível

Nesse passeio, foi possível fazer que os alunos
tivessem um contato com um pouco da cultura da
cidade de Rio Branco no Uruguai. Os alunos
puderam aumentar seus conhecimentos sobre a
língua espanhola e fazer relações com o que foi
desenvolvido durante o projeto, pois eles tiveram o
contato direto com a língua e os pontos históricos da
cidade. Ademais, foi possível perceber a empolgação
deles em interagir com os uruguaios e ao ver os
objetos do museu.



ver e ouvir sobre a história da cidade. Por fim, encerraram
o passeio, retornando a Jaguarão.
Jaguarão, 7º A e B, EMEF Marcilio Dias

101. Letras – Jaguarão
Relatar oralmente o
passeio e escrever texto
sobre o que foi
desenvolvido no projeto.

16/11/2017 – Os bolsistas iniciaram a oficina pedindo
para que os alunos relatassem o passeio até Rio Branco.
Após tiveram que escrever um texto contanto o que foi
desenvolvido no projeto e o que mais lhe chamou
atenção.
Jaguarão, 7º A e B, EMEF Marcilio Dias

Cada aluno contou um pouco do que aconteceu no
passeio e o que mais gostaram. Falaram também que
aprenderam algumas palavras novas na língua
espanhola. E por fim, exercitaram a escrita contando
o que mais gostaram do projeto, e com os resultados
os bolsistas perceberam que as oficinas foram bem
significativas para os alunos.

102. Letras – Jaguarão
Planejar as oficinas do
ano letivo.

04/03/2017 – As bolsistas juntamente com a supervisora,
se reuniram para planejar as oficinas e refletir sobre a
temática “El Cotidiano” a ser trabalhada durante o ano
letivo. As oficinas são ofertadas aos dois 6º anos A e B, e
8º ano. Jaguarão, EMEF Marcilio Dias

103. Letras – Jaguarão
Planejar as oficinas do
ano letivo.

04/03/2017 – As bolsistas juntamente com a supervisora,
se reuniram para planejar as oficinas e refletir sobre a
temática “El Cotidiano” a ser trabalhada durante o ano
letivo. As oficinas são ofertadas aos dois 6º anos A e B, e
8º ano. Jaguarão, EMEF Marcilio Dias

Durante a reunião foi possível definir o que seria
trabalhado dentro dessa temática e como ocorreria a
organização das oficinas.

104. Letras – Jaguarão
Apresentar o plano de
trabalho e apresentação
das bolsistas e alunos.

10/03/2017 – No primeiro momento a professora,
supervisora apresentou as bolsistas aos alunos e
vice-versa, logo após, comentou como iria ser
desenvolvido o projeto a partir de uma temática. Em
seguida, cada aluno falou um pouco do que gostaria de
ver durante as oficinas. Esta atividade foi realizada com
os 6º A e B.
Jaguarão, EMEF Marcilio Dias

Os alunos apresentaram interesse sobre a temática a
ser trabalhada. As bolsistas foram bem
recepcionadas pelos alunos em que se mostraram
motivados em aprender uma segunda língua.
Os alunos 6º ano A, são mais participativos devido à
idade, já os alunos do 6º ano B são maiores e
tímidos, percebe-se isso na realização das tarefas.

105. Letras – Jaguarão
Apresentar o plano de
trabalho e apresentação
das bolsistas e alunos.

10/03/2017 – Na oficina do 8º ano ocorreu o mesmo
procedimento das oficinas anteriores em que no primeiro
momento a professora, supervisora apresentou as
bolsistas aos alunos e eles se apresentaram, logo após,
expôs como sucederia o projeto a partir de uma temática.
Posteriormente, cada aluno relatou um pouco do que

Esta turma de 8º ano é composta por uma quantidade
menor de alunos do que a dos anos anteriores. Porem
são alunos com mais conhecimentos devido as
oficinas que já participaram. Os alunos foram
receptivos à temática apresentada.



desejaria aprender durante as oficinas. Esta atividade foi
realizada com o 8º ano. Jaguarão, EMEF Marcilio Dias

106. Letras – Jaguarão
Relatar quais atividades
realiza-se nas
“vacaciones”, estimular a
conversação na língua
espanhola e conhecer o
léxico.

17/03/2017 – As bolsistas deram início à oficina de
língua espanhola perguntando aos alunos se recordavam o
significado da palavra “vacaciones”. No segundo
momento da oficina foi realizado, no quadro, um mapa
semântico, onde foi trabalhado o léxico oral e escrito.
Atividade realizada nas oficinas do 6º ano A e B.
Jaguarão, EMEF Marcilio Dias

Com essa tarefa os alunos puderam expressar as
atividades realizadas no seu cotidiano e também
trabalhar a conversação na língua espanhola bem
como a escrita de forma natural e descontraída.

107. Letras – Jaguarão

Praticar a oralidade a
partir da leitura do texto.
Livro “Las Venas
Abiertas de América
Latina”

24/03/2017 – No primeiro momento as bolsistas
apresentaram o nome do autor, Eduardo Galeano,
explicando para os alunos sua biografia e algumas obras.
Logo após, foi distribuído um livro deste autor
“LasVenasAbiertas de America Latina” e foi feita a
leitura pelos alunos com o auxílio das bolsistas e da
professora supervisora. Atividade realizada nas oficinas
do 6º ano A e B e do 8º ano.
Jaguarão, EMEF Marcilio Dias

A oficina foi realizada em três turmas de Ensino
Fundamental. Os alunos fizeram a leitura do livro
onde eles trabalharam a pronunciação com o auxílio
das bolsistas e da professora supervisora e também
sanaram as dúvidas relacionadas às palavras que eles
desconheciam. Durante a atividade, eles aprenderam
sobre a América Latina e dialogaram a respeito das
diferenças entre estados e culturas.

108. Letras – Jaguarão
Observar e analisar as
diferenças entre as duas
culturas, brasileira e
uruguaia.
Semana Santa no Brasil e
Semana de Turismo no
Uruguai

31/03/2017 – Os bolsistas com a ajuda da supervisora
explicaram para os alunos as diferenças entre a Semana
Santa no Brasil e a Semana de Turismo no Uruguai,
sendo a mesma data e duas comemorações diferentes.
Tema esse a ser discutido no intercâmbio da escola
brasileira com a escola uruguaia. Atividades realizadas
nas oficinas do 6º ano A e B. Essa temática foi trabalhada
também com o 8º ano devida à mesma finalidade, o
intercâmbio cultural. Atividade realizada na oficina do 8º
ano. Jaguarão, EMEF Marcilio Dias

Através da conversação, os alunos conheceram um
pouco da cultura do país vizinho, o Uruguai,
praticando assim a oralidade na língua espanhola. Os
alunos foram receptivos à temática e a aula foi
produtiva em ambas as turmas.

109. Letras – Jaguarão
Reconhecer os dias da
semana na língua
espanhola.

07/04/2017 – As bolsistas iniciaram a oficina
perguntando para os alunos se eles sabiam quais eram os
dias da semana. Logo após, os alunos foram levados à
biblioteca para ler um texto sobre o significado dos dias
da semana. Atividade realizada nas oficinas do 6º ano A e
B. Jaguarão,EMEF Marcilio Dias

Os alunos de ambas as turmas estavam muito
interessados nesta atividade. Todos participaram.
Praticou-se a oralidade e vocabulário na língua
espanhola na leitura do texto sobre os dias da
semana.



110. Letras – Jaguarão
Desenvolver a
criatividade e a oralidade
através da leitura do texto
“Um milagroen Semana
Santa”.

07/04/2017 – As bolsistas começaram a oficina
apresentando o título do texto “Um Milagro en Semana
Santa” e foi perguntado aos alunos o que imaginavam que
se tratava o texto. No decorrer dos parágrafos foi feito da
mesma forma, os alunos levantavam hipóteses sobre a
continuação do texto. Atividade realizada na oficina do 8º
ano. Jaguarão, EMEF Marcilio Dias

Os alunos demonstraram muito interesse pela
atividade. Eles trabalharam a oralidade e a
imaginação, pois cada um deles leu um trecho do
texto em voz alta e diziam o que pensavam que iria
acontecer na continuação da história. No decorrer da
atividade, os alunos sanaram suas dúvidas referentes
ao léxico.

111. Letras – Jaguarão
Praticar a oralidade à
partir da leitura do poema
“Dia de las Madres”.

05/05/2017 – As bolsistas iniciaram a oficina
perguntando aos alunos se eles recordavam os meses do
ano. A partir disso, eles visualizaram uma imagem
projetada com os meses do ano, e tiveram que escrever
em seus cadernos. No segundo momento, foi apresentado
aos alunos, um “acróstico deldía de las madres”. Foi feita
a leitura e eles terão que apresentar o poema num evento
na escola. Atividade realizada nas oficinas do 6º ano A e
B. Jaguarão, EMEF Marcilio Dias

Aula muito significativa, pois todos os alunos
participaram de ambas as turmas. Eles praticaram a
escrita e a oralidade na língua espanhola nas
atividades propostas pelas bolsistas.

112. Letras – Jaguarão
Praticar a oralidade à
partir da leitura do poema
“A mi madre”.

05/05/2017 – Nesta oficina do 8º ano, as bolsistas
trabalharam com o tema “Dia das Mães”, a importância e
o porquê da data ser neste dia. Foi entregue um poema “A
mi madre”, e cada aluno leu um trecho do poema para
também apresentar num evento da escola.
Jaguarão, EMEF Fernando Correa Ribas.

Aula satisfatória e alunos participativos.
Trabalharam a oralidade na leitura do poema “A mi
madre” e tiraram suas dúvidas a respeito do motivo
da comemoração ser nesta data.

113. Letras – Jaguarão

Conhecer as diferenças
entre duas culturas.
Intercambio.

12/05/2017 – Nesta oficina os alunos do 6º ano A e B
juntamente com os alunos do 8º ano da escola Fernando
Corrêa Ribas foram levados pelas bolsistas e
acompanhados por alguns professores até a Escuela 5
situada na cidade de Rio Branco – Uruguai para
realização de um intercâmbio cultural. Os alunos foram
convidados a conhecer a escola e a professora uruguaia
explicou como funcionavam as aulas no país vizinho.
Logo após, ocorreram algumas apresentações. O tema
“Páscoa e semana de turismo” sendo que foram
discutidos alguns pontos importantes a respeito do
significo do mês de abril e suas diferenças culturais entre

Os alunos da escola Fernando Corrêa Ribas ficaram
animados com o intercambio, e a ida até o país
vizinho foi muito produtiva, pois os alunos puderam
entender de forma mais clara as diferenças entre
essas duas culturas. “Também, eles tiveram contato
direto com a língua espanhola, o que é muito
importante para a aquisição da linguagem.



os dois países. Jaguarão, EMEF Fernando Correa Ribas
114. Letras – Jaguarão

Apresentar a poesia “Dia
de las Madres”.
Festa de Dia das Mães

13/05/2017 – Depois de alguns ensaios com o auxílio das
bolsistas, os alunos apresentaram em espanhol o acróstico
“Dia de las Madres”, na festa do dia das mães na escola.
Atividade realizada nas oficinas do 6º ano A e 6º ano B.
Da mesma forma que ocorreu com os 6º anos A e B,
também ocorreu com o 8º ano, após alguns ensaios, em
turno inverso, com o auxílio das bolsistas, os alunos
realizaram a apresentação da poesia “A mi Madre”, na
festa em comemoração ao Dia das Mães na escola.
Atividade realizada na oficina do 8º ano.
Jaguarão, EMEF Fernando Correa Ribas.

Com a apresentação pode-se observar o quanto os
alunos tem desenvolvido a oralidade na língua
espanhola. A apresentação dos alunos do 8º ano
causou entusiasmo as bolsistas e professora, pois
eles demonstraram dominar a pronunciação das
palavras.

115. Letras – Jaguarão

Relembrar as diferenças
culturais. Atividade a
respeito do intercambio

19/05/2017 – No primeiro momento as bolsistas
perguntaram para os alunos se eles recordavam o que
tinha sido discutido, no intercâmbio cultural realizado
pela escola, referente as datas comemorativa do mês de
abril, do Brasil e Uruguai. Logo após eles escreveram no
seu caderno, em espanhol, o que cada um observou e
julgou ser mais interessante no evento realizado na
Escuela 5. Atividade realizada nas oficinas do 6º ano A e
B. Jaguarão, EMEF Fernando Correa Ribas.

Com essa tarefa os alunos praticaram a oralidade e a
escrita na língua espanhola, com a ajuda das
bolsistas que os auxiliavam quando desconheciam
alguma palavra. Todos os alunos de ambas as turmas
se mostraram participativos.

116. Letras – Jaguarão

Praticar a escuta e a
oralidade através da
canção.
Música “Te amo y ódio”
BandaMarama

19/05/2017 – As bolsistas apresentaram a canção “Te
amo y odio” da banda uruguaia Marama. No segundo
momento os alunos com o auxílio das bolsistas, fizeram
leitura da letra da música, logo os alunos ouviram e
cantaram juntos com a canção. Após, uma explicação
sucinta do que são verbos, eles tiveram que sublinhar os
verbos contidos na canção. Atividade realizada na oficina
do 8º ano. Jaguarão, EMEF Fernando Correa Ribas.

Os alunos trabalharam a escuta e a oralidade ao
escutar e cantar a canção “Te amo y ódio” e também
tiraram suas dúvidas com as bolsistas a respeito do
léxico. Aula bastante significativa, pois a música era
de uma banda que muitos já conheciam.

117. Letras – Jaguarão
Confeccionar algo sobre
as diferenças entre as
culturas do Brasil e
Uruguai. Atividade

26/05/2017 – Como produto final da temática discutida
no intercâmbio, a proposta foi os alunos confeccionarem
trabalhos manuais que representassem as datas
comemorativas dos dois países. O que significava para
eles a pascoa no Brasil e a semana de turismo no

Tarefa lúdica a respeito de uma temática bem
interessante e que foi trabalhado o imaginário dos
alunos. Alunos bastante interessados e aula muito
produtiva em que eles confeccionaram com materiais
recicláveis objetos que representaram as datas



artística Uruguai. .Atividade realizada nas oficinas do 6º ano A e
B.
Jaguarão, EMEF Fernando Correa Ribas.

comemorativas nos dois países.

118. Letras – Jaguarão
Praticar a oralidade na
língua espanhola e
relembrar o léxico das
cores.Conto “El jardín de
los colores”

26/05/2017 – Após a leitura do conto feita pelas bolsistas,
cada aluno leu uma parte do conto em voz alta. No
segundo momento eles refletiram sobre a interpretação do
conto e tiraram suas dúvidas a respeito do léxico
desconhecido. Atividade realizada na oficina do 8º ano.
Jaguarão, EMEF Fernando Correa Ribas.

Aula produtiva, pois eles trabalharam a oralidade na
leitura do conto e também numa conversação ao
refletir junto com os colegas e as bolsistas suas
interpretações e com isso relembraram as cores.

119. Letras – Jaguarão

Desenvolver a oralidade.
As estações do ano.

02/06/2017 – Os alunos fizeram a leitura em voz alta do
texto “Las estaciones Del año”, entregue em uma folha
impressa pelas bolsistas. Após a leitura, os alunos
recortaram figuras que representassem cada estação do
ano o que resultou na confecção de um cartaz. Atividade
realizada nas oficinas do 6º ano A e B.
Jaguarão, EMEF Fernando Correa Ribas.

Os alunos de ambas as turmas estavam
entusiasmados com a atividade, pois foi uma
atividade descontraída, na qual eles trabalharam a
oralidade na língua espanhola de forma lúdica.

120. Letras – Jaguarão

Trabalhar a escrita e a
criatividade.

02/06/2017 – No primeiro momento foi ditado um conto
em espanhol para os alunos, o qual eles escreveram em
seus cadernos, esse conto não tem fim, então as bolsistas
pediram para que na próxima aula, cada aluno trouxesse
um final para o conto, que deverá ser escrito por cada
aluno no quadro. Atividade realizada na oficina do 8º
ano.

Jaguarão, EMEF Fernando Correa Ribas.

Os alunos puderam apresentar cada um seu ponto de
vista a respeito do conto, dando a ele o final
desejado. Aula produtiva, pois eles trabalharam a
escrita e a criatividade.

121. Letras – Jaguarão

Apresentar o cartaz com
as estações do ano e
identificar os artigos.

09/06/2017 – No primeiro momento os alunos
apresentaram seus cartazes relativos às estações do ano.
Após as apresentações os alunos trabalharam os artigos
definidos, e depois fizeram alguns exercícios.
Atividade realizada nas oficinas do 6º ano A e B.
Jaguarão, EMEF Fernando Correa Ribas.

Os alunos de ambas as turmas estavam atentos à
explicação do conteúdo. Eles participaram e fizeram
todos os exercícios solicitados pelas bolsistas.

122. Letras – Jaguarão

Desenvolver a audição e a

09/06/2017 – No começo da oficina, os alunos
escreveram no quadro o final do conto que foi realizado
na última aula. No segundo momento apresentaram a

Foi trabalhada a audição e a oralidade na realização
desta tarefa. Aula bastante significativa, todos os
alunos participaram cantando a canção.



oralidade. Música “Todo
cambia” de Mercedes
Sosa.

música “Todo cambia” da cantora argentina Mercedes
Sosa. As bolsistas explicaram para os alunos a biografia
de Mercedes Sosa e auxiliaram os alunos na leitura da
letra da música. Atividade realizada na oficina do 8º ano.
Jaguarão, EMEF Fernando Correa Ribas.

123. Letras – Jaguarão

Conhecer países que tem
a língua espanhola como
língua oficial.

16/06/2017 – As bolsistas iniciaram a oficina
perguntando aos alunos se eles tinham algum
conhecimento sobre a América do Sul. No segundo
momento os alunos foram levados à biblioteca para
assistirem vídeos de países da América do Sul que tinham
a língua espanhola como língua oficial. No decorrer dos
vídeos, os alunos anotaram em seus cadernos o nome
desses países. Atividade realizada nas oficinas do 6º ano
A e B. Jaguarão, EMEF Fernando Correa Ribas.

Os alunos puderam conhecer quais países que estão
localizados na América do Sul e que, assim como o
Uruguai, tem a língua espanhola como língua oficial.
Os alunos das duas turmas mostraram bastante
interesse na atividade.

124. Letras – Jaguarão

Desenvolver a
compreensão das palavras
e a oralidade. Música
“Todo cambia” de
Mercedes Sosa.

16/06/2017 – No primeiro momento as bolsistas pediram
para que os alunos fizessem novamente a leitura da
música “Todo cambia”. No segundo momento eles
sublinharam as palavras desconhecidas para pesquisarem
os significados no dicionário. Logo após eles assistiram
um vídeo da música e cantaram todos juntos com a
canção. Atividade realizada na oficina do 8º ano.
Jaguarão, EMEF Fernando Correa Ribas.

Com o auxílio das bolsistas os alunos conseguiram
pronunciar algumas palavras que para eles era difícil
a pronunciação e também tiraram dúvida a respeito
do léxico desconhecido. Os alunos estavam
interessados na atividade, e todos participaram.

125. Letras - Jaguarão

Apresentar a Canção no
2º intercambio das
escolas Fernando Corrêa
Ribas e Escuela 5 em
Jaguarão.

23/06/2017 e 07\07\2017– As bolsistas apresentaram e
ensaiaram novamente a música “Despacito” aos alunos e
explicaram que eles teriam que apresentar junto com o 8º
ano essa canção no 2º intercâmbio, onde a Escuela 5
visitará a escola Fernando Corrêa Ribas. Foi entregue a
letra impressa que eles acompanharam ouvindo a música.
Atividade realizada nas oficinas do 6º ano A e B e
também no 8º ano.
Jaguarão, EMEF Fernando Correa Ribas.

Os alunos foram muito receptivos à atividade
apresentada, pois é uma música que muitos já
conheciam então a oficina transcorreu de forma
proveitosa.

126. Letras – Jaguarão

Apresentar uma canção

14\07\2017 – A Escuela 5 foi até a escola Fernando
Corrêa Ribas, para um intercâmbio. Os alunos dos 6º anos
junto com os alunos do 8ºano convidaram os alunos da

Manhã alegre com a visita da escola 5, em que
ocorreu as apresentações das duas escolas.



unindo as duas culturas.
Intercambio.

Escuela 5 para apresentar com eles a música “Despacito”.
Os alunos da Escuela 5 também fizeram uma
apresentação, da quadrilha de São João.
Jaguarão, EMEF Fernando Correa Ribas.

127. Letras – Jaguarão
Apresentar o plano de
trabalho e apresentação
das bolsistas e alunos.

04/08/2017 – A supervisora, professora Eny, apresentou
as novas bolsistas aos alunos do 7º e 8º ano. Elas
relataram que iriam desempenhar atividades com relação
a língua espanhola, continuando as oficinas que foram
oferecidas no semestre passado.
Jaguarão, EMEF Fernando Correa Ribas.

Durante o primeiro contato das novas bolsistas com
os alunos foi possível notar o interesse pela língua
que irá ser trabalhada nas próximas aulas. As
bolsistas foram bem recepcionadas pelas turmas.

128. Letras – Jaguarão
Praticar a oralidade
através de um sarau
poético em ambas as
turmas.

18/08/2017 – Na oficina do 8º e 7º ano trabalhamos um
poema para o dia dos pais em conjunto com todos
colegas, poema esse que será apresentado na festa de dia
dos pais promovida pela Escola no sábado, dia
19/08/2017.
Jaguarão, EMEF Fernando Correa Ribas.

Os alunos foram receptivos à temática apresentada e
demonstraram grande interesse à oralidade. O sarau
foi aceito e teve participação total em ambas as
turmas. Foi possível notar o desempenho de cada um
ao decorrer da atividade, sendo sugerido que as
bolsistas oferecessem mais atividades orais.

129. Letras – Jaguarão
Aproximar os alunos da
cultura fronteiriça
realizando atividade com
canção nativista.

25/08/2017 – As bolsistas deram início à oficina de
língua espanhola perguntando aos alunos se conheciam a
música “Mercedita”, após conversa rápida alguns alunos
relataram que conheciam a canção. Após esse diálogo a
música foi analisada e na sequência os alunos puderam
observar a letra, assim identificando novas palavras. Ao
final da aula foi lançada uma proposta de receitas de
culinária campeira para que com auxílio das bolsistas e
supervisora, pudessem compartilhar com os colegas.
Jaguarão, EMEF Fernando Correa Ribas.

Com essa tarefa os alunos puderam expressar seu
conhecimento e contato com a língua espanhola
através de canções. As bolsistas notaram grande
interesse na busca por significado do vocabulário
que os discentes nunca haviam escutado.

130. Letras – Jaguarão
Desenvolver o léxico dos
alunos com apresentação
de suas receitas.

01/09/2017 – As bolsistas iniciaram a oficina de língua
espanhola perguntando aos alunos sobre como havia sido
a experiência de pesquisar uma receita, logo após
iniciou-se o processo leitura.
Jaguarão, EMEF Fernando Correa Ribas.

Os alunos puderam relatar como o trabalho de
pesquisa aconteceu, sendo relatado por alguns que
foi a partir da conversação com os familiares,
praticando a oralidade e vocabulário, enquanto
outros disseram terem utilizado livros e cadernos de
receitas, o que os aproximou da escrita.

131. Letras – Jaguarão
Praticar a oralidade a

15/09/2017 – Os alunos fizeram a leitura juntamente com
as bolsistas e a professora supervisora. Após as bolsistas

Com esse exercício os alunos puderam praticar a
pronunciação e também esclarecer as dúvidas que



partir da leitura de texto
jornalístico.

perguntaram as diferenças entre os diversos temas que
são publicados. Atividade realizada na oficina do 8º ano.
Jaguarão, EMEF Fernando Correa Ribas.

tinham acerca de diferenças entre os tipos textuais.
Após comentaram as diferenças que haviam
percebido e as bolsistas complementaram.

132. Letras – Jaguarão
Promover integração
entre os alunos através de
jogo da memória com
palavras e figuras.

29/09/2017 – A oficina iniciou com uma breve conversa
sobre o que iria ser executado, após os alunos foram
divididos em grupos para criarem seu próprio jogo da
memória artesanal, sendo desenhado por cada aluno um
par. Jaguarão, EMEF Fernando Correa Ribas.

Os alunos apresentaram interesse em relação à
atividade, pois assim puderam trabalhar manual e
coletivamente.

133. Letras – Jaguarão
Apresentar gêneros
textuais através de contos,
poemas e músicas.

06/10/2017 – As bolsistas iniciaram a oficina
perguntando se eles gostariam de ler um pequeno conto
em espanhol, em casa, para na próxima semana relatarem
oralmente o que haviam entendido e se haviam gostado.
Após a proposta, houve uma roda de conversa onde os
alunos juntamente com as bolsistas conversaram sobre os
gêneros textuais.
Jaguarão, EMEF Fernando Correa Ribas.

Os alunos do 8º receberam a proposta com muito
entusiasmo e concordaram com o que foi proposto.

134. Letras – Jaguarão
Integrar os alunos através
da apresentação de suas
leituras.

20/10/2017 – Os alunos apresentaram individualmente
com auxílio das bolsistas, comentando alguns pontos da
leitura que mais lhes chamaram a atenção, relatando
também que se houvessem escrito teriam dado um final
diferente.
Jaguarão, EMEF Fernando Correa Ribas.

Foi possível observar que os alunos se sentiram à
vontade em falar sobre as leituras que haviam feito,
demonstrando muito entusiasmo na dinâmica
proposta pela oficina.

135. Letras – Jaguarão
Incentivar a preservação
da natureza através de um
“crucigrama” que fala
sobre o meio ambiente.

10/11/2017 – Juntamente com a supervisora as bolsistas
distribuíram os “crucigramas” para que em duplas
iniciassem a atividade. Num segundo momento os alunos
começaram a relatar suas experiências de preservação e
cuidados com o planeta.
Jaguarão, EMEF Fernando Correa Ribas.

Aula muito significativa, pois todos os alunos, de
ambas as turmas, participaram. Praticando a escrita e
a oralidade na língua espanhola.

136. Letras – Jaguarão
Instigar o raciocínio por
meio de charadas.

17/11/2017 – As bolsistas realizaram atividades com
enigmas e charadas, para que em conjunto com seus
determinados grupos pudessem desvendar os mistérios ali
propostos, ao final foi realizada a contagem dos pontos e
a premiação. Jaguarão, EMEF Fernando Correa Ribas.

Atividade bem recebida pelos alunos, permitiu que
pudessem interagir entre si, tornando a aula
descontraída e dinâmica.

137. Trabalhar com o conto 06/10/2017 – A oficina de hoje, começa com as bolsistas Todos participaram e com essa atividade foram



“Las Colores de los
pájaros” com a finalidade
de praticar a oralidade e a
escrita

convidando os alunos para ir à biblioteca realizar uma
leitura de um conto projetado, os alunos realizaram a
leitura e em seguida foram estimulados, a falar sobre o
texto, suas dúvidas a respeito das palavras e o que
compreenderam. Turma 6 A e B.
Jaguarão, EMEF Fernando Correa Ribas.

trabalhadas a leitura e a interpretação oral do conto.
As bolsistas sanaram dúvidas sobre as palavras que
os alunos não conheciam.

138. Letras – Jaguarão
Retomar o conto
trabalhado na aula
anterior e realizar
perguntas sobre o conto.

13/10/2017 – No primeiro momento as bolsistas
começam uma retomada do conto visto na aula anterior.
No segundo uma das bolsistas escreve no quadro três
questões para melhor compreensão do texto. E por fim
pedimos que eles lessem suas respostas. Atividade
aplicada 6º A e B.
Jaguarão, EMEF Fernando Correa Ribas.

Os alunos apresentaram interesse sobre a temática
que trabalhamos. O 6º ano A, participou mais devido
à idade, já os do 6º ano B, são maiores e tímidos,
percebe-se isso na realização das tarefas.

139. Letras – Jaguarão
Trabalhar escrita e
oralidade

20/10/2017 – Os alunos foram chamados ao quadro por
uma das bolsistas, para que fizessem um mapa conceitual
sobre a Primavera. Neste mapa os alunos foram
estimulados a escrever as características da estação.
Jaguarão, EMEF Fernando Correa Ribas.

A turma respondeu muito bem a atividade.
Escrevendo sobre a primavera e sanando suas
dúvidas sobre palavras que não sabiam os
significados.

140. Letras – Jaguarão
Apresentar os nomes dos
animais.
Trabalhar a escrita e a
oralidade.

10/11/2017 – A oficina começou com as bolsistas
perguntando os alunos quais animais eles sabiam os
nomes em espanhol e um segundo momento, uma das
bolsistas escreveu uma lista de animais no quadro para
que eles copiassem em seus cadernos. Em um terceiro
momento, começa um jogo em que os alunos teriam que
falar o nome dos animais, sem consulta, quem errava
tinha que cumprir uma tarefa determinada por nós.
Jaguarão, EMEF Fernando Correa Ribas.

A oficina teve grande participação dos alunos e
estimulou-os a falar a língua espanhola.

141. Letras – Jaguarão
Trabalhar o Conto sobre
um Caranguejo
Praticar a oralidade a
partir da leitura do texto.

17/11/2017 – O conto aborda as diferenças, sendo que sua
temática falava sobre deficiência e o léxico oral e escrito
da língua espanhola.
Jaguarão, EMEF Fernando Correa Ribas.

Com essa tarefa os alunos puderam praticar a
pronunciação e também, com o auxílio das bolsistas,
esclareceram as dúvidas que tinham acerca de
palavras desconhecidas.



Orientações Gerais

Descrever sucintamente os objetivos, atividades e resultados alcançados.
Demonstrar a relação entre as atividades desenvolvidas e os resultados alcançados. É importante
explicitar, com clareza, a articulação entre atividades e resultados, de modo a explicitar o
cumprimento do objeto a que se destina o programa.
Os resultados devem apontar para a formação do professor, o trabalho coletivo desenvolvido, as
aprendizagens possíveis, a apresentação de trabalho em eventos, a manipulação de instrumentos
para a docência e a investigação educacional, a produção de conhecimentos e saberes sobre a
docência e a escola, dentre outros. As produções, a serem apresentadas abaixo, materizalizam-se
em artigos publicados, portfólios e diários de bordo, material didático produzido (mídias, jogos,
dinâmicas, etc), estratégias didáticas, relatórios de avaliação dos resultados, dentre outras).

5. DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA

Obs. 1: As produções deverão ser apresentadas individualmente em cada tabela e em ordem alfabética.
Insira novas linhas para o mesmo tipo de produto. Ao final, a tabela deverá apresentar a quantidade
total da produção.

Obs. 2: Os produtos devem ser apresentados em ANEXOS numerados, em formato digital (CD ou DVD)
e, quando possível, disponibilizado na website da IES. O link deve ser informado no campo apropriado.

Obs. 3: O anexo, presente na mídia digital, deverá trazer com maiores detalhes a produção gerada.

Obs.4: Os produtos estão relacionados às atividades desenvolvidas. Portanto, para cada tipo de
produto, deverá ser apresentado o indicador da atividade correspondente (ver quadro 4).

 PRODUÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS

Neste grupo enquadram-se produtos do tipo: banners e cartazes pedagógicos produzidos, criação de
banco de imagens, criação de banco de sons, criação de Blogs, criação de kits de experimentação,
estratégias e sequências didáticas, folders, mapas conceituais, mídias e materiais eletrônicos, planos
de aula, Plataforma Moodle e outras, (Wikipédia), preparação de aulas e estratégias didáticas,
preparação de estratégias e sequências didáticas para o Portal do Professor, preparação de
minicursos, produção de cadernos didáticos, produção de objetos de aprendizagem, produção de
roteiros experimentais, produção de softwares, projetos educacionais realizados, sínteses e análises
didáticas; outros.

Subprojeto Biologia – Campus São Gabriel
1) Tipo do produto: Apresentação de trabalhos em eventos acadêmicos
Indicador da atividade: 21
Apresentação no 9º SIEPE de “Projeto Solos na Escola”
No dia 22 de novembro de 2017, a bolsista-ID Caroline Perceval Paz apresentou o trabalho
denominado “Projeto Solos na Escola” com orientação da Prof.ª Dr.ª Analía Del Valle Garnero, que
aconteceu o 9º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE) da Universidade
Federal do Pampa (Unipampa), na cidade de Santana do Livramento, Brasil. O Projeto Solos na
Escola foi realizado na EMEF Presidente João Goulart, e foi desenvolvido no ano de 2017 com a
turma 61 (6º ano matutino).

https://eventos.unipampa.edu.br/siepe/


http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=siepe+2017+caroline+paz
Apresentação no 9º SIEPE de “Jogo de tabuleiro para o ensino dos sistemas do corpo humano:
Uma alternativa prática”
Ocorreu na tarde do dia 22 de novembro de 2017, durante o 9º Salão Internacional de Ensino,

Pesquisa e Extensão, realizado nascidadesde Rivera/URU e Santana do Livramento, RS, a
apresentação do trabalho “Jogo de tabuleiro para o ensino dos sistemas do corpo humano: Uma
alternativa prática”. A apresentação foi realizada pela bolsista Caroline Resena Gonçalves, autora
principal do trabalho, na modalidade oral, e tratou sobre intervenções realizadas na Escola
Municipal de Ensino Fundamental Carlota Vieira da Cunha.
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=siepe+2017+caroline+resena

Quantidade total 2

Subprojeto Biologia – Campus São Gabriel
2) Tipo do produto: Diários Reflexivos Indicador da atividade: 5
Textos escritos individualmente pelos bolsistas-ID e supervisoras, e apresentados mensalmente aos
coordenadores. Estes textos contêm uma descrição objetiva das atividades desenvolvidas, assim
como uma reflexão pessoal sobre o que em cada uma destas atividades contribui para seu
crescimento profissional e pessoal e dificuldades encontradas na escola e na sua atuação no
desenvolvimento das atividades.
Página na rede:
https://drive.google.com/drive/folders/0BxgeaBaNoXFsZWRTRWo2alhLd3M

Quantidade total 36

Subprojeto Biologia – Campus São Gabriel
3) Tipo do produto: Intervenções dos Bolsistas-ID Indicador da atividade: 7
Jogo da forca sobre Genética: Divisão Celular
No dia 27 de março, foi realizado o jogo “Forca da Genética: Divisão Celular” com os alunos do 8º

ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlota Vieira da Cunha. Inicialmente foram
expostos dois vídeos de animação sobre o tema de estudo com o intuito de resgatar os conhecimentos
já adquiridos para a próxima etapa, o jogo. O jogo teve como objetivo auxiliar os alunos a
compreenderem o conteúdo de genética abordado em sala de aula de maneira lúdica.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/forca-da-genetica-caroline-resena-goncalves.p
df
Quiz de alimentação e nutrição
No dia 22 de junho, foi realizado o jogo “Quiz de alimentação e nutrição” com os alunos do 8º ano
da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlota Vieira da Cunha. O jogo teve como objetivo
complementar o entendimento dos conteúdos de nutrição e alimentos abordados em sala de aula.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/quiz-de-alimentacao-e-nutricao-caroline-resen
a-goncalves.pdf
Dominó do Reino Monera
No dia 25 de maio, foi realizado o jogo “Dominó do Reino Monera” com os alunos do 7º ano da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlota Vieira da Cunha. O jogo teve como objetivo
complementar o entendimento dos conteúdos do reino das bactérias, cianobactérias e
arqueobactérias, conteúdos estes abordados em sala de aula de forma teórica.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/domino-do-reino-monera-caroline-resena-gonc
alves.pdf
Oficina sobre agrotóxicos
No dia 07 de junho, foi realizada uma oficina sobre agrotóxicos pelo acadêmico do Curso de

http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=siepe+2017+caroline+paz
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=siepe+2017+caroline+resena
https://drive.google.com/drive/folders/0BxgeaBaNoXFsZWRTRWo2alhLd3M
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/forca-da-genetica-caroline-resena-goncalves.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/forca-da-genetica-caroline-resena-goncalves.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/quiz-de-alimentacao-e-nutricao-caroline-resena-goncalves.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/quiz-de-alimentacao-e-nutricao-caroline-resena-goncalves.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/domino-do-reino-monera-caroline-resena-goncalves.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/domino-do-reino-monera-caroline-resena-goncalves.pdf


Licenciatura em Ciências Biológicas, Cassiano Rodrigues, da Universidade Federal do Pampa
(UNIPAMPA) com os alunos do 7º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlota Vieira
da Cunha. A oficina teve como intuito chamar a atenção dos alunos para o consumo de alimentos
comercializados que possuem altos níveis de agrotóxicos na sua produção, bem como os riscos que
os agrotóxicos trazem à saúde dos trabalhadores e dos consumidores.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/oficina-na-semana-do-meio-ambiente-sobre-ag
rotoxicos-caroline-resena-goncalves.pdf
Jogo “Show do Sistemão”
No dia 20 de abril, foi realizado o jogo “Show do sistemão” com os estudantes do 6º ano da Escola

Municipal de Ensino Fundamental Carlota Vieira da Cunha. O jogo teve como objetivo
complementar o entendimento dos conteúdos do sistema solar abordado em sala de aula.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/jogo-show-do-sistemao-caroline-resena-goncal
ves.pdf
Extração de DNA humano
Esta atividade foi desenvolvida com a turma do 8º ano do ensino fundamental da Escola Carlota

Vieira da Cunha, no dia 29 de março de 2017. O DNA (ou ácido desoxirribonucléico) é um
composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam o
desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos e alguns vírus, e que transmitem as
características hereditárias de cada ser vivo.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/extracao-de-dna-humano-gabriel-oscar-ribeiro-
machado.pdf
Aguçando o gosto pela leitura
Nesta atividade, desenvolvida no mês de junho, houve, num primeiro momento, a apresentação aos

alunos do projeto intitulado “Contribuindo para uma melhor formação dos educandos através da
leitura”. Em um segundo momentos, os educandos foram levados até a biblioteca da escola onde
puderam escolher um livro para ler e entregar uma resenha e apresentar para os colegas em data
marcada pela bolsista
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/agucando-o-gosto-pela-leitura-gabriele-milbra
dt-glasenapp.pdf
Aguçando o gosto pela leitura – parte 2
Preocupados com a triste realidade do pouco interesse pela leitura, os bolsistas da Escola

Municipal de Ensino Fundamental Carlota Vieira da Cunha realizaram uma atividade voltada para a
leitura, produção textual e apresentação de trabalhos em duas etapas. Na primeira etapa os alunos
escolheram seus livros e os levaram para casa para realizar a leitura, nesta segunda etapa, realizada
cerca de um mês após, os alunos entregaram uma resenha sobre livro e os apresentaram para os
demais colegas.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/agucando-o-gosto-pela-leitura-parte-2-gabriele
-milbradt-glasenapp.pdf
Cinema ambiental
Os bolsistas da Escola Carlota Vieira da Cunha organizaram, no dia 11 de maio, com os alunos do

5º ano, a primeira edição do Cinema Ambiental, onde foi passado o filme “Lorax: Em busca da
trúfula perdida”, com o intuito de trazer o ensino sobre educação ambiental para dentro da sala de
aula de uma maneira lúdica, diferente e divertida para os educandos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/cinema-ambiental-gabriele-milbradt-glasenapp
.pdf
Desmatamento de florestas
Os bolsistas-ID do subprojeto Biologia do PIBID na escola Carlota Vieira da Cunha, juntamente

com o projeto “Reconstruindo a escola através do reaproveitamento do lixo e da educação
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ambiental”, realizaram uma atividade com os alunos do 9º ano do turno da tarde, cujo principal
objetivo era a conscientização da importância de nossa florestas e os efeitos trazidos pelo
desmatamento. Esta atividade foi realizada no dia 23 de março de 2017.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/desmatamento-de-florestas-gabriele-milbradt-g
lasenapp.pdf
Dia Mundial da Água
Aproveitando o Dia Mundial da Água, que é comemorado no dia 22 de março, os bolsistas-ID da

Escola Carlota Vieira da Cunha juntamente com o projeto “Reconstruindo a escola através do
reaproveitamento do lixo e da educação ambiental”, realizaram no dia 21 de março de 2017 uma
atividade com os educandos do 8º ano do turno da tarde, cuja principal objetivo era a conscientização
de todos sobre a grande importância da água, e as diversas maneiras que existem para preservá-la.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/dia-mundial-da-agua-gabriele-milbradt-glasen
app.pdf
Extinções e animais ameaçados de extinção
Os bolsistas-ID da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlota Vieira da Cunha, juntamente

com sua supervisora, com o intuito de expandir ainda mais o conhecimento dos educandos,
proporcionaram aos alunos do 8º ano do turno da tarde no dia 26 de abril, um momento onde os eles
puderam aprender um pouco mais sobre a extinção de animais.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/extincoes-e-animais-ameacados-de-extincao-g
abriele-milbradt-glasenapp.pdf
Há fungos entre nós
Os bolsistas-ID da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlota Vieira da Cunha propuseram,

aos alunos do 7º ano do turno da tarde, uma maior aprendizagem sobre os fungos.Em sala de aula os
educandos assistiram a uma pequena palestra sobre o reino fungi e todas as suas curiosidades, sendo
que logo em seguida foi apresentado um vídeo sobre o fungo zumbi.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/ha-fungos-entre-nos-gabriele-milbradt-glasena
pp.pdf
Misturas homogêneas e heterogêneas
Os bolsistas-ID da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlota Vieira da Cunha, juntamente

com sua supervisora, proporcionaram aos alunos do 9º ano, no dia 19 de abril, um aprendizado
diferenciado sobre misturas homogêneas e heterogêneas, com o intuito de aguçar o interesse e o
melhor aproveitamento do ensino sobre ciências da natureza.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/misturas-homogeneas-e-heterogeneas-gabriele
-milbradt-glasenapp.pdf
Semana do Meio Ambiente: Água
A semana do meio ambiente, no mês de junho, é uma oportunidade para ensinar os educandos

sobre os mais diversos cuidados que devemos ter com o planeta, sendo a água um aspecto deste
contexto. Os bolsistas-ID da Escola Carlota Vieira da Cunha oportunizaram aos educandos do 8º e 9º
ano uma vivência sobre o tema “água”. Os educandos foram levados até o auditório da escola, onde
puderam acompanhar uma palestra ministrada pelo Professor André Copetti da Universidade Federal
do Pampa. A palestra foi formada por uma aula expositiva dialogada e uma demonstração prática
sobre a qualidade da água.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/semana-do-meio-ambiente-agua-gabriele-milb
radt-glasenapp.pdf
Semana do Meio Ambiente: Paleontologia
Durante a semana do meio ambiente na Escola Carlota Vieira da Cunha, no mês de junho, os

bolsistas-ID proporcionaram aos alunos do 6º ano uma experiência diferente e lúdica sobre os fósseis
do nosso planeta. Os alunos foram levados até o auditório da escola, onde assistiram uma palestra,
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ministrada pela discente de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pampa, Cristiane da
Rosa. O alunos puderam ter contato com fósseis de verdade e réplicas dos mais diversos animais
que já existiram em nosso planeta.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/semana-do-meio-ambiente-paleontologia-gabri
ele-milbradt-glasenapp.pdf
Um pouco sobre Paleontologia
Com o objetivo de levar um pouco mais sobre o assunto Paleontologia aos educandos da Escola

Carlota Vieira da Cunha, os bolsistas-ID da escola propuseram um momento de aprendizagem,
através de aula expositiva dialogada, aos educandos do 8º ano. Foram-lhes mostrados os mais
diferentes animais que já viveram em nosso planeta, e apresentados animais que foram encontrados
na cidade onde ele vivem - São Gabriel.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/um-pouco-sobre-paleontologia-gabriele-milbra
dt-glasenapp.pdf
Prática sobre DNA humano
Os bolsistas-ID da escola Carlota Vieira da Cunha realizaram um atividade, no mês de julho, com

os alunos do 8º ano do turno da tarde, cujo principal objetivo era demonstrar como podemos
observar o DNA humano através de métodos muito simples. Num primeiro momento os bolsistas-ID
apresentaram aos educandos uma aula expositiva-dialogada sobre as estruturas e funções do DNA.
Num segundo momento, foram apresentados aos alunos os métodos utilizados para extração do DNA
humano e observado o de cada um presente. Por último foi explicado aos alunos como cada um dos
elementos usados funciona na extração.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/pratica-sobre-dna-humano-israel-fabiano-carva
lho-siqueira.pdf
Símbolos da Páscoa
Com todas as estratégias de vendas envolvidas na Páscoa, muitos significados são deixados para

trás. Isso acontece pelas empresas que visam o lucro em datas comemorativas, e essas indústrias
ditam qual será o símbolo marcante de cada data. No caso da Páscoa, o chocolate. Baseados nesses
aspectos, os bolsistas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlota Vieira da Cunha,
juntamente com sua supervisora, proporcionaram aos alunos do 3º ano, no dia 06 de abril, um
aprendizado de todos os símbolos que existem na Páscoa e sua importância.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/simbolos-da-pascoa-israel-fabiano-carvalho-si
queira.pdf
Gravidez na adolescência
No dia 23 de novembro, foi transmitido para os alunos do oitavo ano da E. M. E. F. Carlota Vieira

da Cunha um documentário. Sua exibição trouxe discussão sobre o início precoce da maternidade,
ocasionando uma interrupção da vida escolar e social de adolescentes. Nesta atividade, os alunos
depararam-se com situações reais de mães adolescentes e suas reais dificuldades.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/gravidez-na-adolescencia-talia-cristina-dos-san
tos-romano-dotto.pdf
Métodos contraceptivos
Nos dias 10 e 17 de maio foram realizadas intervenções sobre métodos contraceptivos com as

turmas de sétimo e oitavo ano, respectivamente, da Escola Carlota Vieira da Cunha. Tiveram como
objetivo promover uma discussão e também uma reflexão sobre alguns métodos contraceptivos
existentes e o quanto são importantes. Os métodos contraceptivos são processos que evitam uma
gravidez indesejada e também previne a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis (DST).
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/metodos-contraceptivos-talia-cristina-dos-sant
os-romano-dotto.pdf
Campanha de descarte de lixo eletrônico
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De 29/05 a 05/05 aconteceu na Escola Carlota Vieira da Cunha uma campanha, em parceria com a
Secretaria Municipal de Educação, para a coleta de lixos eletrônicos. Contou-se com a ajuda de toda
comunidade escolar e também de bairros próximos à escola, para que este projeto fosse possível.
Lixo eletrônico é todo resíduo material produzido pelo descarte de equipamentos eletrônicos, que
tem se tornado um grande problema ambiental, quando não descartado em locais adequados.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/campanha-de-descarte-de-lixo-eletronico-talia
-cristina-dos-santos-romano-dotto.pdf
Relacionamentos abusivos
No dia 14 de junho, na Escola Carlota Vieira da Cunha, foi convidada Jéssica da Motta, participante
do coletivo Feministas Guapas, para realizar uma palestra intitulada Relacionamentos Abusivos.
Relações abusivas são caracterizadas por jogos de controle, violência, ciúmes e frieza emocional. Na
maioria das vezes, a pessoa não percebe que está passando por este tipo de relacionamento.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/relacionamentos-abusivos-talia-cristina-dos-sa
ntos-romano-dotto.pdf
Lista vermelha de fauna e flora - conhecer para preservar
Na semana do meio ambiente na Escola Carlota Vieira da Cunha, comemorada no mês de junho,

foi realizada uma oficina sobre a lista vermelha por duas estudantes convidadas da UNIPAMPA. As
listas de espécies ameaçadas de extinção, conhecidas como “listas vermelhas”, representam uma
parte importante da política de Estado para garantir que a fauna e flora sejam protegidos. Esta lista
foi criada em 1964 e tem como objetivo informar o estado de conservação de seres vivo de nosso
planeta.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/lista-vermelha-de-fauna-e-flora-conhecer-para-
preservar-talia-cristina-dos-santos-romano-dotto.pdf
Descarte correto de óleos e gorduras no município de São Gabriel-RS
No dia 6 de julho foi ministrada uma palestra na Escola Carlota Vieira da Cunha, sobre o projeto

de descarte correto de óleos e gorduras do nosso município para os alunos do sétimo ano. Óleos e
gorduras são muito utilizados para fins culinários, porém não podem ser descartados em ralo de pia,
pois podem poluir um milhão de litros de água potável e também se acumula no encanamento e
retém resíduos, entupindo a rede de esgoto e o fluxo de água, o que causa graves problemas
ambientais.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/descarte-correto-de-oleos-e-gorduras-no-muni
cipio-de-sao-gabriel-rs-talia-cristina-dos-santos-romano-dotto.pdf
Aranhas do Rio Grande do Sul
No dia 30 de Junho de 2017, foi realizada uma intervenção na turma 70 da EMEF Presidente João

Goulart sobre as principais aranhas do Rio Grande do Sul, a qual iniciou com uma breve explicação
da bolsista-ID em forma de uma aula expositiva dialogada. No segundo momento os alunos
montaram um quebra-cabeça das principais estruturas externas da aranha e também folhearam um
livro sobre aranhas do Rio Grande do Sul; e no último momento os alunos assistiram a vídeos com
curiosidades sobre as aranhas e a ecologia destes animais.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/aranhas-do-rio-grande-do-sul-amanda-oliveira-
travessas.pdf
Conhecendo as principais aranhas do pampa
No dia 14 de Julho de 2017, foi realizada a mostra científica de aranhas da Universidade Federal

do Pampa aos alunos da EMEF Presidente João Goulart, onde o discente desta instituição Felipe
Benchimol esteve presente tirando a dúvidas dos alunos e auxiliando a bolsista ID. Após a mostra foi
realizado o jogo da forca sobre as principais estruturas das aranhas. Os alunos demonstraram muito
interesse e empolgação durante toda a intervenção.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/conhecendo-as-principais-aranhas-do-pampa-a
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manda-oliveira-travessas.pdf
Maquete de um aterro sanitário – aprendendo pela arte
A intervenção foi realizada no dia 19/06/2017, com a turma61 do 6º ano, da EMEF. Presidente

João Goulart, onde foram construídas maquetes de aterro sanitário, tendo como finalidade o reforço
da aprendizagem dos estudantes e a participação da mostra pedagógica da escola, destacando a
importância da preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/maquete-de-um-aterro-sanitario--aprendendo-p
ela-arte-carmem-terezinha-ribeiro-dos-santos.pdf
Destinação do lixo
A intervenção foi realizada no dia 30 de junho de 2017, com a turma 62 do 6º ano da E.M.E.F.

Presidente João Goulart. Iniciou-se a aula com uma explanação teórica sobre o que é o lixo. Deu-se
seguimento à aula com a exposição de slides, com o conteúdo que relata sobre os diversos tipos de
lixo produzidos pelo homem e seu destino final.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/destinacao-do-lixo-carmem-terezinha-ribeiro-d
os-santos.pdf
Visita a associação de catadores
No dia 31/03/17, a EMEF Presidente João Goulart visitou, pela parte da manhã com os alunos da

turma 40, a associação de catadores Sepé Tiaraju, mantida pela ONG Planeta Vivo, que recebe
patrocínio da Petrobrás e do governo federal através do projeto Minuano. Com a finalidade de que
seus alunos pudessem ver o trabalho que está sendo feito em São Gabriel com o material recolhido
em nossa comunidade.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/visita-a-associacao-de-catadores-carmem-tere
zinha-ribeiro-dos-santos.pdf
Astronomia - desvendando o universo
No dia 12 de abril de 2017, realizou-se uma intervenção com a turma 60 (6° ano, matutino) da

EMEF Presidente João Goulart. A intervenção tratava sobre astronomia. O objetivo da atividade era
despertar a curiosidade e estimular o questionamento, e com base na intervenção o objetivo foi
obtido. A intervenção foi divida em 3 etapas: 1ª teórica, 2ª vídeos e 3ª jogo das três pistas.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/astronomia-desvendando-o-universo-caroline-
perceval-paz.pdf
Perfil do solo
No dia 24 de maio de 2017, realizou-se uma intervenção com a turma 61 (6º ano, matutino) da

EMEF Presidente João Goulart. A intervenção tratava sobre solos. A turma já teve o conteúdo com a
professora de ciências, ainda assim foi feito uma explanação teórica para revisar o conteúdo e uma
prática para que eles associassem o que aprenderam com o solo em que eles estão pisando, e sobre
ter uma visão dele no cotidiano.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/perfil-do-solo-caroline-perceval-paz.pdf
Textura do solo
No dia 22 de junho de 2017, realizou-se a intervenção com o tema solos com a turma 61 (6º ano,

vespertino) da EMEF Presidente João Goulart. A intervenção tratava sobre solos. A turma já teve
anteriormente uma atividade sobre solos abrangendo conceitos como o que é solo, como é formado,
quais suas funções e os horizontes do solo. Essa atividade deu continuidade abrangendo granulação,
textura, cor, infiltração e retenção de água.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/textura-do-solo-caroline-perceval-paz.pdf
Jogo da biodiversidade
No dia 12 de abril, realizou-se um jogo com a turma 70 (7°ano) da EMEF Presidente João Goulart,
com o intuito de fixar o conteúdo da diversidade de seres vivos, utilizando a capacidade de assimilar
características de um grupo com os indivíduos desse.
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http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/jogo-da-biodiversidade-jessica-queretti-pereira
.pdf
Jogo da evolução
No dia 26 de abril de 2017, foi realizado o jogo da Evolução com a turma 90 (9°ano) da EMEF

Presidente João Goulart, com o intuito de introduzir de forma simples o assunto evolução das
espécies, colocando os alunos em contato com ele e desde já preparando-os para o ensino médio.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/jogo-da-evolucao-jessica-queretti-pereira.pdf
Evitando o mundo das drogas
No dia 14 de junho, realizou-se uma intervenção sobre drogas com a turma 60 (6°ano) da EMEF
Presidente João Goulart, a pedido da professora de ensino religioso, com o intuito de
conscientizá-los dos males que as drogas podem causar.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/evitando-o-mundo-das-drogas-jessica-queretti-
pereira.pdf
Adote uma semente, cultive e veja o florescer!
Aos 23 dias do mês de Maio foi realizada a primeira parte da atividade “Adote uma semente,

cultive e veja o florescer!”, com os alunos do 9º ano da Escola Carlota Vieira da Cunha. A
germinação é o processo inicial de crescimento e diferenciação embrionária dos organismos
vegetais, a partir de uma semente em condições propícias. O objetivo da atividade é fazer com que
os alunos conheçam o princípio do ciclo de vida de uma planta (a germinação) e a cultivem para que
ela floresça.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/adote-uma-semente-cultive-e-veja-o-florescer-
nadine-pereira-igisck.pdf
Apresentação de projeto sobre plantas medicinais
No dia 7 de março de 2017, foi realizada com a turma do 9º ano uma roda de conversa com o tema

“Plantas Medicinais”. No ensino, o estudo das plantas medicinais como fitoterapia vem aumentando
gradativamente, por ser considerado um recurso didático de ensino-aprendizagem, ao passo que
aproxima a cultura popular dos educandos ao conhecimento científico.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/apresentacao-de-projeto-nadine-pereira-igisck.
pdf
Atividade de pesquisa para a construção do bloco de receitas
Aos 11 dias do mês de Abril, foi realizada uma pesquisa sobre a utilização de plantas medicinais

com a turma do 9º ano na Escola Carlota Vieira da Cunha. Estas plantas são todas aquelas que
possuem princípios ativos que ajudam no tratamento das doenças. É importante descobrir os
benefícios destas plantas para usufrui-los da melhor maneira, trazendo benefícios à saúde, sendo
assim, a pesquisa se faz fundamental na construção do conhecimento. É interessante trabalhar com
os alunos a montagem de um bloco de receitas de chás, estimulando assim sua curiosidade.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/atividade-de-pesquisa-para-a-construcao-do-bl
oco-de-receitas-nadine-pereira-igisck.pdf
Confecção de blocos de receitas de plantas medicinais
No dia 16 de Maio, na Escola Carlota Vieira da Cunha foi feita a atividade de confecção de blocos

de receitas de plantas medicinais com os alunos do nono ano, com o intuito de organizar diversas
receitas, formas de preparo e utilização destes fitoterápicos.É imprescindível que os educandos
conheçam a importância das plantas e suas diversas possibilidades de consumo.A utilização de
plantas com fins medicinais, para tratamento, cura e prevenção de doenças é uma das mais antigas
formas de prática medicinal da humanidade.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/confeccao-de-blocos-de-receitas-de-plantas-m
edicinais-nadine-pereira-igisck.pdf
Dinâmica de boas-vindas ao clube de ciências
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Aos seis dias do mês de Abril, foi realizada na Escola Carlota Vieira da Cunha uma dinâmica de
boas vindas aos alunos componentes do clube de ciências. A pibidiana recepcionou os alunos com a
dinâmica do pirulito, tendo o objetivo de desenvolver o espírito de equipe, mostrar a importância de
um ajudar o outro, seja no ambiente escolar ou no dia a dia, e também como utilizar a criatividade
para resolver problemas que envolvam o trabalho em grupo.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/dinamica-de-boas-vindas-ao-clube-de-ciencias
-nadine-pereira-igisck.pdf
Dinâmica sobre gravidez precoce
Aos onze dias do mês de Abril foi realizada uma dinâmica intitulada “Gravidez Precoce”, com as

alunas do clube de ciências da Escola Carlota Vieira da Cunha, tema este pertinente e atual. A
gravidez indesejada é muito comum de ocorrer em adolescentes. A liberdade sexual, unida à falta de
uma orientação correta no ambiente familiar, conduz ao início precoce da vida íntima sexual sem
nenhum conhecimento das consequências que posteriormente podem transformar a vida dos
adolescentes, principalmente no momento em que engravidam.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/dinamica-sobre-gravidez-precoce-nadine-perei
ra-igisck.pdf
Mostra pedagógica e cultural
No dia 12 de Junho de 2017, foi realizada na EMEF Carlota Vieira da Cunha uma mostra artística e
cultural. As mostras constituem-se em recursos riquíssimos para divulgação das atividades realizadas
para a comunidade escolar, este evento motiva e oportuniza os alunos a despertar sua curiosidade,
instigando a solução de problemas e questionamentos a respeito do conteúdo. Esse aprendizado
dialógico no processo de ensino e aprendizagem é fundamental tanto para o professor quanto para o
aluno.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/mostra-pedagogica-e-cultural-nadine-pereira-i
gisck.pdf
Observação de célula vegetal
Para que os alunos fixassem conceitos sobre o conteúdo “Células”, no dia 3 de maio de 2017 o

grupo PIBID da EMEF Carlota Vieira da Cunha preparou uma atividade prática de observação de
células vegetais através de microscópio, no laboratório de ciências da escola, com o intuito de
despertar a curiosidade e o interesse dos alunos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/observacao-de-celula-vegetal-nadine-pereira-i
gisck.pdf
Roda de conversa sobre métodos contraceptivos
Foi realizada na EMEF Carlota Vieira da Cunha uma roda de conversa sobre métodos
contraceptivos, no dia 25 de Abril, com as alunas do Clube de Ciências. Os métodos contraceptivos
são processos que permitem reduzir as hipóteses de ocorrer uma gravidez indesejada e também
prevenir a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis (DST).
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/roda-de-conversa-sobre-metodos-contraceptiv
os-nadine-pereira-igisck.pdf
SemanaSemana dodo meiomeio ambienteambiente -- diversidadediversidade dede espespééciescies arbarbóóreasreas nativasnativas
Foi realizada na EMEF Carlota Vieira da Cunha, no dia 6 de junho, uma oficina sobre “Diversidade
de espécies arbóreas nativas”, ministrada pelo acadêmico de Ciências Biológicas da UNIPAMPA
Leonardo Guedes de Andrade, aberta à comunidade escolar. A preservação da nossa vegetação
nativa é necessária para evitar a degradação do solo. Árvores nativas nos fornecem sombra e matéria
orgânica para incrementar a fertilidade do solo.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/semana-do-meio-ambiente-diversidade-de-esp
ecies-arboreas-nativas-nadine-pereira-igisck.pdf
Alimentação Saudável
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A educação alimentar na EMEF deve propiciar aos alunos interesse e um comprometimento
responsável em relação às questões alimentares. A partir desta prática os alunos perceberam a
importância que a alimentação possui para a manutenção e bom desempenho da sua saúde.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/alimentacao-saudavel-anna-vitoria-barbosa-do
s-reis.pdf
Aquecedor solar
Durante o mês de junho e início de julho, foi trabalhado no clube de ciências da escola Carlota
Vieira da Cunha a elaboração e construção de um aquecedor solar para esquentar água sem
utilização de energia elétrica. O objetivo foi desenvolver uma atividade dinâmica, incentivando a
imaginação, criatividade e curiosidade dos alunos, fazendo com que visualizassem um problema e
conseguissem pensar em uma solução, idealizando e colocando a mesma em prática.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/aquecedor-solar-anna-vitoria-barbosa-do-reis.p
df
Atividade sobre limpeza da escola
O alcance dos objetivos desse projeto, a melhoria da limpeza e conservação do prédio da escola,

não depende somente da participação ativa dos funcionários e professores da escola, mas
principalmente dos alunos. É necessário empenho e dedicação de toda a comunidade escolar, onde
juntos somam,para desempenhar um trabalho de qualidade emnossa comunidade escolar.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/atividade-sobre-a-limpeza-da-escola-anna-vito
ria-barbosa-dos-reis.pdf
Comemoração da semana do meio ambiente
Em decorrência do diálogo e manuseio por parte dos alunos nos espécimes de insetos, os mesmos

se conscientizaram da grandiosidade faunística que nos rodeia, e dos impactos que as atividades do
homem têm nas populações dessa fauna, compreendendo então a importância da conservação do
meio ambiente, tanto para preservação de outras espécies, como na manutenção de hábitos
sustentáveis para a vida humana.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/comemoracao-da-semana-do-meio-ambiente-a
nna-vitoria-barbosa-dos-reis.pdf
Educando através de uma horta
Com o auxílio da professora supervisora Maria Aparecida Lousada da Silva, de funcionáriosda

prefeitura e de alguns colegas da Unipampa, os alunos foram levados à horta da escola para fazer
canteiros, preparar a terra, montar uma composteira de chão e fazer o plantio de diversas mudas de
verduras e hortaliças. Aproveitou-setambém para conversar com eles sobre asmetodologias de
montagem utilizadas, além do uso dos produtos gerados na horta, e os cuidados exigidos pela
mesma para uma boa qualidade nas plantas obtidas.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/educando-atraves-de-uma-horta-anna-vitoria-b
arbosa-dos-reis.pdf
Estudando as rochas
Inicialmente foi feita uma aula expositiva dialogada abordando a classificação dos diferentes tipos de
rochas, a formação e as características das mesmas, bem como os usos e importância das mesmas.
Logo após os alunos manusearam exemplares e com o auxílio de um panfleto informativo
identificaram e classificaram as mesmas. A partir desta atividade, os alunos foram capazes de
identificar os processos de formação das rochas, além de identificar e classificar exemplares.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/estudando-as-rochas-anna-vitoria-barbosa-dos-
reis.pdf
Hábitos de higiene
O ensino de hábitos higiênicos na escola deve propiciar aos alunos interesse e um

comprometimento responsável em relação à saúde e higiene. A partir desta prática os alunos
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perceberam a importância que a higiene possui para a manutenção e bom desempenho da sua saúde.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/habitos-de-higiene-anna-vitoria-barbosa-dos-re
is.pdf
Mini-gincana de ciências
O ensino de ciências traz consigo uma grande carga de conteúdos e conceitos. Acredita-se que o

uso de novas metodologias, tais como os jogos didáticos, estimula o interesse e a compreensão dos
educandos. Com o intuito de fornecer ao educando um ambiente agradável e motivador, foi
realizado no dia 25 de março com os alunos do 7° ano da EMEF Carlota Vieira da Cunha duas
atividades sobre zoologia para revisar conceitos que os mesmos já haviam visto e comentar assuntos
que serão abordados futuramente pela professora da turma.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/mini-gincana-de-ciencias-andressa-xavier-rodr
igues.pdf
O que é feminismo?
Numprimeiro momento da atividade, os alunos foramorganizados em círculo, onde foifeita uma
roda de conversa para esclarecer algumas dúvidas e questões básicas sobre o feminismo. No segundo
momento, os alunos foramconvidados a olhar um vídeo sobre feminismo. Após, os alunos
fizeramparte do jurí simulado onde defenderamou não o feminismo.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/o-que-e-feminismo-andressa-xavier-rodrigues.
pdf
Oficina sobre mamíferos do Pampa, diversidade e coleções científicas
Com o intuito de estimular uma aprendizagem significativa sobre diversidade de mamíferos e

coleções científicas, no dia 06 de junho de 2017, na semana do meio ambiente da escola Carlota
Vieira da Cunha, foi realizada uma oficina com todos os alunos do turno da manhã, assim
oportunizando aos educandos um contato direto com alguns espécimes que foram emprestados da
coleção científica do laboratório de biologia de mamíferos e aves da UNIPAMPA.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/oficina-sobre-mamiferos-do-pampa-diversidad
e-e-colecoes-cientificas-andressa-xavier-rodrigues.pdf
Publicitário por um dia
Pensando nas dificuldades de trabalhar sexualidade nas escolas, o grupo do PIBID desenvolveu

uma intervenção sobre métodos contraceptivos no dia 02 de maio com os alunos do 9° ano da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Carlota Vieira da Cunha, onde foi trabalhadaatravés de slides uma
breve apresentação teórica sobre o assunto, após os alunos foram convidados aparticipar de uma
atividade de encerramento intitulada “Publicitário por um dia”.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/publicitario-por-um-dia-andressa-xavier-rodrig
ues.pdf
Química do amor
“Química do amor” são as reações que ocorrem nas pessoas, quando estas sentem afinidade por

alguém.O amor é um complexo fenômeno neurobiológico, baseado em atividades cerebrais, que
incluem principalmente certas moléculas, denominadas de hormônios. Levando em consideração
que os alunos demonstram grande interesse sobre o assunto, o grupo PIBID da Escola Carlota Vieira
da Cunha desenvolveu no dia 25 de abril uma conversa com os alunos do 9°ano do turno da manhã
sobre os hormônios envolvidos na “química do amor”.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/quimica-do-amor-andressa-xavier-rodrigues.p
df
Vamos falar sobre fósseis?
Trabalhar Paleontologia em sala de aula é de extrema importância para que os alunos tenham

entendimento de processos naturais operantes há centenas de milhões de anos na Terra, tanto
geológicos quanto biológicos. Levando em consideração tal observação, o grupo do PIBID da escola
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Carlota Vieira da Cunha desenvolveu no dia 19 de maio de 2017 com os alunos do 8° ano do turno
manhã e 7° ano do turno da tarde uma atividade de simulação do processo de fossilização.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/vamos-falar-sobre-fosseis-andressa-xavier-rod
rigues.pdf
Introdução ao projeto “Animais: Proteção e Precaução”
Foi realizada uma atividade com os alunos da turma 81 do oitavo ano da EMEF Presidente João

Goulart. A atividade tinha como foco introduzir o contexto e o objetivo do projeto debolsista do
PIBID, que aborda casos de maus tratos a animais e como evitá-los.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/introducao-ao-projeto-animais-protecao-e-prec
aucao-renata-machado-castro.pdf
Quiz citológico - game of life
No dia 21 de setembro foi aplicado na escola Poli (EEEM João Pedro Nunes), nas turmas do 2º

ano do ensino médio, 200 e 202, o jogo didático “Game of life”, que tem como foco principal o
ensino e fixação do conteúdo de citologia.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/quiz-citologicogame-of-life-ana-caroline-mach
ado-goncalves.pdf
Agrotóxicos
No dia 19 de maio de 2017, foram realizadas duas intervenções sobre o tema “Agrotóxicos” na

EEEM João Pedro Nunes. As intervenções ocorreram com as turmas 301 e 302, do terceiro ano do
Ensino Médio, no turno da manhã.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/agrotoxicos-cassiano-santos-rodrigues.pdf
Biomas brasileiros
Foi realizado no dia 1º de junho de 2017, um jogo referente ao tema “Biomas Brasileiros” na

EEEM João Pedro Nunes. A intervenção ocorreu com a turma 201, do segundo ano do Ensino Médio
no turno da tarde. A atividade iniciou com uma recapitulação do tema realizada pelo bolsista, sendo
feito o jogo em seguida.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/biomas-brasileiros-cassiano-santos-rodrigues.pdf
Construção de terrários
O clube de ciências Ecopoli, da EEEM João Pedro Nunes, retornou às atividades no mês de Abril

com o tema Seres Vivos. O primeiro encontro ocorreu nos dias 28 de Abril e 05 de Maio, em turnos
inversos às aulas. O Clube atende alunos do período da manhã e tarde do Ensino Médio.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/construcao-de-terrarios-cassiano-santos-rodrig
ues.pdf
Evolução humana
No dia 19 de abril de 2017, foi realizada uma intervenção sobre o tema “Evolução Humana” na E. E.
E. M. João Pedro Nunes. A atividade ocorreu com a turma 103 do primeiro ano do Ensino Médio, no
turno da tarde, e consistiu de uma apresentação seguida de um jogo. Na apresentação, foi abordada a
provável linhagem dos hominídeos, histórico da descoberta de fósseis e migrações do ser humano.
No jogo, enquanto tocava uma música os alunos deveriam passar uma caixa e quando a música
parava, o aluno em que esta parasse deveria abri-la e responder uma pergunta.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/evolucao-humana-cassiano-santos-rodrigues.p
df
Célula vegetal e as propriedades da Aloe vera
No dia 18 de maio de 2017, realizou-se na E.E.E.M João Pedro Nunes (Poli), com a turma de 7º

anodoensino fundamental no período da tarde, uma aula sobre os principais componentes da célula
vegetal, e as propriedades ebenefícios da Aloe vera.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/celula-vegetal-e-as-propriedades-da-aloe-vera-
kevin-giovanni-da-silva-garcia.pdf
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Análises de seres vivos - construção de terrários com garrafas pet
O clube de ciências Ecopoli, da Escola Estadual de Ensino Médio João Pedro Nunes,

desenvolveuatividades com o tema: Seres Vivos. As atividades ocorreram entre os meses de março,
abril, maio e junho de 2017, atendendo alunos do período da manhã e tarde de todos os anos do
ensino médio, em turno inverso às aulas.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/analises-de-seres-vivos-construcao-de-terrarios
-com-garrafas-pet-alice-lemos-costa.pdf
Aves do bioma Pampa - preservação e importância
A atividade ocorreu no dia 6 de Junho de 2017, com os alunos do clube de ciências ECOPOLI da

E.E.E.M João Pedro Nunes. Inicialmente houve uma explanação oral do conteúdo, seguido de
diálogo sobre a importância das aves em nosso cotidiano. A seguir os alunos relataram casos ligados
ao tema trabalhado, proporcionando um enriquecimento da atividade. A seguir os alunos foram
levados ao pátio da escola, onde com o auxílio de binóculos foi possível observaras aves em seu
ambiente natural. Aves como: pardal, bem-te-vi, joão-de-barro, pombas entre outros.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/aves-do-bioma-pampa-preservacao-e-importan
cia-cassiano-santos-rodrigues.pdf
Caça às organelas
No dia 11 de Maio de 2017, foi realizada, na E.E.E.M. João Pedro Nunes, com a turma 8ºB do

turno da tarde, a atividade denominada “Caça às organelas”. A intervenção consistia em um jogo. O
uso de jogos didáticos é uma boa ferramenta para a aprendizagem de conteúdos como a citologia.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/caca-as-organelas-denise-rodrigues-nunes.pdf
Conhecendo a célula
A atividade ocorreu no dia 10 de Março de 2017, na E.E.E.M. João Pedro Nunes. Abrangeu 26

alunos da turma 7°A, 28 alunos da turma 8°A e 27 alunos da turma 9°A, todas do ensino
fundamental. Os alunos foram direcionados para o laboratório de ciências da escola, onde obtiveram
a explanação teórica do conteúdo, seguida de ilustrações dispostas na lousa. Após a revisão dos
principais tópicos referentes ao conteúdo celular, os discentes foram divididos em grupos para
participar de um jogo.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/conhecendo-a-celula-alice-lemos-costa.pdf
Corpo perfeito - será?
No dia 22 de junho de 2017, foi realizada na E.E.E.M João Pedro Nunes, com a turma 8°B do turno
da tarde, uma roda de conversa denominada: “Corpo perfeito: será?”. Problemas relacionados com o
corpo preocupam cada vez mais, e debater sobre o assunto pode ser um modo de ajudar ou até
mesmo fazer com que as pessoas reflitam sobre seu próprio modo de pensar. É importante que este
assunto seja introduzido nas escolas, pois crianças e adolescentes sãoparcela vulnerável, por serem
facilmente influenciadas pela mídia, sobre um padrão corporal que não deve ser aceito.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/corpo-perfeito-sera-que-existe-denise-rodrigue
s-nunes.pdf
Dilatação térmica
A atividade ocorreu no dia 10 de Maio de 2017, atendendo 24 alunos da turma 100 (1° ano do
ensino médio) e 20 alunos da turma 300 (3° ano do ensino médio); ambas do turno da manhã da
E.E.E.M. João Pedro Nunes. Inicialmente os discentes obtiveram a explanação oral do conteúdo
com o auxílio do quadro. Houve a contextualização do conteúdo, relacionando ao cotidiano dos
alunos. Exemplos sobre dilatação térmica no dia a dia: construção civil, matéria bruta para a
indústria, aquecimento global, entre outros tópicos foram discutidos em sala de aula.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/dilatacao-termica-alice-lemos-costa.pdf
DSTs
No dia 20 de Abril de 2017, realizou-se na E.E.E.M João Pedro Nunes (Poli), com uma turma de
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8º ano de ensino fundamental, uma palestra sobre as doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). A
atividade foi dividida em duas etapas: a primeira foi uma apresentação das principais doenças, suas
formas de contágio e suas formas de prevenção. A segunda etapa foi para que os alunos fizessem
uma roda de conversa, para que fizessem perguntas.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/dst-kevin-giovanni-da-silva-garcia.pdf
Interações ecológicas
A atividade ocorreu no dia 07 de abril, envolvendo 27 alunos do 3° ano do ensino fundamental da

E.E.E.M. João Pedro Nunes. Inicialmente os alunos receberam a explanação teórica do significado
da palavra ecologia, a seguir escreveram no quadro nomes de seres vivos. Os discentes receberam o
desafio de interligar os nomes já escritos no quadro. O objetivo principal foi vislumbrar interações já
conhecidas pelos alunos sobre os seres vivos. No final desta etapa um mapa conceitual de interações
entre seres vivos foi disposto, elaborado pelos próprios alunos, de acordo com os seus
conhecimentos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/interacoes-ecologicas-alice-lemos-costa.pdf
Introdução à Paleontologia
Numprimeiro momento foientregue aos alunos um questionário com o intuito de investigar o

quanto os alunos conhecem sobre Paleontologia e investigar o contato dos alunos com materiais
fósseis. Após, foramabordadospela bolsista- ID os animais primitivos já descobertos, processos de
fossilização, como se descobremfósseis, como é possível descobrir relações e hábitos dos
organismos antigos e qual a real importância deles para entender a vida. Numsegundo momento
foirealizado pelo Pibid, em parceria com o laboratório de Paleobiologia da UNIPAMPA, uma
mostra da coleção de fósseis e uma roda de conversa.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/introducao-a-paleontologia-joseane-salau-ferra
z.pdf
Microscopia
No dia 22 de Março de 2017, foram realizadas duas aulas práticas sobre o tema “Microscopia” na E.
E. E. M. João Pedro Nunes. As intervenções foram feitas com as turmas 100 e 101 do primeiro ano
do Ensino Médio do turno da manhã. Durante cada intervenção foi abordado o histórico e
importância da microscopia. Os alunos realizaram também a observação de células da mucosa bucal
no microscópio.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/microscopia-cassiano-santos-rodrigues.pdf
Fenômeno da capilaridade
A atividade ocorreu no dia 12 de Maio de 2017 na Escola Estadual de Ensino Médio João Pedro

Nunes, atendendo 22 alunos da turma 9°A (nono ano do Ensino Fundamental) e 12 alunos da turma
101 (primeiro ano do Ensino Médio), no turno da manhã.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/fenomeno-da-capilaridade-alice-lemos-costa.p
df
Plantas carnívoras e suculentas
A atividade ocorreu no dia 29 de Junho de 2017 na E.E.E.M João Pedro Nunes, atendendo 13

alunos do clube de ciências ECOPOLI. Primeiramente os alunos foram levados ao auditório da
escola, onde houve uma conversa sobre o tema trabalhado, buscando saber quais eram os
conhecimentos dos alunos sobre o tema. Após houve uma contextualização do conteúdo com o
auxilio de imagens e exemplos do cotidiano. Houve a exposição de vídeos (plantas carnívoras),
possibilitando uma riqueza visual do comportamento predatório de determinadas espécies. Para
finalizar a atividade os alunos participaram de um jogo lúdico.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/plantas-carnivoras-e-suculentas-alice-lemos-co
sta.pdf
Origem da vida
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No dia 29 de Março de 2017, foram realizadas duas intervenções sobre o tema “Origem da vida”
com as turmas 100 e 101, do primeiro ano do Ensino Médio do turno da manhã da E. E. E. M. João
Pedro Nunes. A atividade consistiu em uma aula expositiva sobre o tema, na qual o bolsista,
juntamente com os alunos, construíram um mapa conceitual envolvendo o assunto abordado. Os
alunos se mostraram interessados, interagindo com a explanação do bolsista e respondendo às
perguntas propostas por estes.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/origem-da-vida-cassiano-santos-rodrigues.pdf
Para que serve o sexo?
Ocorreu no dia 29 de Março de 2017, a intervenção intitulada “Para que serve o sexo?”, que
abordou como ocorreu a evolução do ato sexual até chegar nos humanos. A atividade foi realizada
com a turma 200, de segundo ano do Ensino Médio do turno da manhã e consistiu na discussão em
grupos a partir um texto lido pelos alunos. A grande maioria da turma demonstrou grande
participação na discussão do texto.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/para-que-serve-o-sexo-cassiano-santos-rodrigu
es.pdf
Plantas carnívoras e cactos
A atividade ocorreu no dia 29 de Junho de 2017 na E.E.E.M João Pedro Nunes, atendendo 13 alunos
do clube de ciências ECOPOLI. Primeiramente os alunos foram levados ao auditório da escola, onde
houve uma conversa sobre o tema trabalhado, buscando analisar os conhecimentos provindos dos
alunos. Após houve uma contextualização do conteúdo com o auxilio de imagens e exemplos do
cotidiano. Houve a exposição de vídeos (plantas carnívoras), possibilitando uma riqueza visual do
comportamento predatório de determinadas espécies. Para finalizar a atividade os alunos
participaram de um jogo lúdico.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/plantas-carnivoras-e-cactos-cassiano-santos-ro
drigues.pdf
Palestra sobre o ENEM e introdução aprojeto
Com o intuito de levar informações sobre o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e apresentar
projeto debolsista-IDna Escola XV de Novembro, foi realizada no dia 11 de maio uma palestra no
salão de atos da escola com os alunos do terceiro ano, para que os mesmos pudessem tirar suas
dúvidas sobre o ENEM e obter informações sobre o projeto. Todos demonstraram interesse em
participar do projeto e participaram da palestra questionando sobre as universidades que aceitam
como forma ingresso, assim como quais cursos a nossa região oferta.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/palestra-sobre-o-enem-e-introducao-a-projeto-
claudia-lucher-de-freitas.pdf
Mucosa Bucal
No dia 23 de maio de 2017, bolsistas do grupo do PIBIDrealizaram, com os alunos do 1º ano do
Ensino Médio da Escola XV de Novembro, uma aula prática de biologia celular. O conteúdo da
prática foi célula animal, tendo como o objetivo identificar as células que possuímos em nosso
corpo. Foi utilizada como material da prática a mucosa bucal com o auxílio do material de
laboratório. Em seguida com o auxílio do microscópio óptico foi possível a observação das células.
Após, os alunos preencheram o relatório da aula prática com desenhos sobre o que foi observado.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/mucosa-bucal-claudia-lucher-de-freitas.pdf
Massa e densidade dos líquidos
No dia 8 de junho, durante a Semana do Meio Ambiente na Escola Carlota Vieira da Cunha, foi
realizada uma atividade prática sobre massa e densidade dos líquidos. Representando a Escola XV
de Novembro e a área da Física, foi possível explicar um pouco sobre alguns conceitos físicos que
estão presentes nosso dia a dia e que passam despercebidos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/massa-e-densidade-dos-liquidos-fabiana-mora
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es-de-oliveira.pdf
Dança das cadeiras: falando sobre gravidez na adolescência
No dia 29 de junho, na Escola XV de Novembro, foi realizada uma atividade prática sobre gravidez
na adolescência, com a turma do 1º ano. O objetivo principal da intervenção foi proporcionar um
espaço de construção coletiva para possíveis encaminhamentos, possibilitando ao adolescente
discutir sobre suas principais dúvidas e anseios.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/danca-das-cadeiras-falando-sobre-gravidez-na-
adolescencia-fabiana-moraes-de-oliveira.pdf
Início da vida sexual: mitos e verdades
No dia 02 de maio, na Escola XV de Novembro, realizou-se uma dinâmica sobre educação sexual
com alunos do 1º ano. Durante a atividade os alunos participaram respondendo com muito
conhecimento as perguntas propostas, assim como levantando questionamentos e dúvidas
significativas sobre “sexo na adolescência”. Ao final da atividade, os resultados obtidos foram
bastante positivos, devido ao grande interesse dos alunos e participação dos mesmos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/inicio-da-vida-sexual-mitos-e-verdades-fabian
a-moraes-de-oliveira.pdf
Transmissão de dst's
Foi entregue, a cada aluno,figuras geométricas. Aos participantes foi solicitado andarempela sala e
conversaremcom os colegas com a finalidade de integração. Em determinado momento erasolicitado
que parassem e copiassem o desenho do colega que estivessemais próximo. Após o término da
atividade foiperguntado tinham ideia do que significam as figuras (círculo = pessoa sadia; quadrados
= portador de dst; triângulo = portador de HIV). Após foidiscutido o significado das figuras e a
reação de cada participante ao descobrir que os colegas que possuíam as figuras de quadrados e
triângulos possuíam dst's.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/transmissao-de-dsts-fabiana-moraes-de-oliveir
a.pdf
Tabela periódica
No dia 18 de maio de 2017, na E.E.E.M. João Pedro Nunes, com as turmas 9º B e 9ºC, do turno da
tarde, realizou-se uma atividade que tinha como intuito introduzir aos educandos a tabela periódica.
Foi realizada uma explanação, com auxílio de slides, onde se falou brevemente da história da tabela
periódica. Após a explicação, foram feitos quatro questionamentos ao alunos, como exercício de
fixação do conteúdo.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/tabela-periodica-ana-caroline-machado-goncal
ves.pdf
Identificando amido nos alimentos
No mês de junho de 2017 foi realizada uma atividade prática sobre a presença do amido em
alimentos, no laboratório da Escola XV de Novembro com a turma do 1°Ano noturno. Nesta aula
foram mostradas condições experimentais para que os estudantes compreendam os diferentes
componentes nutricionais dos alimentos, suas propriedades e a importância na saúde do indivíduo.
Para tal, realizaram-se experimentos com alimentos comuns, como pão, frutas e farinha. O
experimento teve como objetivo identificar amido nos alimentos. Foi realizado um teste químico
para descobrir qual alimento possui amido em sua composição.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/identificando-amido-nos-alimentos-lucas-fagu
ndes-de-souza.pdf
Animais peçonhentos
Animais peçonhentos são reconhecidos como aqueles que produzem ou modificam algum veneno

e possuem algum aparato para injetá-lo na sua presa ou predador. Os principais animais peçonhentos
que causam acidentes no Brasil são algumas espécies de serpentes, de escorpiões ede aranhas.
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Foifeita uma apresentação do projeto: O Ensino de Animais Peçonhentos e Venenosos,logo após
foiaplicado um questionário com questões de múltipla escolha, e também de responder, relacionadas
a animais peçonhentos e venenosos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/animais-peconhentos-lucas-fagundes-de-souza
.pdf
Efeitos da diferença de pressão
Foi realizada feira de ciências na E. E. E. M. XV de Novembro intitulada “Consciência no XV” -
umamostra de experimentos de Química, Física e Biologia. Essa experiência permite observar a
ação da pressão atmosférica. Pressão atmosférica é a pressão que o ar da atmosfera exerce sobre a
superfície do planeta. Fixa-seuma vela numprato; coloca-seágua dentro do prato; põe-secorante na
água (opcional); acende-sea vela com fósforo ou isqueiro; coloca-seuma garrafa com a boca para
baixo sobre a vela; observa-se e analisa-seo que ocorre.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/efeitos-da-diferenca-de-pressao-lucas-fagunde
s-de-souza.pdf
Reações químicas com isopor
O isopor consiste em macromoléculas formadas pela união sucessiva de várias moléculas iguais
entre si. A acetona (propanona) vendida no comércio é uma misturada com água e álcool. A acetona
pura em contato com o isopor enfraquece as ligações dessas moléculas liberando o ar que está
inserido nesse polímero. Num primeiro momento, foiorientado aos alunos sobre o experimento
superficialmente, fazendo a seguinte pergunta: Em alguns livros e sites dizem que o isopor derrete a
acetona, será mesmo possível? Como? Será levantada hipóteses com os estudantes; após,
foirealizada a atividade como os alunos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/reacoes-quimicas-com-isopor-lucas-fagundes-
de-souza.pdf
Experimento sobre densidade com naftalinas
Foi realizada feira de ciências na E. E. E. M. XV de Novembro intitulada “Consciência no XV” -

umamostra de experimentos de Química, Física e Biologia.A densidade dos materiaisexplica o fato
em que um boia quando está em um mesmo recipiente com outro de densidade diferente, ou quando
um material não se mistura com o outro. Neste experimento, colocam-secerca de 15ml de vinagre
dentro de um recipiente; enche-seo recipiente com água; adiciona-seuma colher de sopa de
bicarbonato; inserem-sebolas de naftalina dentro do recipiente; observa-se e analisa-seo que
acontece.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/experimento-sobre-densidade-com-naftalinas-l
ucas-fagundes-de-souza.pdf
Separação de misturas
Realizou-se uma intervenção no laboratório da Escola XV de Novembro, com as turmas do 1° Ano

A, D, E e F sobre substâncias homogêneas e heterogêneas e separação de misturas.Nesta atividade
prática os estudantes testaram diversos materiais sólidos, como areia, açúcar esal, e materiais
líquidos, tais como gasolina, álcool, óleo de cozinha eágua, entre outros.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/separacao-de-misturas-lucas-fagundes-de-souz
a.pdf
Densidade - conceitos e práticas
No dia 21 de agosto de 2017, na E.E.E.M. João Pedro Nunes, no turno da manhã, realizou-se
atividade como Clube de Ciências – ECOPOLI. A atividade consistiu em duas etapas: uma
explanação para relembrar os conceitos e realização de dois experimentos. O primeiro consistiu na
observação dadensidade de líquidos presentes no nosso dia a dia, como o álcool etílico, água e óleo
de soja. Já o segundo experimento consistiu na observação de densidade de sólidos. Para tal
utilizou-se massa de modelar.
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http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/densidade-conceitos-e-praticas-ana-caroline-m
achado-goncalves.pdf
Extração de DNA da banana
No dia 24 de agosto de 2017, na E.E.E.M. João Pedro Nunes, realizou-se a atividade de extração

de DNA da banana, com sócios do Clube de Ciências – ECOPOLI. Inicialmente, os clubistas
maceraram ½ banana; após, prepararam solução de lise,a qual rompe as membranas celulares.
Misturou-se esta solução na banana macerada para romper a membrana lipídica das células, a fim de
liberar o material genético. Após isto, filtrou-se a solução, e, depois, misturou-se a mesma com
álcool etílico gelado até dobrar o volume da solução, para observar então a precipitação de DNA.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/extracao-de-dna-da-banana-ana-caroline-mach
ado-goncalves.pdf
Introdução à microscopia
Durante a tarde do dia 14 e a manhã do dia 16 de agosto de 2017, realizou-se com as turmas 103 e
101, respectivamente, ambas do ensino médio da escola EEEE João Pedro Nunes, atividadessobre
microscopia. Primeiramente, houve umaexplicação teórica e sanaram-sedúvidas dos estudantes.
Abordou-se o contexto histórico desde a criação do microscópio até a posterior descoberta das
células, ressaltando o quão importante foi a criação desse instrumento para a ciência. Também foi
explicado aos alunos como se utiliza o microscópio, quais as partes que o compõem e a função de
cada uma delas.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/introducao-a-microscopia-viviane-flores-walla
u.pdf
O ar ocupa espaço
A atividade ocorreu no dia 10 de agosto de 2017, atendendo 7 alunos do clube de ciências
ECOPOLI da E.E.E.M. João Pedro Nunes, que estudam no ensino médio em turno inverso.
Inicialmente os alunos receberam a explanação oral do conteúdo. A seguir, efetuaram a construção
de um experimento com água quente, garrafa pet, copos de alumínio e balão, queproporciona a
agitação das moléculas do ar, sendo que o balão se expande e se contrai). Para finalizar a atividade,
houveuma revisão dos tópicos abordados.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/o-ar-ocupa-espaco-alice-lemos-costa.pdf
Meio ambiente: problema x solução
Ocorreu nos dias 17 e 31 de agosto de 2017, na E.E.E.M. João Pedro Nunes, com a turma 8ºB do
turno da manhã, a atividade denominada “Vamos discutir sobre o meio ambiente?”. A atividade
consistiu em expor aos alunos os problemas ambientas existentes ao nosso redor, bem como suas
consequências. Os alunos, após a apresentação dos problemas, debateram sobre o assunto, dando
suas opiniões e foram instigados a buscarem soluções que pudessem aplicar no seu dia a dia.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/meio-ambiente-problema-x-solucao-ana-caroli
ne-machado-goncalves.pdf
Réplicas fósseis
Foi realizada, no dia 17 de agosto de 2017, a confecção de réplicas de fósseis utilizando o gesso. A
atividade foi desenvolvida com os integrantes do clube de ciências Ecopoli, do turno da tarde, e
tinha como objetivo aproximar os alunos da vasta área da paleontologia. Durante a intervenção, a
bolsista- ID ressaltou a importância do uso de réplicas para coleções didáticas, pois estas são as
fontes mais seguras para manuseio, do que utilizar os materiais fósseis, já que são muito frágeis e
tem uma importância incomparável para contar a história da vida.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/replicas-fosseis-joseane-salau-ferraz.pdf
Separação de misturas
No dia 16 de agosto de 2017, foi realizada uma atividade sobre Métodos de Separação de Misturas,
com a turma 9ºA, na E.E.E.M. João Pedro Nunes. A intervenção ocorreu na disciplina de Ciências
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do Ensino Fundamental II, no turno da manhã. A atividade teve como objetivo facilitar o
entendimento dos alunos sobre o conteúdo, sanandodúvidas e promovendomelhor compreensão.
Efetuou-seretomada de conceitos abordados anteriormente pela professora, em sala de aula.
Posteriormente, os próprios alunoscriaram possíveis métodos de separação, que podem ser feitos em
sala de aula para um melhor esclarecimento.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/separacao-de-misturas-carine-alves-dos-santos
.pdf
O misterioso mundo dos insetos
Foi realizada, nos dias 31 de outubro e 09 de novembro de 2017, na E.E.E.M. João Pedro Nunes,
intervenção sobre a diversidade de insetos. A atividade foi dividida em duas partes e atendeu a
turma do 5º ano do ensino fundamental do turno da tarde. Contou-secom a participação de
estudantes da área de entomologia da Unipampa - CampusSão Gabriel. No primeiro encontro, foi
realizada uma explanação geral sobre o assunto. No segundo, foi realizado um jogo. Os materiais
laboratoriais foram cedidos pela Profª. Drª. Márcia Spies, do Laboratório de Estudos em
Biodiversidade Pampeana.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/o-misterioso-mundo-dos-insetos-joseane-salau
-ferraz.pdf
Agrotóxicos e o nosso bem-estar
O grupo PIBID da Escola Carlota Vieira da Cunha convidou graduanda pertencente ao grupo de
pesquisa de bioquímica da Universidade Federal do Pampa, para comentar um pouco os resultados
encontrados em umadas linhas de pesquisa do laboratório, a do efeito de determinado agrotóxico em
larvas de peixe (zebra fish). A palestra ocorreu no dia 05 de outubro de 2017 com os alunos do clube
de ciências no turno da manhã, com o intuito de estimular o pensamento crítico dos educandos, uma
vez que esse tema se faz tão presente no nosso dia a dia.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/agrotoxicos-e-o-nosso-bem-estar-andressa-xav
ier-rodrigues.pdf
Bingo sobre o tema 'água'
A utilização de atividades lúdicas como forma de ensino tornam determinados assuntos mais
atraentes para os alunos, uma vez que facilitam o processo de ensino aprendizagem dos mesmos.
Levando em consideração as vantagens da utilização de jogos, o grupo PIBID da escola Carlota
Vieira da Cunha desenvolveu no dia 30 de agosto de 2017 um bingo sobre água com os alunos do 6°
ano do turno da tarde, para revisar os conceitos já abordados pela professora em aulas anteriores.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/bingo-sobre-o-tema-agua-andressa-xavier-rodr
igues.pdf
Caça-ao-tesouro
Levando em consideração que no dia a dia do educando os elementos envolvidos na ecologia
apresentam-se em diversas ações por ele desenvolvidas, torna-se necessário desenvolver uma forma
diferenciada de abordagem do conteúdo, uma vez que quando aproximamos os conteúdos das ações
que ocorrem no cotidiano do educando, ele demonstra-se mais receptivo. Logo, para estimular uma
forma de aprendizado diferenciada, o grupo PIBID da escola Carlota Vieira da Cunha realizou no dia
13 de setembro de 2017 uma caça-ao-tesouro ecológica com os alunos do 6° ano do turno da tarde.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/caca-ao-tesouro-andressa-xavier-rodrigues.pdf
Clube de Ciências - cinema cultural
O grupo PIBID da escola Carlota Vieira da Cunha, no dia 24 de agosto, propôs um Cine Cultural, no
período em que seriam realizadas as atividades do clube de ciências, para toda a comunidade escolar.
Sendo realizada a apresentação do filme “Como estrelas na terra – toda criança é especial”, que
aborda a realidade do dia a dia de um aluno com dislexia. Oobjetivo foi o de comover o olhar da
comunidade escolar quanto àdiversidade de alunos.
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http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/clube-de-ciencias-cine-cultural-andressa-xavie
r-rodrigues.pdf
Clube de Ciências - história em quadrinhos sobre fauna
Para tornar o assunto mais interessante aos educandos, foram utilizadas as histórias em quadrinhos,
queenvolvem aspectos visuais, cognitivos e criativos e fornecem uma forma alternativa de
complementar as aulas teóricas. Assim o grupo PIBID da Escola Carlota Vieira da Cunha realizou no
dia 31 de agosto de 2017, com os alunos participantes do clube de ciências do turno da manhã, uma
roda de conversa sobre animais exóticos no pampa, utilizando-se como recurso didático uma história
em quadrinhos sobre animais exóticos publicada no blog de divulgação científica “Ciência
Pampiana”.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/clube-de-ciencias-historia-em-quadrinhos-sobr
e-fauna-andressa-xavier-rodigues.pdf
Dia do biólogo
A Biologia é a ciência responsável pelo estudo de todas as formas de vida existentes em nosso
planeta. Essa ciência caracteriza-se pelo estudo do funcionamento dos organismos, como eles
originaram-se, sua evolução e ecologia. O profissional responsável por essa área é o biólogo, que só
teve sua profissão regulamentada em 3 de setembro de 1979. Desta forma, o grupo PIBID da escola
Carlota Vieira da Cunha realizou no dia 01 de setembro de 2017 com os alunos do 8° ano do turno
da tarde uma palestra sobre o dia do biólogo.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/dia-do-biologo-andressa-xavier-rodrigues.pdf
Valorizando a fauna do Pampa
É de grande importância que os educandos compreendam o significado da preservação do meio
ambiente, para que possam aplicar, na prática, ações que os estimulem à conscientização e até
mesmo a possíveis mudanças. Levando em consideração tal pensamento, o grupo PIBID da Escola
Carlota Vieira da Cunha desenvolveu um projeto para ser apresentado na feira de ciências com os
alunos do 6° ano do turno da tarde, através de uma exposição de arte sobre a diversidade de
mamíferos pertencentes ao Pampa.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/valorizando-a-fauna-do-pampa-andressa-xavie
r-rodrigues.pdf
Biodiversidade e saúde
Em um primeiro momento foi passado aos alunos o que é a biodiversidade e a sua grande
importância, através de uma aula expositiva dialogada em forma de slides e com a apresentação de
um vídeo. Para encerrar foi feito com os alunos o jogo "Que bicho ou planta é esse?", afim de uma
melhor fixação do assunto abordado durante a aula.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/biodiversidade-e-saude-gabriele-milbradt-glas
enapp.pdf
Biomas brasileiros
Num primeiro momento foi feita uma aula expositiva dialogada com os alunos sobre os biomas
brasileiros, mostrando a grande diversidade de espécies que existe em nosso país. Em um segundo
momento foi realizado o jogo “Trilha dos Biomas”, onde os alunos puderam fixar ainda mais o
conteúdo trabalhado em aula.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/biomas-brasileiros-gabriele-milbradt-glasenap
p.pdf
Conhecendo a universidade
Os alunos foram levados em um ônibus disponibilizado pela prefeitura da cidade até a Universidade
Federal do Pampa – Campus São Gabriel, para conhecê-lae saber um pouco do que pode ser
estudado em uma universidade. Em um primeiro momento os alunos foram levados até o biotério,
onde conheceram os estudos realizados com o peixe zebra e, logo após, foram até o laboratório de

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/clube-de-ciencias-cine-cultural-andressa-xavier-rodrigues.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/clube-de-ciencias-cine-cultural-andressa-xavier-rodrigues.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/clube-de-ciencias-historia-em-quadrinhos-sobre-fauna-andressa-xavier-rodigues.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/clube-de-ciencias-historia-em-quadrinhos-sobre-fauna-andressa-xavier-rodigues.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/dia-do-biologo-andressa-xavier-rodrigues.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/valorizando-a-fauna-do-pampa-andressa-xavier-rodrigues.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/valorizando-a-fauna-do-pampa-andressa-xavier-rodrigues.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/biodiversidade-e-saude-gabriele-milbradt-glasenapp.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/biodiversidade-e-saude-gabriele-milbradt-glasenapp.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/biomas-brasileiros-gabriele-milbradt-glasenapp.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/biomas-brasileiros-gabriele-milbradt-glasenapp.pdf


Paleontologia para conhecer um pouco dos fósseis que são estudados pelos alunos da universidade.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/conhecendo-a-universidade-gabriele-milbradt-
glasenapp.pdf
Conscientização sobre a dengue através de cartazes
Em um primeiro momentos, foi conversado com os alunos sobre a dengue, onde foi explanado como
a doença se prolifera e métodos que podem ser utilizados para o combate da mesma. Logo após os
alunos realizaram a confecção de cartazes sobre a dengue, a fim de conscientizar os demais alunos,
professores e funcionários da escola.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/conscientizacao-sobre-a-dengue-atraves-de-car
tazes-gabriele-milbradt-glasenapp.pdf
Feira de Ciências - O líquido que fica sólido
Os alunos confeccionaram o seu experimento juntamente com a bolsista-ID, que utilizava amido de
milho e água, para posteriormente explicarem o que acontecia e o porquê acontecia aos colegas e
professores da escola, durante a feira de Ciências.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/feira-de-ciencias-o-liquido-que-fica-solido-gab
riele-milbradt-glasenapp.pdf
Incentivando a leitura
Em um primeiro momento, foi proposto aos educandos que lessem um livro durante 30 dias e
combinadaa data da apresentação e entrega da resenha do livro escolhido. Foi proposto também que
os livros fossem apresentados de uma maneira diferente, em forma de maquetes, slides, teatro e
outros. No segundo momento os alunos foram levados até a biblioteca da escola, onde puderam
escolher, de acordo com os seus gostos, o livro que seria lido.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/incentivando-a-leitura-gabriele-milbradt-glase
napp.pdf
Intervenção sobre Ph
Em um primeiro momento, foi realizada rapidamente uma explanação teórica sobre o Ph. Logo em
seguido foi realizado o experimento do suco de repolho roxo, que pode mudar de cor e assim servir
de analise de Ph para algumas substâncias.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/intervencao-sobre-ph-gabriele-milbradt-glasen
app.pdf
Intervenção sobre a Semana do Meio Ambiente de 2017
Em decorrência do diálogo e manuseio por parte dos alunos dos espécimes de insetos, os mesmos se
conscientizaram da grandiosidade faunística que nos rodeia, e dos impactos que as atividades do
homem têm nas populações dessa fauna, compreendendo então a importância da conservação do
meio ambiente, tanto para preservação de outras espécies, como na manutenção de hábitos
sustentáveis para a vida humana.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/intervencao-sobre-a-semana-do-meio-ambient
e-de-2017-anna-vitoria-barbosa-dos-reis.pdf
Saída de campo para a sanga da Bica
Para uma saída de campo, os alunos foram levados de ônibus disponibilizado pela prefeitura da
cidade, até a sanga da Bica. Láfoi feita uma trilha com explicações sobre o locale observação da
biodiversidade que existe ao longodela.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/saida-de-campo-para-a-sanga-da-bica-gabriele
-milbradt-glasenapp.pdf
Água no "cano invisível"
No dia 01 de novembro, foi desenvolvida uma experiência relacionada ao conteúdo de Física, o qual
aborda duas forças: de coesão e de adesão. A intervenção intitulada “Água que viaja no cano
invisível”, foi realizada pelos alunos do 8º ano na feira de Ciências da Escola Municipal de Ensino
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Fundamental Carlota Vieira da Cunha.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/agua-no-22cano-invisivel22-caroline-resena-g
oncalves.pdf
Jarra de Leyden caseira
No dia 20 de outubro, foi desenvolvida uma experiência relacionada àeletricidade, parte da Física
que estuda fenômenos produzidos pelas cargas elétricas. A intervenção intitulada “Jarra de Leyden
caseira”, foi realizada com aluno do 8º ano, participante do clube de Ciências da Escola Municipal
de Ensino Fundamental Carlota Vieira da Cunha do turno da manhã. A construção da experiência
teve como objetivo, além de transmitir conhecimentos aos que nela se envolveram,apresentá-lana
feira de Ciências da escola que ocorrerianos dias subsequentes.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/jarra-de-leyden-caseira-caroline-resena-goncal
ves.pdf
Jogo do “Tabuleiro Cardiovascular”
No dia 19 de outubro, foi desenvolvidamais uma etapa do jogo de tabuleiro, desta vez intitulado
“Tabuleiro cardiovascular” com os alunos do 8º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental
Carlota Vieira da Cunha. O jogo teve como intuito complementar o entendimento dos conteúdos do
sistema cardiovascular trabalhados em sala de aula de forma teórica. No decorrer da atividade os
discentes demonstraram interesse, bem como boa participação,ao realizar o jogo.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/jogo-do-22tabuleiro-cardiovascular22-caroline
-resena-goncalves.pdf
Jogo do "Tabuleiro Respiratório"
No dia 24 de agosto, foi desenvolvido mais um jogo de tabuleiro, intitulado “Tabuleiro
Respiratório”, com os alunos do 8º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlota Vieira
da Cunha. O jogo teve como objetivo complementar a aprendizagem dos conteúdos do sistema
respiratório, trabalhados em sala de aula de forma teórica. No decorrer da atividade a turma
demonstrou ser competitiva, bem como ativa ao realizar o jogo.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/jogo-do-22tabuleiro-respiratorio22-caroline-re
sena-goncalves.pdf
Pilha de limão
No dia 26 de outubro, foi desenvolvida uma experiência relacionada ao conteúdo de Física no qual a
energia química é transformada em energia elétrica. A intervenção, intitulada “Pilha de limão”, foi
realizada com alunosdo 7º ano, participante do clube de Ciências da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Carlota Vieira da Cunha do turno da manhã. A construção da experiência teve como
objetivo ser desenvolvida e apresentada na feira de Ciências da escola que ocorrerá nos dias
seguintes ao mencionado.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/pilha-de-limao-caroline-resena-goncalves.pdf
Aids – 30 anos
No dia 17 de novembro, foi passado aos alunos do oitavo ano da Escola Carlota Vieira da Cunha um
documentário sobre a AIDS, que traz a discussão de como depois de 30 anos uma nova geração que
não testemunhou o sofrimento dos primeiros pacientes encara a Aids, como esses jovens se
protegem contra essa doença, formas de se fazer o exame que a detecta e como pessoas que possuem
a doença vivem.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/aids-30-anos-talia-cristina-dos-santos-romano-
dotto.pdf
HPV
No dia 19 de setembro, foi realizada uma palestra sobre HPV na escola Carlota Vieira da Cunha
para os alunos do oitavo ano, da tarde. Foram informados da importância da vacinação em meninos,
visto queo índice de vacinação dos meninos émuito baixa em relação das meninas, as quais

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/agua-no-22cano-invisivel22-caroline-resena-goncalves.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/agua-no-22cano-invisivel22-caroline-resena-goncalves.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/jarra-de-leyden-caseira-caroline-resena-goncalves.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/jarra-de-leyden-caseira-caroline-resena-goncalves.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/jogo-do-22tabuleiro-cardiovascular22-caroline-resena-goncalves.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/jogo-do-22tabuleiro-cardiovascular22-caroline-resena-goncalves.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/jogo-do-22tabuleiro-respiratorio22-caroline-resena-goncalves.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/jogo-do-22tabuleiro-respiratorio22-caroline-resena-goncalves.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/pilha-de-limao-caroline-resena-goncalves.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/aids-30-anos-talia-cristina-dos-santos-romano-dotto.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/aids-30-anos-talia-cristina-dos-santos-romano-dotto.pdf


obtiveram um índice considerado bom. O HPV é o vírus da papiloma humano, atinge a pele e as
mucosas, podendo causar verrugas ou lesõespercursoras de câncer: Como o câncer de colo de útero,
garganta ou ânus.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/hpv-talia-cristina-dos-santos-romano-dotto.pdf
Palestra sobre educação sexual
No dia 05 de outubro foi realizada uma palestra proferida porduas enfermeiras da Secretaria
Municipal de Saúde,sobre educação sexual para os alunos de oitavo e nono ano do turno da tarde da
Escola Carlota Vieira da Cunha. Esta palestra foi realizada com intuito de sanar as possíveis
dúvidas dos alunos. A educação sexual visa preparar e esclarecer os adolescentes para a vida sexual
de forma segura, chamando-os à responsabilidade de cuidar de seu próprio corpo para que não
ocorram situações indesejadas.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/palestra-sobre-educacao-sexual-talia-cristina-d
os-santos-romano-dotto.pdf
Eletromagnetismo
No dia 07 de novembro foi feito uma prática com os alunos do nono ano da Escola Carlota Vieira

da Cunha sobre eletromagnetismo. O eletromagnetismo é a parte da Física que relaciona a
eletricidade e o magnetismo. Considerou-se quea maioria dos materiais existentes é eletricamente
neutro, não apresentando efeitos elétricos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/eletromagnetismo-talia-cristina-dos-santos-ro
mano-dotto.pdf
Estereótipos
No dia 08 de agosto, foi realizada uma atividade com os alunos do oitavo ano doturnoda tarde da

E. M. E. F. Carlota Vieira da Cunha, sobre estereótipos, que significa impressão sólida, e pode ser
sobre a aparência, roupas, comportamento, cultura etc. Para atingir os objetivos da Prevenção às
DST/AIDS, é importante discutir os estereótipos existentes na comunidade com o portador do HIV
ou doente de AIDS, pois existe uma tendência de se associar aparência com doença, o que pode
trazer problemas para qualquer pessoa que apresente um aspecto diferente do que se julga que seja
saudável.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/estereotipos-talia-cristina-dos-santos-romano-d
otto.pdf
Cone anti-gravitacional
Durante o mês de Outubro, foi trabalhado no clube de ciências a elaboração e construção de um

cone anti-gravitacional. Este experimento desafia o aluno, pois ele testa e põe em prática algumas
leis da Física, instigando curiosidade e vontade de fazer experimentos e coisas novas. Essa atividade
potencializa o ensino-aprendizagem por parte dos alunos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/cone-anti-gravitacional-anna-vitoria-barbosa-d
os-reis.pdf
Efeito estufa
O tema "efeito estufa"é bem difundido nos mais variados meios de comunicação do mundo. Em

razão de os gases se acumularem na atmosfera, a irradiação de calor da superfície fica retida na
atmosfera e o calor não é lançado para o espaço; dessa forma, essa retenção provoca o efeito estufa
artificial. Pensando nisso, alunas do clube de ciências da escola Carlota Vieira da Cunha realizaram
um experimento e a construção de uma maquete. Estas alunas apresentaram seus trabalhos na feira
de ciências do colégio.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/efeito-estufa-anna-vitoria-barbosa-dos-reis.pdf
Erosão
A erosão é um processo de deslocamento de terra ou de rochas de uma superfície. A erosão pode

ocorrer por ação de fenômenos da natureza ou do ser humano. Ao pensar nisso, trabalhou-se com
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alunos do clube de ciências da Escola Carlota Vieira da Cunha, na tentativa de ensinar o conceito e
fazê-los entender qual o efeito da erosão em eventos cotidianos, quais os prejuízos causados por ela,
além das possíveis medidas mitigatórias que podem-se adotar para evitar esses danos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/erosao-anna-vitoria-barbosa-dos-reis.pdf
Horta na feira de Ciências
Ao longo do ano os alunos da EMEFCarlota Vieira da Cunha criaram e cuidaram de uma horta na

escola. Por ser um trabalho manual de contato direto com a terra, o aluno é estimulado de maneira
diferente da habitual em sala de aula. Isso contribui para seu processo de ensino-aprendizagem,
estimulando novas conexões e conhecimentos por parte do aluno. Algumas alunas do clube, que
passaram todo o ano envolvidasnas atividades da horta, prepararam uma apresentação de todo o
projeto e suas etapas para a feira de ciências da escola.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/horta-na-feira-de-ciencias-anna-vitoria-barbos
a-dos-reis.pdf
Mural da inclusão
Em comemoração àSemana Nacional da Pessoa com Deficiência foi confeccionado um mural

dinâmico, informativo e interativo, realizado durante a manhã do dia 22 de Agosto de 2017, com os
alunos do Clube de Ciências da Escola Carlota Vieira da Cunha. Com base no tema: “Pessoa com
deficiência: direitos, necessidades e realizações”.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/mural-da-inclusao-anna-vitoria-barbosa-dos-re
is.pdf
O que é inclusão?
Inclusão é a capacidade de entender e reconhecer o outro, tendo o privilégio de conviver e

compartilhar com pessoas diferentes de nós. A educação inclusiva tem o intuito de acolher todas as
pessoas, sem exceção ou distinção. Depois do diálogo e roda de conversa sobre o tema abordado
com os alunos, foi assistidoo curta metragem ”Por que Heloísa?”. A exibição desse filme foi
dividida em alguns momentos: 1° - somente com o áudio, 2° - somente com imagem e 3° -
assistindo o filme completo com áudio e imagem.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/o-que-e-inclusao-anna-vitoria-barbosa-dos-reis
.pdf
Viagem para fora da Terra
Pensando no ensino sobre o sistema solar e suas peculiaridades, desenvolveu-se na Escola Carlota

Vieira da Cunha, com os alunos do clube de Ciências, atividades que despertam curiosidade e
conhecimentos diversos sobre esses planetas e as condições sob as quais eles existem.
Elaborou-seuma história em quadrinhos, que une o lúdico com os conceitos
estudados,construíram-semaquetes e realizaram-seexperimentos simples que demonstravam as
características dos planetas de acordo com seus aspectos físicos e químicos. Melhorando assim, o
ensino-aprendizagem destes alunos.

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/viagem-para-fora-da-terra-anna-vitoria-barbos
a-dos-reis.pdf
Visita do 3°ano do Poli à horta
Visita dos alunos do terceiro ano da professora Fernanda da Escola Poli de São Gabriel à horta da

EMEF Carlota Vieira da Cunha. Os alunos tiveram uma conversa com bolsista ID sobre horta e
composteira. Discutiram sobre a preparação e cuidados necessários em uma horta, e posteriormente
fizeram um lanche como momento de distração, enquanto desfrutavam de um suco feito com couves
colhidas de nossa horta escolar.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/visita-do-3ano-do-poli-a-horta-anna-vitoria-ba
rbosa-dos-reis.pdf
Água, saneamento básico e doenças
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Baseado emconhecimentos transmitidos anteriormente, foi feita uma atividade com os alunos do
6° ano do turno da tarde da escola Carlota Vieira da Cunha com o propósito de ensinar sobre a
importância da água e sua qualidade.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/agua-saneamento-basico-e-doencas-israel-fabi
ano-carvalho-siqueira.pdf
Aquecimento global
Baseado em conhecimentos transmitidos anteriormente, no dia 25 de agosto, realizou-se uma

atividade com os alunos do 9º ano do turno da manhã da escola Carlota Vieira da Cunha, cujo
principal objetivo era demonstrar as causas e consequências do aquecimento global.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/aquecimento-global-israel-fabiano-carvalho-si
queira.pdf
Cadeia alimentar
Com base em conhecimentos trnamitidos dentro do projeto Biologia Educacional, no dia 1º de
setembro foram realizadas atividades com o 7° ano do turno da tarde da escola Carlota Vieira da
Cunha.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/cadeia-alimentar-israel-fabiano-carvalho-siqu
eira.pdf
Drogas lícitas e ilícitas
Baseado em conhecimentos transmitidos dentro do projeto Biologia Educacional, os bolsistas da

escola Carlota Vieira da Cunha realizaram uma atividade com os alunos do 9º ano do turno da
manhã no dia 18 de agosto, cujo objetivo era alertar e discutir o uso de drogas lícitas e ilícitas.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/drogas-licitas-e-ilicitas-israel-fabiano-carvalh
o-siqueira.pdf
Os maiores répteis da História
Baseado em conhecimentos anteriormente transmitidos, juntamente com integrante do laboratório

de Paleobiologia, Mateus Anilson dos Santos, realizou-se uma atividade no dia 27 de outubro com
os alunos do 7º ano do turno da tarde da Escola Carlota Vieira da Cunha, cujo objetivo era mostrar
como a terra era habitada por grandes répteis a milhões de anos atrás.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/os-maiores-repteis-da-historia-israel-fabiano-c
arvalho-siqueira.pdf
Produção artística - concurso de desenho
Iniciando o mês de Junho, os alunos na Escola Carlota Vieira da Cunha os alunos foram

convidados a participarem da intervenção confeccionando um desenho com o tema “Preservando e
cultivando boas ideias - Meio Ambiente”. Após a confecção dos desenhos, os mesmos foram
avaliados onde o vencedor irá pintoudesenho no muro da escola.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/producao-artistica-concurso-de-desenho-nadin
e-pereira-igisck.pdf
A humanidade e o meio ambiente
No dia 02 de Agosto foi realizada uma atividade com o 9º ano da manhã da Escola Carlota Vieira

da Cunha, sobre “A Humanidade e o Meio Ambiente”. Pesquisadores alertam que não existirão
recursos para garantir a sobrevivência de gerações futuras. Mas, a humanidade continua com as
mesmas atitudes. Estas atitudes favorecem a perda de qualidade de vida em diversas partes do
planeta, segregando a sociedade menos favorecida.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/a-humanidade-e-o-meio-ambiente0a-nadine-p
ereira-igisck.pdf
Relações ecológicas
As relações ecológicas são interações entre os seres vivos de uma comunidade, podendo ocorrer

entre indivíduos de uma mesma população ou entre indivíduos de populações diferentes e
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promovendo uma conexão entre diferentes espécies. No dia 12 de setembro de 2017 foram
realizadas atividades com a turma do 6º ano da Escola Carlota Vieira da Cunha no turno da manhã.
Para o desenvolvimento do presente trabalho foi convidado o acadêmico Guilherme Nunes para
explanar sobre relações ecológicas.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/relacoes-ecologicas-nadine-pereira-igisck.pdf
Lista vermelha
Aos 6 dias do mês de setembro, os alunos do 9º ano da manhã, foram convidados a interagir com a

acadêmica na atividade sobre a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional Para
a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN), quefoi criada em 1964 e tem como
objetivo informar o estado de conservação das espécies de seres vivos de nosso planeta, com
exceção de micro-organismos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/lista-vermelha-nadine-pereira-igisck.pdf
Caça-ao-tesouro - solucione questões ecológicas
Aos 13 dias do mês de setembro foi realizado um caça-ao-tesouro - solucione questões ecológicas,

com os alunos do 9º ano turno da manhã da Escola Carlota Vieira da Cunha. Para culminar as
intervenções sobre ecologia, os discentes testaram seus conhecimentos de maneira lúdica. Abordou
temas que envolvem a relação entre o homem e a natureza, nas dimensões culturais e materiais,
individuais e coletivas, contemporâneas e históricas, uso e preservação da fauna, flora e recursos
naturais.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/caca-ao-tesouro-solucione-questoes-ecologica
s-nadine-pereira-igisck.pdf
Vertebrados
No dia 05 de outubro de 2017 os alunos do 7º ano do turno da manhã foram convidados a assistir

uma aula expositiva dialogada sobre os animais vertebrados, estes que estão presentes no cotidiano.
Torna-se fundamental conhecê-los para a sua preservação e do seu habitat. A fauna brasileira é
muito rica em espécies, mas algumas características são compartilhadas por todos os animais
vertebrados, como: a presença de uma medula espinhal e uma coluna vertebral. Ao final da
atividade foram realizados grupos para a realização de um caça-palavras.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/vertebrados-nadine-pereira-igisck.pdf
Mudando a tensão da água
No dia 1º de Outubro realizou-se a Feira de Ciências da Escola Municipal de Ensino Fundamental

Carlota Vieira da Cunha. o Aluno Junior Saldanha realizou a apresentação do seu trabalho intitulado
“Mudando a tensão da água”, no período da tarde.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/mudando-a-tensao-da-agua-nadine-pereira-igi
sck.pdf
Horta de plantas medicinais
No dia 23 de novembro do corrente ano os alunos do 9º ano, após o conteúdo adquirido ao longo

do semestre do ano de 2017, culminaram as atividades do projeto de Etnobotânica de Plantas
Medicinais, plantando mudas de plantas medicinais no pátio da frente da escola de maneira prática,
dinâmica, sensibilizando e conscientizando os alunos em relação ao meio ambiente.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/horta-de-plantas-medicinais-nadine-pereira-igi
sck.pdf
Pintura do muro da horta
As atividades de pintura foram realizadas no dia 24 de novembro de 2017, no muro da Escola

Carlota Vieira da Cunha pelos alunos do 9º ano do período da manhã da escola, a fim de melhorar a
estética do local em que fica localizada a horta. As pinturas consistiram na produção e reprodução
de imagens artísticas e visam despertar a criatividade dos alunos, abordando técnicas e conceitos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/pintura-do-muro-da-horta-nadine-pereira-igisc

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/relacoes-ecologicas-nadine-pereira-igisck.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/lista-vermelha-nadine-pereira-igisck.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/caca-ao-tesouro-solucione-questoes-ecologicas-nadine-pereira-igisck.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/caca-ao-tesouro-solucione-questoes-ecologicas-nadine-pereira-igisck.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/vertebrados-nadine-pereira-igisck.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/mudando-a-tensao-da-agua-nadine-pereira-igisck.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/mudando-a-tensao-da-agua-nadine-pereira-igisck.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/horta-de-plantas-medicinais-nadine-pereira-igisck.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/horta-de-plantas-medicinais-nadine-pereira-igisck.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/pintura-do-muro-da-horta-nadine-pereira-igisck.pdf


k.pdf
Arco-íris
As atividades foram realizadas com alunas do 90ano. Em um primeiro momento foi explicado para

as alunas como elaborar o experimento e explicado a importância de demonstrar o mesmo. No
decorrer de algumas semanas que antecederam a feira de ciências, em determinados dias e horários
combinados com as alunas, foram ministradas aulas de orientações para a realização da atividade e o
conteúdo para as devidas explicações necessárias.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/arco-iris-dieniffer-ketlen-garcia-bicca.pdf
Disco de Newton
No primeiro momento da atividade os alunos do 90 ano receberam explicações e orientações em

como realizar o experimento e sua importância. Após, no decorrer de algumas semanas antecedendo
a feira de ciências, em determinados dias e horários combinados com as alunas, foram ministradas
aulas de orientação para a realização do trabalho e da preparação das mesmas para a apresentação do
trabalho.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/disco-de-newton-dieniffer-ketlen-garcia-bicca.
pdf
Luminária
No dia 27 de novembro foi realizado um experimento com a turma de sexto ano da Escola Carlota

Vieira da Cunha, onde os alunos utilizaram materiais simples. A mistura heterogênia é aquela em
que a união de dois elementos resulta uma mistura que podemos reconhecer visualmente as duas
substâncias e, na maioria das vezes, pode-se separar o soluto do solvente.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/luminaria-talia-cristina-dos-santos-romano-dot
to.pdf
Jogo “Trilha da vida”
No dia 27 de novembro foi feito um jogo que se chama “Trilha da vida”, com os alunos do sexto
ano da Escola Carlota Vieira da Cunha, com o intuito de mostrar a eles que não existem tantas
diferenças assim entre meninos e meninas. A igualdade de gêneros significa que homens e mulheres
devem ter os mesmos direitos e deveres. Tanto uma mulher como homem durante sua vida têm fases
iguais: nascem, crescem e morrem.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/trilha-da-vida-talia-cristina-dos-santos-romano
-dotto.pdf
Aprendendo e revisando com jogo
No dia 10 de novembro de 2017, realizou-se a intervenção denominada “Aprendendo e revisando

com o jogo bingo” com a turma 61 (6º ano, vespertino) da EMEF Presidente João Goulart. A
intervenção visava revisar o conteúdo referente ao solo tratado em intervenções passadas, e avaliar o
entendimento dos discentes.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/aprendendo-e-revisando-com-jogo-caroline-pe
rceval-paz.pdf
Degradação e conservação do solo
No dia 23 de agosto de 2017, realizou-se a intervenção com o tema solos com a turma 61 (6º ano,

matutino) da EMEF Presidente João Goulart. A intervenção tinha como tema a degradação do solo.
Primeiramente foi feita uma explanação teórica sobre o assunto. Para complementar e facilitar o
entendimento, em seguida foi realizada uma atividade prática onde os alunos puderam observar a
importância de um solo possuir uma camada vegetal.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/degradacao-e-conservacao-do-solo-caroline-p
erceval-paz.pdf
Ecologia no pátio da escola
No dia 25 de agosto de 2017, realizou-se uma intervenção com a turma 70 (7º ano, matutino) da
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EMEF Presidente João Goulart. A intervenção tratava-se sobre ecologia e visava dar um estímulo
inicial com uma atividade diferenciada para uma série de intervenções que será feita sobre esse
tema. Também tinha o objetivo e incentivar os alunos a observarem a natureza ao seu redor,
conseguir reconhecer a ecologia no cotidiano e estimular os alunos a serem questionadores.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/ecologia-no-patio-da-escola-caroline-perceval
-paz.pdf
Jogo da torta na cara
No dia 19 de setembro de 2017, realizou-se a intervenção denominada “Jogo Torta na Cara” com a

turma 61 (6º ano, vespertino) da EMEF Presidente João Goulart. O jogo era à base de perguntas e
respostas, onde uma dupla de equipes diferentes iam até a frente, e quem respondesse a pergunta
corretamente primeiro, dava uma “tortada” no colega. Foi um momento de esclarecer dúvida
referente ao solo.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/jogo-da-torta-na-cara-caroline-perceval-paz.p
df
Jogo dos animais
No dia 19 de setembro de 2017, realizou-se a intervenção denominada “Jogo dos Animais” com a

turma 70 (7º ano, matunino) da Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente João Goulart.
Os animais escolhidos para o jogo foiuma mistura de animais muito conhecidos como, por exemplo,
urso polar, ornitorrinco e panda. Esses foram contrapostos com animais ameaçados de extinção no
pampa, como cardeal amarelo, jaguatirica e lobo guará.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/jogo-dos-animais-caroline-perceval-paz.pdf
Montando a cadeia alimentar
No dia 1 de setembro de 2017, realizou-se uma intervenção com a turma 70 (7º ano, matutino) da

EMEF Presidente João Goulart. A intervenção tratava-se de cadeia e teia alimentar, e seguia uma
série de intervenções sobre o tema ecologia. A atividade tinha o objetivo de mostrar a importância
do equilibro no ecossistema, e quando o mesmo pode ser afetado pelo homem. Além de explicar a
teia alimentar com a teoria, e também aplicar estes conhecimentos na prática.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/montando-a-cadeia-alimentar-caroline-percev
al-paz.pdf
O solo e a paleontologia
Pela primeira vez na turma 61 a aula teórica foi mais proveitosa do que a aula prática. Como os

discentes geralmente possuem muito interesse no assunto, e é visto que muitas vezes a paleontologia
não é trabalhada em sala devidamente, os estudantes têm uma imensa curiosidade. Na parte teórica
da atividade, até mesmo os alunos que costumam ser mais tímidos para questionar, fizeram diversas
perguntas e esclareceram suas dúvidas. O vídeo também chamou muito atenção, onde os estudantes
não imaginavam que houve tanta diversidade de dinossauros.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/o-solo-e-a-paleontologia-caroline-perceval-pa
z.pdf
Revisando os conhecimentos sobre o solo
No dia 25 de agosto de 2017, realizou-se a intervenção com o tema solos com a turma 61 (6º ano,

matutino) da EMEF Presidente João Goulart. Foi realiza uma atividade dinâmica com os alunos,
através do jogo “Batalha Naval”. Nessa atividade os estudantes precisavam responder as perguntas
com base nos conhecimentos adquiridos nas atividades anteriores.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/revisando-os-conhecimentos-sobre-o-solo-car
oline-perceval-paz.pdf
Solos em ação
No dia 16 de agosto de 2017, realizou-se a intervenção com o tema solos com a turma 61 (6º ano,

matutino) da EMEF Presidente João Goulart. A intervenção tratava-se sobre solos. Foi feita uma
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atividade dinâmica com os alunos, através de um jogo denominado Solos em Ação. Nessa atividade
os estudantes precisavam responder as perguntas com base nos conhecimentos adquiridos nas
atividades anteriores. O jogo possuíam tópicos que foram discutidos como por exemplos os
horizontes do solo, animais do solo, composição do solo, entre outros.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/solos-em-acao-caroline-perceval-paz.pdf
Cadeia alimentar
Esta atividade foi desenvolvida na E. M. E. F. Presidente João Goulart, em 1º de setembro, com a
turma 62. Os alunos demonstraram muito entusiasmo e empolgação, respondendo as questões da
melhor maneira possível, e comemorando a cada ponto marcado. A atividade foi produtiva, os
alunos demonstraram interesse - os grupos se agitaram durante o jogo.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/cadeia-alimentar-jessica-queretti-pereira.pdf
Doação de órgãos
Esta atividade foi desenvolvida na E. M. E. F. Presidente João Goulart, no dia 4 de outubro, com a
turma 80. Um fato que chamou a atenção foi que, ao perguntar para os discentes se esses já haviam
pensado em serem doadores, esperava-se que todos dissessem que seriam doadores, mas para a
surpresa um aluno disse que não queria doar seus órgãos, pois não sentia vontade e achava estranho
essa questão de doar seus órgãos para outra pessoa.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/doacao-de-orgaos-jessica-queretti-pereira.pdf
Ecologia
Esta atividade foi desenvolvida na E. M. E. F. Presidente João Goulart, em 25 de agosto, com a
turma 62. Os alunos demonstraram ter um comportamento agitado, mas participaram da atividade,
responderam as perguntas e mostraram estar interessados, apesar da agitação. Aatividade foi
significativa, devido à participação dos alunos, a agitação em relação alguns exemplos e algumas
perguntas realizadas durante a explicação.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/ecologia-jessica-queretti-pereira.pdf
Habitat e nicho ecológico
No dia 30 de agosto de 2017, com a turma 62 (6°ano) da Escola Municipal de Ensino Fundamental
Presidente João Goulart, esta atividade foi realizada com o intuito de mostrar a importância do
conhecimento de habitat e nicho ecológico, para uma melhor compreensão da sobrevivência dos
organismos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/habitat-e-nicho-ecologico-jessica-querettiperei
ra.pdf
Oficina da vida
No dia 30 de agosto, foi realizada a intervenção com a participação do projeto “Oficina da vida”,
com os oitavos anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente João Goulart,
abordando o projeto da bolsista-ID, “Saúde pública na escola”, com o intuito de transmitir uma
mensagem e consciência em relação à saúde, tanto física, como mental dos alunos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/oficina-da-vida-jessica-queretti-pereira.pdf
Sexualidade
A intervenção sobre sexualidade será realizada no dia 16 de agosto, com a turma 60 (6°ano) da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente João Goulart, a pedido da professora de ensino
religioso, com o intuito de conscientizá-los em relação as relações sexuais seguras, e as
consequências quando não são seguras.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/sexualidade-jessica-queretti-pereira.pdf
Suicídio
A intervenção sobre prevenção do suicídio foi realizada no dia 13 de setembro de 2017, com a turma
80 (8°ano) da escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente João Goulart, com o intuito de
trabalhar a data mundial da prevenção contra suicídio, dentro do projeto Saúde pública na escola.
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http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/suicidio-jessica-queretti-pereira.pdf
Transtornos de aprendizagem
Nos dias 08 e 29 de novembro, foirealizada a intervenção sobre transtornos de aprendizagem, com a
turma 80 (8° ano) da Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente João Goulart, com o
intuito de transmitir e abordar a questão dos transtornos de aprendizagem, conscientizando-os de
como esses são frequentes e como agir se tiver contato com algum portador.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/transtornos-de-aprendizagem-jessica-queretti-p
ereira.pdf
Ansiedade
A atividade ocorreu com a turma 70 da E.M.E.F. Presidente João Goulart no turno da manhã. Os
alunos assistiram a uma aula expositiva sobre ansiedade, posteriormente, foi realizada uma prática
dinâmica no qual eles se posicionaram com os braços sobre a classe, de olhos fechados, refletiram
sobre suas atitudes e sentimentos e fizeram um balanço sobre o que refletiram. Logo após os alunos
assistiram um vídeo sobre ansiedade e responderam um questionário sobre o tema.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/ansiedade-nataly-bicca-duarte.pdf
Giardíase e amebíase
A atividade ocorreu em duas partes, na E.M.E.F. Presidente João Goulart, com a turma 61 do 6° ano
do turno da manhã. A primeira parte ocorreu no dia 29 de setembro onde os alunos juntaram-se em
dois grupos, um grupo ficou com o livro de giardíase e o outro grupo com o livro de amebíase. A
segunda e última parte ocorreu no dia 06 de outubro onde os alunos assistiram uma aula expositiva,
complementando o assunto e acrescentando mais informações sobre o que eles leram anteriormente,
juntamente com vídeos sobre o assunto.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/giardiase-e-amebiase-nataly-bicca-duarte.pdf
Preservação da água
A atividade ocorreu em três dias diferentes em três etapas, dispondo de três horas o total. Realizou-se
a primeira etapa no dia 25 de agosto, a segunda etapa realizou-se no dia 31 de agosto e por fim a
terceira etapa realizou-se no dia 01 de setembro na E.M.E.F. Presidente João Goulart com a turma 60
do 6° ano do turno da manhã.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/preservacao-da-agua-nataly-bicca-duarte.pdf
Propriedades do ar
A atividade ocorreu no dia 18 de agosto de 2017 com as turmas 40, 41 e 42 do 4° ano do turno da
manhã da E.M.E.F. Presidente João Goulart. Esta atividade tevecomo objetivo ensinar os alunos as
propriedades físicas do ar e sua existência com base em atividades dinâmicas e experimentos
científicos, nos quais os alunos puderaminteragir entre si e nas experiências apresentadas, para que,
a aprendizagem se tornasse mais prazerosa e garantisseum melhor aproveitamento do conteúdo,
visto que os alunos conseguem aprender melhor na prática e na interação com os demais.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/propiedades-do-ar-nataly-bicca-duarte.pdf
Meio ambiente
Foi realizada, em duas etapas, uma atividade com os alunos da E.E.E.M. João Pedro Nunes, da
turma 100, do 1ºano do ensino médio, no turno da manhã. A intervenção versou sobre os cuidados
que devem-seter com o meio ambiente. Foram discutidos vários aspectos, como a importância do
descarte correto do lixo, economia de recursos naturais, redução do consumismo, tudo para
preservar o meio.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/meio-ambiente-denise-rodrigues-nunes.pdf
O que tem por trás dos chás sem registro
Ocorreu nos dias 16 e 23 de novembro de 2017, na E.E.E.M. João Pedro Nunes, com as turmas 8ºB
do turno da manhã, e 201 do turno da tarde, a atividade denominada “O que tem por trás dos chás”.
Esta consistiu, em um primeiro momento, na explanação sobre o assunto. Nas próximas
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intervenções, serão realizadas oficinas. Uma oficina de degustação de chás e uma prática de
impressão foliar (paleobotânica).
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/o-que-tem-por-tras-dos-chas-sem-registro-ana-
caroline-machado-goncalves.pdf
Máquina de choque
Esta atividade mobilizou, quanto aos conhecimentos, o conceito de eletricidade estática,
adescriçãode movimentos de cargas elétricas negativas e a identificaçãoda atração das cargas
negativas pelas cargas positivas, entre outros. Foi exposto na feira de Ciências da E. E. E. M. XV de
Novembro, em 25 de novembro.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/maquina-de-choque-larissa-rangel-soares.pdf
O que são fósseis?
No dia 8 de novembro, foi realizadauma intervenção sobre fósseis com os alunos do 6° ano da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente João Goulart. Fósseis são os vestígios de
animais pré-históricos, podem ser ossos, conchas, dentes, pegadas e geralmente são encontrados nas
pedras e rochas muito antigas. Existem fósseis que são conservados quase que inteiros, por exemplo,
os mamutes encontrados no gelo, ou os insetos em âmbar. O estudo dos fósseis é de extrema
importância para se entender e se conhecer melhor a história do nosso planeta.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/o-que-sao-fosseis-larissa-rangel-soares.pdf
Suco de repolho roxo: medidor de Ph
No dia 25 de novembro, aconteceu a 2° Feira de Ciências da Escola XV de Novembro, realizada
pelo PIBID. Muitos alunos participaram, sendo assim, tiveram muitas experiências e entre elas a do
medidor de Ph, que trata-se do suco do repolho roxo.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/suco-de-repolho-roxo-medidor-de-ph-larissa-r
angel-soares.pdf
Transtornos mentais - a pressão que se sofre com o ENEM
Todos os dias os transtornos mentais afetam milhares de famílias. O Brasil é recordista em
ansiedade, o número de pessoas com transtornos mentais comuns, como a depressão e o transtorno
de ansiedade. No dia 10 de novembro, foi realizada uma roda de conversa com alunos de 3° ano da
Escola Estadual de Ensino Médio XV de Novembro, para se falar sobre a pressão sofrem ao terem
que tomar uma decisão para seu futuro e como isso pode afetar sua saúde mental.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/transtornos-mentais-a-pressao-que-se-sofre-co
m-o-enem-larissa-rangel-soares.pdf
Visita à UNIPAMPA por estudantes da E. E. E. M. XV de Novembro
Quanto se está no ensino médio, uma das maiores preocupações é de o que secursará,quando sair da
escola, são tantas opções que talvez a melhor a forma de escolher é ir até a universidade e ver com
os próprios olhos. No dia 14 de agosto, os alunos do 3° ano da Escola Estadual de Ensino Médio XV
de Novembro fizeram uma visita à Universidade Federal do Pampa, situada em São Gabriel. Lá os
alunos conheceram os laboratórios de Zoologia e Paleontologia, também conheceram a estufa da
universidade.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/visita-a-unipampa-larissa-rangel-soares.pdf
Agrotóxicos
No dia 06 de setembro de 2017, foi realizada uma aula sobre o uso desenfreado dos agrotóxicos, na
turma 1ºB da Escola Estadual de Ensino Médio XV de Novembro, na qual os alunos puderam saber
um pouco mais sobre o efeito causado pelos agrotóxicos e esclarecerem dúvidas sobre o tema
abordado.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/agrotoxicos-amanda-lopes-costa-garcia.pdf
A importância da pesquisa científica
No dia 27 de abril de 2017, na Escola Estadual XV de Novembro, realizou-se uma palestra com o 1º
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ano, turmas A,B e C, do turno da tarde, sobre o importância da pesquisa na vida escolar e o ser
pesquisador. A palestra foi ministrada pelo Profº Dr. Jair Putzke, da UNIPAMPA. A palestra teve
como intuito orientá-los sobre o quão importante é começar pesquisas ainda na escola. O professor
contou um pouco sobre sua trajetória e principalmente seus projetos de pesquisa na Antártica.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/a-importancia-da-pesquisa-amanda-lopes-costa
-garcia.pdf
Apresentação de projeto
No dia 24 de abril de 2017, foi introduzido o projeto sobre Iniciação à Pesquisa no ensino básico aos
alunos do 1º ano das turmas A,B e C da E. E. E. M. XV de Novembro. Com uma apresentação oral e
com slides, foi apresentado o projeto e os seus objetivos. Também comentou-se um pouco sobre a
palestra que eles teriam alguns dias depois com o Professor Jair Putz, que em sua fala mencionaria
suas pesquisas pelo mundo.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/apresentacao-do-projeto-amanda-lopes-costa-g
arcia.pdf
Experimento “Beba arco-íris”
Experimento escolhido e demostrado, Beba arco-íris, foi apresentado na feira de Ciências de 25 de
novembro, na E. E. E. M. XV de Novembro. Consiste em formar uma coluna de líquidos com
densidades diferentes, qupor isso não se misturam e o nome “Beba arco-íris” é dado por conta de
que cada líquido possui uma cor diferente e “beba” se refere àingestão, ou seja, é um experimento
comestível.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/beba-arco-iris-amanda-lopes-costa-garcia.pdf
Catáfilo da cebola
No dia 23 de maio de 2017, na Escola Estadual XV de Novembro, realizou-se uma intervenção com
o 1º ano, turmas A, B, C e D do turno da tarde, sobre citologia a pedido da Profª Priscilla. A
intervenção teve como objetivo a compreensão da célula, usando como exemplo as células vegetais a
partir da cebola, prática de fácil realização e muito boa para que os alunos possam compreender a
matéria e vivenciar uma aula prática com microscópio.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/catafilo-da-cebola-amanda-lopes-costa-garcia.
pdf
DNA do morango
No dia 25 de novembro de 2017 na Escola XV deNovembro, foi realizada a 2º Feira de Ciências da
escola, onde os alunos puderam apresentar seus experimentos para a comissão avaliadora,
professores e demais alunos da escola. Mostrando assim seu domínio no tema e boa didática na
explicação do procedimento necessário para a realização do experimento.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/dna-do-morango-amanda-lopes-costa-garcia.p
df
Extração de DNA humano
No dia 25 de novembro de 2017, na Escola XV deNovembro, foi realizada a 2º Feira de Ciências da
escola, onde os alunos puderam apresentar seus experimentos para a comissão avaliadora,
professores e demais alunos da escola. Mostrando assim seu domínio no tema e boa didática na
explicação do procedimento necessário para a realização do experimento.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/dna-humano-amanda-lopes-costa-garcia.pdf
Extração de DNA do morango
No dia 25 de novembro de 2017 na Escola XV deNovembro, foi realizada a 2º Feira de Ciências da
escola, o experimento intitulado “Extração do DNA do morango”, onde os alunos puderam
apresentá-lopara a comissão avaliadora, professores e demais alunos da escola.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/extracao-do-dna-do-morango-amanda-lopes-co
sta-garcia.pdf
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Outubro Rosa
No dia 17 de outubro na Escola Estadual de Ensino Fundamental Carlota Vieira da Cunha,

iniciou-sea atividade referente ao Outubro Rosa, com a turma de oitavo ano. A primeira aula foi
uma aula expositiva dialogada. Já no dia 20 de outubro foi dia dos alunos confeccionarem
cartazes em incentivo e apoio àcampanha. E no último dia de atividade, dia 24, os alunos realizaram
uma ação entregando fitas na cor rosa para professores e funcionários da escola.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/outubro-rosa-amanda-lopes-costa-garcia.pdf
Ovo frito sem calor
No dia 25 de novembro de 2017, na Escola XV deNovembro, foi realizada a 2º Feira de Ciências da
escola, sendo apresentado o experimento intitulado “Ovo frito sem calor”, onde os alunos puderam
apresentá-lopara a comissão avaliadora, professores e demais alunos da escola. A avaliação foi
realizada a partir da correção dos relatórios entregues pelos alunos ao término da exposição do
experimento. Os relatórios foram bastante satisfatórios e os alunos relataram terem apreciado a
experiência.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/ovo-frito-sem-calor-amanda-lopes-costa-garcia
.pdf
Palestra sobre o ENEM
No dia 11 de maio os alunos, do terceiro ano do ensino médio da E.Est.Ens. Médio XV de
Novembro, foram recebidos no pavilhão principal da escola, onde ouviram sobre o Exame Nacional
do Ensino Médio e tiraram suas dúvidas quanto a prova e como ela seria útil para eles. Além de um
mapeando de quais universidades utilizam a nota do Enem como ingresso e também quais os cursos
disponíveis na região.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/180-dias-para-o-enem-claudia-lucher-de-freita
s.pdf
Flor que muda de cor
No dia 23 de novembro, foi realizado no laboratório de Ciências o experimento que verificou o
questionamento das alunas, que era “Se eu adicionar corante na água e colocar uma flor, ela muda de
cor?” Desta forma, usando uma rosa da cor branca e corante azul e vermelho, deixou-se a flor de
molho nesta água. Demorou pouco mais de uma hora para começar a aparecer a cor do corante nas
pétalas, isso deve-se aos vasos condutores da planta, que levam a água até a parte mais altada flor.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/flor-que-muda-de-cor-claudia-lucher-de-freitas
.pdf
Interações ecológicas
No dia 30 de setembro de 2017 foi realizada, na turma de 8º ano da Escola Municipal Ginásio São
Gabriel, uma atividade de campo com uma abordagem sobre as interações ecológicas. Os alunos
ouviram uma breve explanação sobre o que são as interações e como são dividas para que depois se
dirigissem ao pátio da escola e identificassem as interações que encontrassem.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/interacoes-ecologicas-claudia-lucher-de-freitas
.pdf
Tinta em pó
Durante a segunda e terceira semana do mês de novembro, os alunos realizaram seus experimentos
para apresentar na feira de ciências da Escola XV de Novembro. Dois grupos de alunos (turmas 2ºB
e 1ºD) escolheram “Tinta em Pó” para sua apresentação. Desenvolveram o trabalho no laboratório de
ciências, em pelo menos 4 visitas ao mesmo, onde realizaram as misturas e também peneiraram o pó.
No dia 25 de Novembro, os grupos apresentaram na feira obtendo um excelente desempenho.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/tinta-em-po-claudia-lucher-de-freitas.pdf
Luneta astronômica em pvc
Este experimento chama-se Luneta astronômica em pvc. A Feira de Ciências da Escola XV de
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Novembro ocorreu no dia 25 de novembro de 2017, às 10h da manhã. O evento reuniu experimentos
em várias áreas da Biologia, Química e Física, proporcionando uma grande interdisciplinaridade e
aprendizado. Os alunos montaram seus experimentos sob a orientação dos bolsistas, e apresentaram
para os jurados, professores da escola e público em geral.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/luneta-astronomica-em-pvc-dienuza-da-silva-c
osta.pdf
Mural de tinta magnética
Este experimento chama-se Mural de tinta magnética. A Feira de Ciências da Escola XV de
Novembro ocorreu no dia 25 de novembro de 2017, às 10h da manhã. O evento reuniu experimentos
em várias áreas da Biologia, Química e Física, proporcionando uma grande interdisciplinaridade e
aprendizado. Os alunos montaram seus experimentos sob a orientação dos bolsistas, e apresentaram
para os jurados, professores da escola e público em geral.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/mural-de-tinta-magnetica-dienuza-da-silva-cos
ta.pdf
Pasta de dentes de elefante
Este experimento chama-se Pasta de dente de elefante. A Feira de Ciências da Escola XV de
Novembro ocorreu no dia 25 de novembro de 2017, às 10h da manhã. O evento reuniu experimentos
em várias áreas da Biologia, Química e Física, proporcionando uma grande interdisciplinaridade e
aprendizado. Os alunos montaram seus experimentos sob a orientação dos bolsistas, e apresentaram
para os jurados, professores da escola e público em geral.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/pasta-de-dente-de-elefante-dienuza-da-silva-co
sta.pdf
Rosa grenal
Este experimento chama-se Rosa grenal. A Feira de Ciências da Escola XV de Novembro ocorreu
no dia 25 de novembro de 2017, às 10h da manhã. O evento reuniu experimentos em várias áreas da
Biologia, Química e Física, proporcionando uma grande interdisciplinaridade e aprendizado. Os
alunos montaram seus experimentos sob a orientação dos bolsistas, e apresentaram para os jurados,
professores da escola e público em geral.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/rosa-grenal-dienuza-da-silva-costa.pdf
Tornado luminoso
Este experimento chama-se Tornado luminoso. A Feira de Ciências da Escola XV de Novembro
ocorreu no dia 25 de novembro de 2017, às 10h da manhã. O evento reuniu experimentos em várias
áreas da Biologia, Química e Física, proporcionando uma grande interdisciplinaridade e
aprendizado. Os alunos montaram seus experimentos sob a orientação dos bolsistas, e apresentaram
para os jurados, professores da escola e público em geral.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/tornado-luminoso-dienuza-da-silva-costa.pdf
Conhecendo os anfíbios e répteis
No dia 3 de novembro de 2017, foi realizada uma intervenção com o sétimo ano na escola Carlota
Vieira da Cunha, tendo como objetivo iniciar conceitos sobre anfíbios, peixes é répteis. Para que
fosse atingido esse objetivo, logo após a aula expositiva dialogada foi desenvolvido um jogo de
perguntas erespostas onde os alunos fizeram grupos eforam questionados. Para um melhor
entendimento eentrosamento na aula foi levado material em vivo para o melhor contato dos alunos
etambém análise da morfologia.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/conhecendo-os-anfibios-e-repteis-emanuela-ar
mani-maioli-seccon-volpato.pdf
Foguete de pressão
No dia 25 de novembro foi realizada a Feira de Ciências na Escola XV de Novembro, onde diversos
experimentos foram realizados, sendo que a feira tem o intuito de incentivar a pesquisa, o senso
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criativo e investigativo dos alunos. A pibidiana desenvolveu quatro experimentos sendo três deles na
área de Química e um deles em Física. O experimento de Física se tratava de um foguete de pressão
como intuito de calcular a velocidade em que um projétil percorre uma distância etambém a
aplicação da terceira lei de Newton.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/foguete-de-pressao-emanuela-armani-maioli-s
eccon-volpato-.pdf
Lâmpada química
No dia 25 de novembro, foi realizada a Feira de Ciências na Escola XV de Novembro, onde
diversos experimentos foram realizados. A pibidiana desenvolveu quatro experimentos sendo três
deles na área de Química e um deles em Física. E o ultimo experimento, que foi a lâmpada química,
foi desenvolvida pelos alunos do primeiro ano, onde eles desenvolveram uma lâmpada àbase de
filamento de cobre eacetona.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/lampada-quimica-emanuela-armani-maioli-sec
con-volpato-.pdf
O que tem em nossos riachos
No dia 27 de novembro de 2017, na Escola Carlota Vieira da Cunha, foi desenvolvido uma atividade
com o foco no estudo de insetos aquáticos e sua importância para o meio ambiente. Nesta atividade
foi desenvolvida uma aula expositiva dialogada e logo após um jogo de cartas sobre os conceitos
aprendidos em aula.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/o-que-tem-em-nossos-riachos-emanuela-arman
i-maioli-seccon-volpato-.pdf
Polvo do faraó
No dia 25 de novembro foi realizada a Feira de Ciências na Escola XV de Novembro, onde diversos
experimentos foram realizados, sendo que a feira tem o intuito de incentivar a pesquisa, o senso
criativo e investigativo dos alunos. A pibidiana desenvolveu quatro experimentos sendo três deles na
área de Química e um deles em Física. O Polvo do faraó foi assim intitulado pelos alunos Eduardo,
Vitória, Neemias os mesmos desenvolveram uma reação de combustão a partir de bicarbonato de
sódio é açúcar.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/polvo-do-farao-emanuela-armani-maioli-secco
n-volpato-.pdf
Prática de MRU
No dia 24 de novembro de 2017, foi realizada uma atividade prática na Escola Carlota Vieira da
Cunha,tendo o intuito de auxiliar no ensino da Física. A turma em que foi desenvolvida a atividade
foi com o nono ano. A atividade prática foi aplicada no pátio da escola onde os alunos deveriam
percorrer uma determinada distância e verificar o tempo, e assim descobrir a velocidade em que eles
percorriam esta distância.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/pratica-do-mru-emanuela-armani-maioli-secco
n-volpato-.pdf
Visita à feira PetBio
No dia 23 de junho de 2017 foram encaminhados os alunos do primeiro ano do ensino médio da
Escola XV de Novembro para a Feira de Ciências Naturaisrealizada pelo PetBio,na praça Fernando
Abott. A atividade teve como objetivo incentivar o conhecimento e interesse pela ciência e também
mostrar as vastas áreas da Biologia.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/visita-a-feira-petbio-emauela-armani-maioli-se
ccon-volpato.pdf
Biomas brasileiros
No dia 21 de setembro, na Escola Carlota Vieira da Cunha, realizou-se uma atividade prática sobre
biomas brasileiros com alunos do 7ª ano do turno da manhã. A intervenção foi realizada em dois
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dias, sendo que no primeiro dia trabalhou-se com aula expositiva dialogada e jogo de bingo e no
segundo dia aplicou-se um jogo de tabuleiro. Os alunos demonstraram interesse em todas as
atividades propostas. Essas práticas visaram relacionar a teoria com as práticas lúdicas, a fim de
tornar o ensino de ciências interativo e menos convencional.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/biomas-brasileiros-fabiana-moraes-de-oliveira
.pdf
Violeta que some
No dia 25 de novembro, na Escola XV de Novembro, realizou-se durante a 2ª Feira de Ciências, o
experimento “Violeta que some”, com alunos do 1ª C, turno da tarde. Os alunos responsáveis pelo
experimento demonstraram interesse e compromisso com toda pesquisa e desenvolvimento da
prática durante a Feira de Ciências.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/violeta-que-some-fabiana-moraes-de-oliveira.p
df
Animais em extinção
A pedido da professora de Biologia,foi realizada uma intervenção sobre espécies ameaçadas de
extinção, para os alunos do 7° ano do turno da manhã. Extinção significa o efeito de extinguir-se e
está diretamente relacionado com a Biologia e Ecologia. Extinção é a morte, o desaparecimento total
de diversas espécies, como animais, plantas, e pode ocorrer por diversas causas, algumas inevitáveis
e outras com uma causa específica. As principais causas de extinção das espécies incluem a
destruição do seu habitat, poluição, predadores, e seres humanos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/animais-em-extincao-maria-paula-dos-santos-d
a-cruz.pdf
Bolhas de sabão gigantes
Esta atividade foi apresentada na feira de Ciências, sob o título “Bolhas de sabão gigantes”. No dia
25 de novembro de 2017, aconteceu pela manhã a 2° Edição da Feira de Ciências da Escola XV de
Novembro, realizada pelo grupo do subprojetoBiologiado PIBID na escola, que contou com a
colaboração e participação de alunos de 1° a 3°ano do Ensino Médio do turno manhã e tarde.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/bolhas-de-sabao-gigantes-maria-paula-dos-san
tos-da-cruz.pdf
Camaleão químico
Esta atividade foi apresentada na feira de Ciências, sob o título “Camaleão químico”. No dia 25 de
novembro de 2017, aconteceu pela manhã a 2° Edição da Feira de Ciências da Escola XV de
Novembro, realizada pelo grupo do subprojetoBiologiado PIBID da escola, que contou com a
colaboração e participação de alunos de 1° a 3°ano do Ensino Médio do turno manhã e tarde.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/camaleao-quimico-maria-paula-dos-santos-da-
cruz.pdf
Mudanças climáticas
No dia 4 de setembro foi aplicada a intervenção sobre Ecologia com a turma de 2° ano da E.E.E.M
XV de Novembro, onde foi abordado o assunto sobre mudanças climáticas.A Ecologia é a parte da
Biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si e destes com o meio. A Ecologia
preocupa-se com o entendimento do funcionamento de toda a natureza. Assim como vários outros
campos de estudo da Biologia, ela não é uma ciência isolada. Para entendê-la, é necessário, por
exemplo, conhecer um pouco de Evolução, Genética, Biologia Molecular, Fisiologia e Anatomia.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/mudancas-climaticas-maria-paula-dos-santos-d
a-cruz.pdf
Ferro fluido
Esta atividade foi apresentada na feira de Ciências, sob o título “Ferro fluido”. No dia 25 de
novembro de 2017, aconteceu pela manhã a 2° Edição da Feira de Ciências da Escola XV de
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Novembro, realizada pelo grupo do subprojetoBiologiado PIBID da escola, que contou com a
colaboração e participação de alunos de 1° a 3°ano do Ensino Médio do turno manhã e tarde.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/ferro-fluido-maria-paula-dos-santos-da-cruz.p
df
Ilusões de ótica
Esta atividade foi apresentada na feira de Ciências, sob o título “Ilusões de ótica”. No dia 25 de
novembro de 2017, aconteceu pela manhã a 2° Edição da Feira de Ciências da Escola XV de
Novembro, realizada pelo grupo do subprojeto Biologia do PIBID da escola, que contou com a
colaboração e participação de alunos de 1° a 3°ano do Ensino Médio do turno manhã e tarde.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/ilusoes-de-otica-maria-paula-dos-santos-da-cru
z.pdf
Submarino na garrafa
Esta atividade foi apresentada na feira de Ciências, sob o título “Submarino na garrafa”. No dia 25
de novembro de 2017, aconteceu pela manhã a 2° Edição da Feira de Ciências da Escola XV de
Novembro, realizada pelo grupo do subprojetoBiologiado PIBID da escola, que contou com a
colaboração e participação de alunos de 1° a 3°ano do Ensino Médio do turno manhã e tarde.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/submarino-na-garrafa-maria-paula-dos-santos-
da-cruz.pdf
Bingo das ervilhas
Inicialmente os alunos assistiram a uma explicação sobre os conceitos presentes na 1° e 2° Lei de
Mendel, assim como tiraram dúvidas a respeito dos assuntos apresentados, após foramabordadasas
regras do jogo a ser aplicado. Após a introdução teórica da atividade foi iniciado o jogo; os alunos
tiveram dificuldade para a realização dos cruzamentos da 2° Lei durante o jogo, porém realizaram a
atividade com sucesso.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/bingo-das-ervilhas-melania-santer.pdf
Cara a cara com os animais
O conhecimento e identificação dos animais é de fundamental importância para a preservação da
nossa fauna nacional e mundial. O jogo em questãofoi realizado comos alunos do 7° ano do ensino
fundamental da EMEF Presidente João Goulart, no dia 03/10/2017. A atividade tinha como objetivo
identificar, através de características dadas pelos colegas, os animais que estão representados nas
imagens trazidas àsala de aula.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/cara-a-cara-com-os-animais-melania-santer.pd
f
Leitura compartilhada
A leitura para os alunos do 5° ano do ensino fundamental da escola EMEF Presidente João Goulart
foi realizada no dia 02/10/2017. A atividade teve como objetivo incentivar a leitura das crianças.
Inicialmente os alunos assistiram a uma explicação sobre como serão realizadasas leituras durante o
decorrer das semanas. Logo após, foi lido um livro com o titulo: “Deixei o PUM escapar”. Os
alunos escutaram a história e escreveram um breve resumo sobre o que foi contado, além deles
ressaltarem qual a mensagem trazida para cada um deles.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/leitura-compartilhada-melania-santer.pdf
Leitura na escola
A escolha dos livros de leitura pelos alunos do 5° ano do ensino fundamental da EMEF Presidente
João Goulart foi realizada no dia 05/10/2017. A atividade tinha como objetivo estimular o gosto da
leitura nas crianças. Inicialmente os alunos do 5° ano do ensino fundamental escolheram os livros
que queriam ler na biblioteca da escola e ficaram com os mesmos durante quinze dias. Após foram
dados 15 minutos para os alunos começarem a ler os livros escolhidos para que obtivessemuma
maior atenção pela leitura.
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http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/08/leitura-na-escola-melania-santer.pdf
Quantidade total 215

Subprojeto Biologia – Campus São Gabriel
4) Tipo do produto: Mídias e Materiais Eletrônicos Indicador da atividade: 4
Blog elaborado pelos bolsistas-ID do subprojeto Biologia, o qual expõe notícias e atividades, à medida
que vão sendo por eles desenvolvidas.
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/

Quantidade total 1

Subprojeto Biologia – Campus São Gabriel
5) Tipo do produto: Portfólios Indicador da atividade: 11
Portfólios dos Bolsistas
A atividade de construir portfólios foi proposta com o intuito de complementar a formação dos
estudantes participantes. Neste sentido, tal ferramenta trabalha, especialmente, no processo de
autorreflexão do estudante, induzindo-o à autoavaliação e oferecendo-lhe a oportunidade para
sedimentar e ampliar suas aprendizagens. O portfólio de cada bolsista-ID foi feito na forma virtual.
Endereço geral:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/portfolios-dos-bolsistas-2017/
Endereços específicos:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/alice-lemos-costa.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/amanda-oliveira-travessas.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/ana-caroline-machado-goncalves-1.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/anna-vitoria-barbosa-dos-reis.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/carine-alves-dos-santos.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/carmem-terezinha-ribeiro-dos-santos.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/caroline-perceval-paz.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/caroline-resena-goncalves.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/cassiano-santos-rodrigues.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/dieniffer-ketlen-garcia-bicca.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/fabiana-moraes-de-oliveira.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/gabriel-oscar-ribeiro-machado.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/gabriele-milbradt-glasenapp.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/israel-fabiano-carvalho-siqueira.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/jessica-queretti-pereira.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/josana-maria-tiburcio.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/joseane-salau-ferraz.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/kevin-giovanni-da-silva-garcia.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/melania-santer.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/nadine-pereira-igisck.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/nataly-bicca-duarte.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/pedro-goulart-da-cunha-neto.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/queila-mendes-de-souza.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/renata-machado-castro.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/suziane-alves-barcellos.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/talia-cristina-dos-santos-romano-dotto.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/viviane-flores-wallau.pdf

Quantidade total 27
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Subprojeto Biologia – Campus São Gabriel
7) Tipo do produto: Produções do Grupo Integral do Subprojeto e Eventos Públicos
Indicador da atividade: 14, 3, 2, 8, 12, 13, 16, 23, 20 e 15.

Semana do Acolhimento – recepção aos calouros
No dia 13 de março de 2017 foi realizada uma palestra seguida de roda de conversa com a turma 21
(calouros) de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pampa. Foram abordados temas como a
importância do curso e do PIBID para o município, assim como debates sobre a vida acadêmica. O
objetivo de integrar os calouros com o programa foi bem-sucedido, além de ser observadaa grande
interação dos acadêmicos com os pibidianos.
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=recep%C3%A7%C3%A3o+aos+calouros+2017
Seminário Regional IntraPIBID
Foi realizado, em 25 de maio de 2017, o Seminário Regional PIBID (IntraPIBID Região 2), no
campus São Gabriel da UNIPAMPA, ocupando a sala 318 do prédio acadêmico, a partir das 9 h. O
Seminário Regional teve por objetivo a socialização das atividades realizadas pelos integrantes dos
subprojetos, bem como a avaliação da contribuição para a formação docente. Participaram do evento
os bolsistas de iniciação à docência, professores supervisores, coordenadores de área e colaboradores
dos subprojetos Biologia (Campus São Gabriel), Física, Matemática e Química (Campus Caçapava do
Sul).
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/?s=intrapibid+regi%C3%A3o+2+2017+S%C3%A3o+Gabriel
Palestra sobre drogas de abuso e seus malefícios
Os integrantes do subprojeto Biologia tiveram a oportunidade de assistir palestra intitulada “Drogas de
abuso e seus malefícios”, ministrada pelaDrª Patrícia de Brum Vieira,formada e pós-graduada em
Farmácia e pós-doutoranda do PPGCB, do Laboratório de Neurobiologia e Toxinologia. Como futuros
professores em escolas, os bolsistas-ID do subprojeto terão condições de serem formadores de opinião
com autoridade sobre o tema. A palestra ocorreu em 20 de junho, a partir das 17 h e 30 min, na sala
317 do prédio acadêmico do campus São Gabriel.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/?s=palestra+sobre+drogas+e+seus+malef%C3%ADcios
Oficina de socialização entre crianças e adolescentes
Uma oficina foi desenvolvida com os integrantes do subprojeto Biologia, campus São Gabriel,
intitulada “Socialização entre crianças e educadores sob o prisma do ECA (Estatuto da Criança e do
Adolescente”, proporcionada pelo 1º Tenente da Reserva da Brigada Militar, Carlos Alberto de
Almeida Dias. A atividade ocorreu no dia 4 de julho, na sala 317 do campus São Gabriel, a partir das
17 h e 30 min, ao mesmo tempo que a reunião geral mensal do subprojeto.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/oficina-de-socializacao-entre-criancas-e-adolescentes/
Atividade sobre danos do uso de álcool e energéticos
Foi oferecida, aos integrantes do subprojeto Biologia, palestra sobre o uso de álcool e energéticos,
intitulada “Danos e riscos que o álcool e os energéticos podem causar à saúde”. A palestra foi
proferida pela Profª Drª Lucia do Canto Vinadé, docente do campus São Gabriel e pesquisadora do
Laboratório de Neurobiologia e Toxinologia do campus. A atividade foi desenvolvida no dia 15 de
agosto, a partir das 17 h e 30 min, na sala 317 do prédio acadêmico do campus São Gabriel.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/palestra-sobre-danos-e-riscos-do-uso-de-energeticos-e-alcool/
Atividade sobre transtornos de aprendizagem
Os integrantes do subprojeto Biologia, campus São Gabriel, tiveram a oportunidade de participar de
atividade na forma de palestra com rodas de conversa, intitulada “Transtornos e Dificuldades de
Aprendizagem”, desenvolvida pela Profª Drª Mirla Andrade Weber, docente deste campus, que
ministra a disciplina “Introdução aos Principais Transtornos de Aprendizagem”, que aborda tal
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temática. A atividade ocorreu no dia 12 de setembro, sendo que foram abordadas a dislexia e a
discalculia, realizada na sala do LIFE do campus, a partir das 17 h e 30 min.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/?s=transtornos+de+aprendizagem+dislexia+discalculia
Palestra sobre transtornos e dificuldades de aprendizagem
Foi realizada palestra, em 17 de outubro, tratando sobre TDAH (Transtorno de Deficit de Atenção e
Hiperatividade) e Síndrome de Asperger, dentro do espectro autista. Foi realizada na sala do LIFE do
campus, a partir das 17 h e 30 min, e contou com ampla participação dos integrantes, quer narrando
experiências próprias, tirando dúvidas outrocando ideias práticas de ensino e aprendizagem, neste
contexto vivenciado.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/?s=dificuldade+de+aprendizagem+tdah+s%C3%ADndrome+
de+asperger
Participação na feira do livro de São Gabriel
Entre os dias 4 e 8 de outubro, ocorreu a Feira do Livro de São Gabriel, numa das principais praças da
cidade, a Dr. Fernando Abbott. A participação da UNIPAMPA, campus São Gabriel, no evento
público, deu-se através de uma barraca designada para a universidade, cuja organização ficou a cargo
dos programas PIBID e PET do campus. Os bolsistas destes programas atenderam ao público,
explicando a exposição e conversando com os visitantes.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/participacao-do-pibid-biologia-na-feira-do-livro-de-sao-gabrie
l/
Organização e execução de feira de Ciências na escola XV de Novembro
O grupo do subprojeto Biologia organizou e pôs em execução a feira de Ciências na E. E. E. M. XV
de Novembro, no dia 26 de novembro de 2017.
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=feira+XV+2017
Organização e execução de feira de Ciências na escola Carlota Vieira da Cunha
O grupo do subprojeto Biologia organizou e pôs em execução a feira de Ciências na E. M. E. F.
Carlota Vieira da Cunha, no dia 1º de novembro de 2017.
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=feira+2017+carlota
Organização e participação em eventos para Semana do Meio Ambiente
Cada escola parceira do subprojeto participa na organização e execução de eventos para a Semana do
Meio Ambiente, na primeira metade do mês de junho.
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=semana+meio+2017

Quantidade total 11

Subprojeto Biologia – Campus São Gabriel
8) Tipo do produto: Projetos dos Bolsistas-ID Indicador da atividade: 6
Projeto: Biologia Educacional
Objetivos deste projeto: alertar sobre a importância da higiene do aluno e do ambiente escolar;
identificar e prevenir doenças típicas das crianças e adolescentes; tratar sobre drogas, doenças
sexualmente transmissíveis, sua prevenção e cuidados, e fatores biológicos que podem interferir na
educação; e conhecimentos de Fisiologia.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/biologia-educacional-israel-fabiano-siqueira-car
valho.pdf
Projeto:Microbiologia
Objetivos deste projeto: estimular o conhecimento sobre microrganismos, bem como sua importância
para a vida; visualizar micro-organismos em laboratório, contidos em alimentos, solo, água, tecidos
vegetais e animais;instruir sobre a prevenção de doenças causadas pelos microrganismos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/microbiologia-queila-mendes-de-souza.pdf
Projeto: Corpo Perfeito - Desconstruindo Conceitos
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Este projeto tem, como objetivos, fornecer exemplos aos alunos, que demonstrem o risco de querer
entrar nos padrões sociais de “corpo perfeito”, que muitas das vezes são influenciados pela mídia;
trazer atividades que atraiam a curiosidade dos alunos sobre o assunto; estimular os estudantes a
aceitarem seu corpo, incentivando a aceitação das diferenças.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/corpo-perfeito-desconstruindo-conceitos-denise-
rodrigues-nunes.pdf
Projeto: Atividades dinâmicas no ensino de energias renováveis
Os objetivos gerais deste projeto são incentivar o uso das energias renováveis; despertar interesse dos
estudantes sobre o assunto; conscientizar os estudantes sobre a atual situação do planeta devido à
possível escassez dos recursos fósseis; utilizar a interdisciplinaridade; transmitir conhecimento sobre o
assunto aos alunos através de dinâmicas e de aulas práticas. Os objetivos específicos são estimular o
trabalho em equipe junto à participação dos alunos; despertar o interesse pela Física aos alunos;
propor atividades dinâmicas para gerar empolgação nos alunos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/energias-renovaveis-amanda-oliveira-travessas.p
df
Projeto: Plantas medicinais e seus benefícios
O presente projeto tem, como objetivo geral, proporcionar aos educandos um conhecimento geral,
sobre o uso correto de plantas para os mais variados fins. Quanto aos objetivos específicos, são os
seguintes: realizar atividades práticas com as turmas da E.E.E.M. João Pedro Nunes; alertar que o uso
indevido das plantas medicinais pode ser prejudicial; reconhecer que algumas plantas são tóxicas, e
conhecer algumas destas espécies; trocar informações com os estudantes sobre o uso de plantas
medicinais em suas famílias/residências; cultivar, em parceria com os alunos, um canteiro com plantas
medicinais na escola, dentre outros.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/projeto-plantas-medicinais-e-seus-beneficios-ke
vin-giovanni-da-silva-garcia.pdf
Projeto: 200 dias para o ENEM
O principal objetivo deste projeto é ampliar os conhecimentos dos alunos de uma forma que se torne
interessante e divertida, com base nos temas da atualidade, não somente para um melhor
desenvolvimento no Exame Nacional do Ensino Médio, e, sim, para guardar informações validas para
serem aplicadas no seu dia a dia e levá-los a aprimorar seu censo critico.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/200-dias-para-o-enem-claudia-lucher-de-freitas.
pdf
Projeto: Reconstruindo e desenvolvendo o interesse dos alunos através de jogos e modelos
didáticos
Entre os objetivos deste projeto, estão auxiliar na visualização de estruturas que não poderiam ser
visíveis sem o uso de microscópio; aproximação entre aluno e professor; ajudar na compreensão dos
alunos; auxíliar na memorização de determinados conteúdos; criar novas maneiras de ensinar;
desenvolver a socialização entre os alunos; estimular a competição saudável; construir modelos
didáticos para o laboratório do Colégio.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/reconstruindo-e-desenvolvendo-o-interesse-dos
-alunos-atraves-de-jogos-e-modelos-didaticos-emanuela-armani-maioli-ceccon-volpato.pdf
Projeto: Paleontologia na Escola XV de Novembro
Como objetivos, este projeto tem os seguintes: apresentar a importância do estudo da paleontologia;
descrever como viveram os dinossauros; conhecer dinossauros que viveram no Rio Grande do Sul;
construir um conhecimento sobre a evolução dos dinossauros; mostrar que a Paleontologia não estuda
apenas dinossauros.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/paleontologia-na-escola-xv-de-novembro-lariss
a-rangel-soares.pdf

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/corpo-perfeito-desconstruindo-conceitos-denise-rodrigues-nunes.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/corpo-perfeito-desconstruindo-conceitos-denise-rodrigues-nunes.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/energias-renovaveis-amanda-oliveira-travessas.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/energias-renovaveis-amanda-oliveira-travessas.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/projeto-plantas-medicinais-e-seus-beneficios-kevin-giovanni-da-silva-garcia.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/projeto-plantas-medicinais-e-seus-beneficios-kevin-giovanni-da-silva-garcia.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/200-dias-para-o-enem-claudia-lucher-de-freitas.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/200-dias-para-o-enem-claudia-lucher-de-freitas.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/reconstruindo-e-desenvolvendo-o-interesse-dos-alunos-atraves-de-jogos-e-modelos-didaticos-emanuela-armani-maioli-ceccon-volpato.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/reconstruindo-e-desenvolvendo-o-interesse-dos-alunos-atraves-de-jogos-e-modelos-didaticos-emanuela-armani-maioli-ceccon-volpato.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/paleontologia-na-escola-xv-de-novembro-larissa-rangel-soares.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/paleontologia-na-escola-xv-de-novembro-larissa-rangel-soares.pdf


Projeto: Animais em extinção - um alerta em busca da conscientização
Os objetivos deste projeto são os que seguem: apresentar animais que já foram extintos tanto no Rio

Grande do Sul quanto em âmbito mundial; conscientizar quanto à importância da preservação animal;
desenvolver um saber a respeito das consequências que as ações humanas podem causar ao ambiente e
aos animais que nele vivem.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/animais-em-extincao-um-alerta-em-busca-da-co
nscientizacao-maria-paula-dos-santos-da-cruz.pdf
Projeto: Origem da vida, Evolução e Genética
O objetivo deste projeto é proporcionar ao aluno o desenvolvimento de habilidades e competências
que possam relacionar as áreas de Genética e Evolução com a história do surgimento da vida, assim
como possibilitar a observação, demonstração e compreensão destas áreas da ciência presentes em
nossa biosfera.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/origem-da-vida-evolucao-e-genetica-melania-s
anter.pdf
Projeto: Contribuindo para uma melhor formação dos educandos através da leitura
Os objetivos deste projeto são os seguintes: desenvolver a prática da leitura, interpretação e produção
de texto; promover o hábito da leitura e aguçar a criatividade dos educandos; estimular o desejo por
novas leituras; possibilitar a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da imaginação; apreciar
diferentes gêneros literários; expandir o vocabulário dos educandos através da leitura; compreender a
funcionalidade da escrita; promover o desenvolvimento oral dos educandos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/contribuindo-para-uma-melhor-formacao-dos-e
ducandos-atraves-da-leitura-gabriele-milbradt-glasenapp.pdf
Projeto: Contemplando a biodiversidade do planeta
Os objetivos a serem alcançados por este projeto são: compreender o que é biodiversidade; aprender a
importância da biodiversidade para o meio ambiente e seres humanos; desenvolver atividades para
ajudar a fixar o assunto abordado; respeitar a biodiversidade do planeta; promover o cuidado com a
biodiversidade local; entender as causas dos danos proporcionados para a biodiversidade.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/contemplando-a-biodiversidade-do-planeta-die
niffer-ketlen-garcia-bicca.pdf
Projeto: Vendo o mundo com os olhos da Ciência
Os objetivos para este projeto são: mostrar aos discentes as diferentes formas nasquais podemos
encontrar as Ciências; despertar a curiosidade e a imaginação das crianças por meio de atividades dos
diversos temas envolvidos, ajudando-as a compreender o mundo com o qual interagem; explorar
situações presentes no cotidiano dos alunos; oferecer oportunidade na construção de sua educação
científica; compreender as Ciências como um processo de produção de conhecimento e uma atividade
essencialmente humana; valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e cooperativa para
a construção coletiva do conhecimento.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/vendo-o-mundo-com-os-olhos-da-ciencia-roger-
renan-neves-da-silva.pdf
Projeto: Invertebrados
O principal objetivo deste projeto é ampliar os conhecimentos dos alunos, seja com aulas teóricas ou
outros métodos diferentes de ensino que despertem a atenção da turma e faça com que esses alunos
tenham curiosidades e gosto pelo conteúdo mostrado, fazendo com que eles conheçam e saibam
diferenciar os animais invertebrados de vertebrados, conhecer os grupos e suas características e
importância ecológica.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/invertebrados-laiz-dutra-soares.pdf
Projeto: Leitura na escola
Este trabalho tem como principal objetivo mostrar qual a importância da leitura na formação social e
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educacional dos alunos, ressaltando que é por meio da leitura que se podem formar cidadãos críticos,
obtendo maior compreensão textual, cultural, política e educativa, permitindo o aluno a ter
conhecimento sobre os assuntos debatidos atualmente na sociedade.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/projeto-leitura-na-escola-melania-santer.pdf

Quantidade total 15

Subprojeto Física – Campus Caçapava do Sul
9) Tipo do produto: Resenhas Indicador atividade: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10

Produção de resenhas individuais a partir da leitura e discussão, nos encontros ocorridos na
universidade, do texto referenciado por: TEIXEIRA, R. R. P; PANTALEO, M. J; GOLFETTE, B.
H. Perfil dos Professores de Física do Ensino Médio em São Paulo. Ciência, Tecnologia e
Sociedade. São Paulo: 2004.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/09/resenhas.pdf
Produção de resenhas individuais a partir da leitura e discussão, nos encontros ocorridos na
universidade, do texto referenciado por: WAGA. I. Cem anos de descobertas em cosmologia e novos
desafios para o Século XXI. In: Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 27, n. 1, p. 157 - 173,
2005.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/09/resenhas-1.pdf
Produção de resenhas individuais a partir da leitura e discussão, nos encontros ocorridos na
universidade, do texto referenciado por: LANGHI. R., NARDI. R. Ensino de Astronomia: Erros
conceituais mais comuns presentes em Livros Didáticos de Ciências. In: Caderno Brasileiro de
Ensino de Física. v. 24, n. 1: p. 87-111, abr. 2007.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/09/ensino-de-astronomia-erros-conceituais-mais-c
omuns-presentes-em-livros-didaticos-de-ciencias.pdf
Produção de resenhas individuais a partir da leitura e discussão, nos encontros ocorridos na
universidade, do texto referenciado por: RENN, J. A física clássica de cabeça para baixo: Como
Einstein descobriu a teoria da relatividade especial. In: Revista Brasileira de Ensino de Física, v.
27, n. 1, p. 27 - 36, 2004.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/09/a-fisica-classica-de-cabeca-para-baixo-como-e
instein-descobriu-a-teoria-da-relatividade-especial.pdf
Produção de resenhas individuais a partir da leitura e discussão, nos encontros ocorridos na
universidade, do texto referenciado por: CIMA, C. R; FILHO, R. J; FERRARO, S. L. J; LAHM, A.
R. Redução do interesse pela Física na transição do ensino fundamental para o ensino médio: A
perspectiva da supervisão escolar sobre o desempenho dos professores. In: Revista Electrónica de
Enseñanza de las Ciencias. V. 16, n. 2, 385-409, 2017.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/09/reducao-do-interesse-pela-fisica-na-.pdf
Produção de resenhas individuais a partir da leitura e discussão, nos encontros ocorridos na
universidade, do texto referenciado por: TEIXEIRA, J. N.; MURAMATSU, M.; ALVES, L. A. Um
modelo de usina hidrelétrica como ferramenta no ensino de Física. In: Caderno Brasileiro de
Ensino de Física, v. 34, n. 1, p. 248-264, 2017.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/09/teixeira--j-n-muramatsu-m-alves--l-a--um-mod
elo-de-usina-hidreletrica-como-ferramenta-no-ensino-de-fisica--caderno-brasileiro.pdf
Produção de resenhas individuais a partir da leitura e discussão, nos encontros ocorridos na
universidade, do texto referenciado por: FEJOLO.T. B., PASSOS, M. M., ARRUDA, S. M. A
socialização dos saberes docentes: A comunicação e a formação profissional no contexto do
PIBID/Física. IN: Investigação em Ensino de Ciências. v. 22. n. 1, p. 103-126, abril/2017.
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http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/09/a-socializacao-dos-saberes-docentes-a-comuni
cacao-e-a-formacao-profissional-no-contexto-do-p-1.pdf
Produção de resenhas individuais a partir da leitura e discussão, nos encontros ocorridos na
universidade, do texto referenciado por: KOYRÉ, A. Estudos de história do pensamento científico.
Brasília, Universidade de Brasília, 1982. p. 185.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/09/koyre-a--estudos-de-historia-do-pensamento-ci
entifico--brasilia-universidade-de-brasilia-1982--p-185-.pdf
Produção de reflexões críticas a partir da palestra de Demétrio Delizoicov, proferida e transmitida ao
vivo pela Universidade Federal de Santa Maria, o qual, por meio de epistemólogos como Bachelard
e Fleck, abordou a natureza do conhecimento científico.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/apontamentos-da-palestra-sobre-epistemologia
-pos-impirismo-logico.pdf
Reflexões sobre os impactos do PIBID na formação, produzidas pelos bolsistas ID e supervisores.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/resumos.pdf
Quantidade total 94

Subprojeto Física – Campus Caçapava do Sul
10) Tipo do produto: Propostas de Ensino Indicador atividade: 1, 3, 4

Astronomia e cosmologia para ensino médio: a proposta que havia sido idealizada por um grupo
de bolsistas em 2016, foi aprimorada pelos demais bolsistas, visando implementação no corrente
ano. Esta proposta foi elaborada baseada nos três momentos pedagógicos de Delizoicov e Angotti
(1992), com objetivo de ensinar conceitos físicos básicos relacionados à astronomia, de maneira que
desenvolva a criatividade, criticidade e autonomia no ensino-aprendizagem dos alunos. Cada grupo
de bolsistas elaborou uma versão para o desenvolvimento na escola em que atua, de acordo com as
particularidades dos alunos. Um dos principais objetivos deste trabalho consistia em incentivar os
estudantes a participarem da Olimpíada Brasileira de Astronomia.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/plano-de-aula-astronomia-mandar.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/proposta-de-astronomia-guedulla-e-deisy.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/proposta-fabi-andressa.pdf
Quantidade total 3

Subprojeto Física – Campus Caçapava do Sul
11) Tipo do produto: Revisão Bibliográfica Indicador atividade: 1, 7, 8, 9, 10
Para sistematizar as iniciativas realizadas na educação básica no que concerne a Astronomia, foi
conduzida uma revisão bibliográfica nas atas do Simpósio Nacional de Ensino de Física, no período
de 2007 a 2017. Como tarefa, deveriam organizar os trabalhos por título, autores, e responder às
perguntas: i) O que foi feito? ii) Com quem foi feito? E elencar os principais resultados apontados
pelos autores, e caso julgassem necessário, fazer outras observações. Como resultado, um dos grupos
está em fase de elaboração de um artigo para divulgação da análise dos dados encontrados
futuramente. Ressalta-se que o artigo está em fase inicial de escrita.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/revisao-bibliografica-dos-artigos-relativos-a-as
tronomia-do-eventos-snef-4.pdf
Quantidade total 1

Subprojeto Física – Campus Caçapava do Sul
12) Tipo do produto: Banner Indicador atividade: 11
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Produção de banners para a apresentação de trabalhos no VII Encontro Estadual de Ensino de Física
– RS, realizado em Porto Alegre, RS, no período de 24 a 26 de agosto de 2017
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/poster-ufrgs-pibid_fernando.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/banner.pdf
Quantidade total 2

Subprojeto Física – Campus Caçapava do Sul
13) Tipo do produto: Apresentação em slides Indicador atividade: 11

Produção de slides em power point para a apresentação de um trabalho no XXII Simpósio Nacional
de Ensino de Física (XXII SNEF), realizado no Instituto de Física da USP, na cidade de São Carlos,
SP, entre os dias 23 e 27 de janeiro de 2017.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/versao-1-snef-1.pdf
Produção de slides em power point para a apresentação de trabalhos no 9º Salão Internacional de
Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE), realizado na UNIPAMPA, campus de Santana do Livramento,
21 a 23 de novembro de 2017.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/willian-siepe-1-1.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/apresentacao_siepe_fernando.pdf
Quantidade total 3

Subprojeto Física – Campus Caçapava do Sul
14) Tipo do produto: Diários de Bordo Bolsistas ID Indicador atividade: 1, 2, 4, 7, 9, 10
Diários reflexivos virtuais foram elaborados pelos bolsistas ID e supervisores do subprojeto de
Física no decorrer do ano. Nestes são apresentadas todas as atividades realizadas por cada bolsista
seguidas de uma reflexão sobre as atividades, expressando suas angústias motivações.

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/poster-ufrgs-pibid_fernando.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/banner.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/versao-1-snef-1.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/willian-siepe-1-1.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/apresentacao_siepe_fernando.pdf


Diários dos bolsistas ID que atuaram no projeto durante o ano de 2017:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-aline.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-ana-paula.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-andressa.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-aniele.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-bruno.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/celia.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-deisy.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-fabiane.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-guedulla.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-guilherme.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-ionara.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-leonardo.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-luana.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-lucas.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-marcelo.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-marcio.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-rafaela.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-tamiris.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-willian.pdf

Diários dos supervisores atuantes no projeto:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-supervisor-darlan.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-supervisor-fernando.pdf

Quantidade total 20

Subprojeto Física – Campus Caçapava do Sul
15) Tipo do produto: Matérias jornalísticas Indicador atividade: 3, 4, 5
Os bolsistas escreveram matérias jornalísticas para divulgar os trabalhos realizados durante o ano.
As matérias foram escritas em grupos e publicadas no portal institucional.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/fisicacacapava/portifolios-cacapava/
Quantidade total 05

Subprojeto Matemática – Caçapava do Sul
16) Tipo do Produto: Mapeamento da Estrutura e funcionamento das escolas envolvidas no subprojeto
Matemática - Caçapava do Sul. Indicador atividade: 1
Relatório do Mapeamento da Estrutura e Funcionamento do Instituto Estadual de Educação Dinarte
Ribeiro, Escola Estadual Nossa Senhora da Assunção, Escola Municipal de Ensino Fundamental
Augusto Vitor Costa e Escola Municipal de Ensino Fundamental Patrício Dias Ferreira. Abaixo segue
os links onde estão contidos os 11 relatórios dos bolsistas ID.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/mapeamento-da-escola-pibid-sub-projeto-matematica-cacapava
-do-sul/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-mapeamento-das-escolas-subprojeto-matematica-cacapav
a-do-sul/

Quantidade total:11

Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-aline.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-ana-paula.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-andressa.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-aniele.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-bruno.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/celia.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-deisy.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-fabiane.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-guedulla.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-guilherme.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-ionara.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-leonardo.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-luana.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-lucas.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-marcelo.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-marcio.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-rafaela.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-tamiris.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-willian.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-supervisor-darlan.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/12/diario-de-bordo-supervisor-fernando.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/fisicacacapava/portifolios-cacapava/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/mapeamento-da-escola-pibid-sub-projeto-matematica-cacapava-do-sul/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/mapeamento-da-escola-pibid-sub-projeto-matematica-cacapava-do-sul/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-mapeamento-das-escolas-subprojeto-matematica-cacapava-do-sul/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-mapeamento-das-escolas-subprojeto-matematica-cacapava-do-sul/


17) Tipo do produto: Construção de jogos para auxiliar no ensino de conteúdos Matemáticos
Indicador atividade: 2
Foram confeccionados jogos na Escola de Ensino Médio Nossa Senhora da Assunção, sendo que este
projeto foi intitulado de ‘Laboratório de Educação Matemática’.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/projeto-pibid-eensa.pdf
Quantidade total: 1

Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
18) Tipo do produto: Estudo do Currículo de Matemática do Ensino Médio
Indicador atividade:3
Nesta atividade, estudamos e analisamos o currículo de matemática do Ensino Médio, por meio de
alguns livros didáticos. Segue abaixo o link contendo as 15 análises produzidas.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/analise-de-livros-didatico-pibid-subprojeto-matematica-campus
-cacapava-do-sul/
Quantidade total: 15

Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
19) Tipo do produto: Plano de aula sobre Matemática Financeira. Indicador atividade: 4
Os Bolsistas ID elaboraram planos de aula sobre Matemática Financeira. Os planos de aula podem ser
localizados no link abaixo:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-subprojeto-matematica-cacapava-do-sul-planos-de-aula/
Quantidade total 5

Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
20 Tipo do produto: Elaboração de uma pesquisa sobre Trigonometria no nosso cotidiano.
Indicador atividade: 5
Os bolsistas ID elaboraram uma pesquisa sobre Trigonometria no nosso cotidiano, cujo projeto pode
ser visualizaado no link abaixo:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/projeto-pibid-eensa.pdf
Quantidade total 1

Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
21) Tipo do produto: Elaborar e pesquisar alguns Matemáticos importantes
Indicador atividade: 6

Através deste projeto os alunos do Ensino Médio, supervisionados pelos bolsistas ID, pesquisaram e
apresentaram para seus colegas a história e curiosidades de alguns Matemáticos famosos, cuja proposta
pode ser visualizada no link abaixo:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/projeto-pibid-eensa.pdf
Quantidade total 1

Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
22) Tipo do produto: Ampliar os conhecimentos sobre curiosidades Matemáticas e desenvolver a
criatividade. Indicador atividade: 7
Os Bolsistas ID da Escola de Ensino Médio Nossa Senhora da Assunção, utilizando capítulos do livro
Malba Tahan, convidaram os alunos do primeiro ano do ensino médio para organizar e apresentar uma
peça de teatro envolvendo os mesmos, o projeto pode ser visualizado no link abaixo:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/projeto-pibid-eensa.pdf
Quantidade total 1

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/projeto-pibid-eensa.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/analise-de-livros-didatico-pibid-subprojeto-matematica-campus-cacapava-do-sul/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/analise-de-livros-didatico-pibid-subprojeto-matematica-campus-cacapava-do-sul/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-subprojeto-matematica-cacapava-do-sul-planos-de-aula/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/projeto-pibid-eensa.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/projeto-pibid-eensa.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/projeto-pibid-eensa.pdf


Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
23) Tipo do produto: Elaboração de planos de aula sobre questões do ENEM Indicador atividade: 8
Os Bolsistas ID estudaram e elaboraram aulas envolvendo conteúdos de Matemática que são
contemplados no ENEM.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/projeto-pibid-eensa.pdf
Quantidade total 1

Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
24) Tipo do produto: Aprendizagem de conceitos matemáticos sobre função exponencial e logarítmica.

Indicador atividade: 9
Os Bolsistas ID elaboraram um projeto com atividades envolvendo Função Exponencial e Logarítmica,
cuja proposta está descrita no link abaixo:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/projeto-pibid-eensa.pdf
Quantidade total 1

Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
25) Tipo do produto: Construção de jogos Matemáticos como método de avaliação do PPDA 2016

Indicador atividade: 10
Os Bolsistas ID elaboraram um projeto para a construção de jogos envolvendo conteúdos matemáticos
como forma de avaliação dos alunos em (pendencia) como PPDA do ano de 2016. O projeto contendo a
atividade, está descrito no link abaixo:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/projeto-dinarte.pdf
Quantidade total 1

Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
26) Tipo do produto: Uso do software Geogebra e do software Mathemathics em aulas de Matemática.
Indicador atividade: 11
Os Bolsistas ID elaboraram, juntamente com os professores de matemática da escola, espaços de
discussão, planejamento e implementação de aulas dinâmicas com uso do software Geogebra e software
Mathemathics. O projeto está explicitado no link abaixo:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/projeto-dinarte.pdf
Quantidade total 1

Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
27) Tipo do produto: Implementação de monitoria a fim de ampliar a aprendizagem dos estudantes.

Indicador atividade:12
Os bolsistas ID desenvolveram junto aos alunos do Ensino Médio da escola, uma monitoria em que
foram elaborados exercícios e diferentes formas de resolução dos mesmos, de uma maneira prática,
sempre contemplando o cotidiano dos alunos. O projeto contendo esta atividade, pode ser visualizado
no link abaixo:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/projeto-dinarte.pdf
Quantidade total 1

Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
28) Tipo do produto: Elaboração de Portfólio Indicador atividade:13

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/projeto-pibid-eensa.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/projeto-pibid-eensa.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/projeto-dinarte.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/projeto-dinarte.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/projeto-dinarte.pdf


Elaboração de portfólios digitais contendo a reflexão a cerca das atividades desenvolvidas no âmbito do
subprojeto. Abaixo segue o link onde pode ser exemplificado um portfólio de uma bolsista da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Augusto Vitor Costa.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/07/PORTFÓLIO-PIBID-MATEMÁTICA-2016-pdf.
pdf
Quantidade total 15

Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
29) Tipo do produto: Projetos que foram desenvolvidos no 2º semestre de 2017.
Indicadores da atividade: 1
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/projeto-dinarte.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/projeto-patricio-e-augusto.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/projeto-pibid-eensa.pdf
Quantidade total 3

Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
30) Tipo do produto: Produção textual contemplando os impactos do PIBID na formação dos
estudantes e supervisores. Indicadores da atividade: 14
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/impactos-do-pibid-matematica-cacapava-do-sul/
Quantidade total 17

Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
31) Tipo do produto: Atividades com o software WXMaxima (planos de aula e exercícios). No link
abaixo estão explicitados os 14 trabalhos desenvolvidos. Indicadores da atividade: 11
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-subprojeto-matematica-cacapava-do-sul-atividades-com
-aplicativo-wx-maxima/
Quantidade total 14

Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
32) Tipo do produto: Elaboração de planos de aula que foram aplicados nas escolas. Os 14 planos de
aula elaborados podem ser visualizados no link abaixo. Indicadores da atividade: 4
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-subprojeto-matematica-cacapava-do-sul-planos-de-aula/
Quantidade total 14

Subprojeto Química – Campus Caçapava do Sul
33)Tipo do produto: Protótipo de jogo Indicador atividade: 08
Protótipo do jogo “Em busca do Oricalco”, jogo abordando conceitos de química como: tabela
periódica, ligações e modelos atômicos.

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/bolsistas-pidib-subprojeto-quimica-elaboram-prototipo-de-jog
o-didatico-voltado-para-a-educacao-basica/

Quantidade total 01

Subprojeto Química – Campus Caçapava do Sul
34) Tipo de Produto: Protótipo de jogo Indicador de atividade: 08
Protótipo do jogo “ WAR” jogo abordando conceitos de química como:substâncias, separação de

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/07/PORTFÓLIO-PIBID-MATEMÁTICA-2016-pdf.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/07/PORTFÓLIO-PIBID-MATEMÁTICA-2016-pdf.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/projeto-dinarte.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/projeto-patricio-e-augusto.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/projeto-pibid-eensa.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/impactos-do-pibid-matematica-cacapava-do-sul/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-subprojeto-matematica-cacapava-do-sul-atividades-com-aplicativo-wx-maxima/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-subprojeto-matematica-cacapava-do-sul-atividades-com-aplicativo-wx-maxima/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-subprojeto-matematica-cacapava-do-sul-planos-de-aula/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/bolsistas-pidib-subprojeto-quimica-elaboram-prototipo-de-jogo-didatico-voltado-para-a-educacao-basica/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/bolsistas-pidib-subprojeto-quimica-elaboram-prototipo-de-jogo-didatico-voltado-para-a-educacao-basica/


misturas, modelos atômicos e tabela periódica.

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/prototipo-do-jogo-war-abordando-os-conceitos-de-quimica-par
a-o-ensino-medio/

Quantidade total 01

Subprojeto Química – Campus Caçapava do Sul
35) Tipo do produto: Manutenção da Página do grupo - Facebook Indicador atividade: 19
Página do grupo no Facebook para compartilhamento das atividades realizadas e como canal de
comunicação do grupo.

https://www.facebook.com/groups/837670766293159/https://www.facebook.com/groups/837670766293
159/

Quantidade total 01

Subprojeto Química – Campus Caçapava do Sul
36) Tipo do produto: Organização do Portal Indicador atividade: 19
Portal do PIBID, com o objetivo de comunicar as ações realizadas pelo subprojeto Química.

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/category/quimica-2/

Quantidade total 01

Subprojeto Química – Campus Caçapava do Sul
37) Tipo do produto: Implementação de Problemas e Experimentação na Educação Básica
Indicador atividade: 17
Atividades dos bolsistas do PIBID sobre Resolução de Problemas e Experimentação no Ensino
Fundamental.

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/atividades-dos-bolsistas-do-pibid-subprojeto-quimica-unipamp
a-campus-cacapava-do-sul-no-ensino-fundamental/

Quantidade total 01

Subprojeto Química – Campus Caçapava do Sul
38) Tipo do produto: Minicurso implementado em evento da área Indicador atividade: 9

Minicurso sobre Tondoo apresentado na II Semana Acadêmica Integrada da Universidade Federal do
Pampa - Campus Caçapava do Sul - 2017

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibidianos-do-subprojeto-quimica-da-universidade-federal-do-
pampa-apresentam-oficina-durante-a-ii-semana-academica-integrada-do-unipampa-campus-cacapava-
do-sul/

Minicurso sobre Toondoo apresentado para o curso de Especialização em Educação Científica e

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/prototipo-do-jogo-war-abordando-os-conceitos-de-quimica-para-o-ensino-medio/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/prototipo-do-jogo-war-abordando-os-conceitos-de-quimica-para-o-ensino-medio/
https://www.facebook.com/groups/837670766293159/
https://www.facebook.com/groups/837670766293159/
https://www.facebook.com/groups/837670766293159/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/category/quimica-2/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/atividades-dos-bolsistas-do-pibid-subprojeto-quimica-unipampa-campus-cacapava-do-sul-no-ensino-fundamental/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/atividades-dos-bolsistas-do-pibid-subprojeto-quimica-unipampa-campus-cacapava-do-sul-no-ensino-fundamental/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibidianos-do-subprojeto-quimica-da-universidade-federal-do-pampa-apresentam-oficina-durante-a-ii-semana-academica-integrada-do-unipampa-campus-cacapava-do-sul/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibidianos-do-subprojeto-quimica-da-universidade-federal-do-pampa-apresentam-oficina-durante-a-ii-semana-academica-integrada-do-unipampa-campus-cacapava-do-sul/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibidianos-do-subprojeto-quimica-da-universidade-federal-do-pampa-apresentam-oficina-durante-a-ii-semana-academica-integrada-do-unipampa-campus-cacapava-do-sul/


Tecnológica da Universidade Federal do Pampa - Campus Caçapava do Sul - 2017

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibidianos-do-subprojeto-quimica-da-universidade-federal-do-
pampa-apresentam-oficina-durante-a-ii-semana-academica-integrada-do-unipampa-campus-cacapava-
do-sul/

Quantidade total 02

Subprojeto Química – Campus Caçapava do Sul
39) Tipo do produto: Produção de uma prática investigativa Indicador atividade: 10
Prática investigativa vinculada a projeto de extensão.

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/acao-de-extensao-universitaria-resolucao-de-problemas-no-ens
ino-de-ciencias-da-natureza/

Quantidade total 01

Subprojeto Química – Campus Caçapava do Sul
40) Tipo do produto: Experimentação na Educação Básica Indicador atividade: 12
Prática investigativa vinculada a projeto de extensão.

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/bolsistas-do-pibid-subprojeto-quimica-da-universidade-feder
al-do-pampa-campus-cacapava-do-sul-desenvolvem-atividades-experimentais-ao-longo-do-ano-letivo
-de-2017-em-uma-escola-do-municipio/

Quantidade total 01

Subprojeto Química – Campus Caçapava do Sul
41) Tipo do produto: Portfólio de bolsista Indicador atividade: 03
Criação de portfólio do bolsista sobre suas práticas e reflexões.

Ana: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_ana.pdf
Camila: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_camila.pdf
Cassius: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_cassius.pdf
Carlos: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_carlos.pdf
Daniane: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_daniane.pdf
Denise: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_profa_denise.pdf
Edila: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_edila.pdf
Fabiane: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_prof_fabiane.pdf
Isabel: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_isabel.pdf
Jessica: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_jessica.pdf
Juliana: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_juliana.pdf
Laura: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_laura.pdf
Marcelo: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_marcelo.pdf
Marcos: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_marcos.pdf
Maria: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_maria.pdf
Paola: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_paola.pdf

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibidianos-do-subprojeto-quimica-da-universidade-federal-do-pampa-apresentam-oficina-durante-a-ii-semana-academica-integrada-do-unipampa-campus-cacapava-do-sul/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibidianos-do-subprojeto-quimica-da-universidade-federal-do-pampa-apresentam-oficina-durante-a-ii-semana-academica-integrada-do-unipampa-campus-cacapava-do-sul/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibidianos-do-subprojeto-quimica-da-universidade-federal-do-pampa-apresentam-oficina-durante-a-ii-semana-academica-integrada-do-unipampa-campus-cacapava-do-sul/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/acao-de-extensao-universitaria-resolucao-de-problemas-no-ensino-de-ciencias-da-natureza/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/acao-de-extensao-universitaria-resolucao-de-problemas-no-ensino-de-ciencias-da-natureza/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/bolsistas-do-pibid-subprojeto-quimica-da-universidade-federal-do-pampa-campus-cacapava-do-sul-desenvolvem-atividades-experimentais-ao-longo-do-ano-letivo-de-2017-em-uma-escola-do-municipio/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/bolsistas-do-pibid-subprojeto-quimica-da-universidade-federal-do-pampa-campus-cacapava-do-sul-desenvolvem-atividades-experimentais-ao-longo-do-ano-letivo-de-2017-em-uma-escola-do-municipio/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/bolsistas-do-pibid-subprojeto-quimica-da-universidade-federal-do-pampa-campus-cacapava-do-sul-desenvolvem-atividades-experimentais-ao-longo-do-ano-letivo-de-2017-em-uma-escola-do-municipio/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_ana.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_camila.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_cassius.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_carlos.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_daniane.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_profa_denise.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_edila.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_prof_fabiane.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_isabel.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_jessica.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_juliana.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_laura.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_marcelo.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_marcos.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_maria.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_paola.pdf


Priscila: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_priscila.pdf
Rosimere: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_rosimere.pdf
Stephanie: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_stephanie.pdf
Vanessa: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portifolio_pibid_vanessa.pdf
Yago: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_yago.pdf

Quantidade total 19

Subprojeto Matemática – Campus Bagé
42) Tipo do produto: Atas das reuniões de planejamento.
Indicador da atividade: 4.2.1; 4.2.7; 4.2.9; 4.2.12; 4.2.13; 4.2.14; 4.3.10; 4.3.13; 4.4.2; 4.5.2; 4.5.10

Atas das reuniões de planejamento do PIBID Subprojeto Matemática.
Anexo em CD
Quantidade total: 1

Subprojeto Matemática – Campus Bagé
43) Tipo do produto: Produção de Relatórios Fotográficos
Indicador da atividade: 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7; 4.2.8; 4.2.9; 4.2.10; 4.2.11; 4.2.12; 4.2.13;
4.2.14; 4.2.15; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.3.10; 4.3.11; 4.3.12; 4.3.13;
4.4.2;4.4.4; 4.4.5; 4.4.6; 4.4.7; 4.4.8; 4.4.9; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.4; 4.5.5; 4.5.6; 4.5.7; 4.5.8; 4.5.9; 4.5.10;
4.5.11; 4.5.12; 4.5.13; 4.5.14; 4.5.15; 4.5.16.

Relatórios fotográficos produzidos a partir das ações do PIBID Subprojeto Matemática.
E. E. E. Básica Prof. Justino Quinta:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/escola-estadual-de-ensino-medio-justino-quintana/
E. M. E. F. Pérola Gonçalves:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/escola-estadual-de-ensino-fundamental-perola-goncalves/
Instituto Federal Sul Rio-Grandense – Campus Bagé:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/instituto-federal-sul-rio-grandense-ifsul/
E. E. E. M. Silveira Martins:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/escola-estadual-de-ensino-medio-silveira-martins/
Quantidade total: 4

Subprojeto Matemática – Campus Bagé
44) Tipo do produto: Planos de atividades
Indicador da atividade: 4.1.8; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.8; 4.2.10; 4.2.11; 4.2.14; 4.2.15; 4.3.1; 4.3.2;
4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.3.12; 4.4.4; 4.4.5; 4.4.6; 4.4.7; 4.5.4; 4.5.5; 4.5.6; 4.5.7;
4.5.8; 4.5.12; 4.5.15; 4.5.16; 4.5.17, 4.5.18.

Atividade “A matemática através de videoaulas”.
E. E. E. Básica Prof. Justino Quintana:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/a-matematica-atraves-de-videoaulas.pdf
Atividade “Matix”.
E. E. E. Básica Prof. Justino Quintana:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/jogo-matix.pdf

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_priscila.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_rosimere.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_stephanie.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portifolio_pibid_vanessa.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/portfolio_pibid_yago.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/escola-estadual-de-ensino-medio-justino-quintana/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/escola-estadual-de-ensino-fundamental-perola-goncalves/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/instituto-federal-sul-rio-grandense-ifsul/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/escola-estadual-de-ensino-medio-silveira-martins/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/a-matematica-atraves-de-videoaulas.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/jogo-matix.pdf


Atividade “Dominó de conjuntos numéricos”.
E. E. E. Básica Prof. Justino Quintana:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/jogo-domino-de-conjuntos-numericos.pdf
Atividade “Desenho misterioso”.
E. E. E. Básica Prof. Justino Quintana:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/oficina-desenho-misterioso.pdf
Atividade “Oficina: Edição de vídeos com Movie Maker”.
E. E. E. Básica Prof. Justino Quintana:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/oficina-de-edicao-de-videos--movie-maker.pdf
Atividade “Territorialidade Negra”.
E. E. E. Básica Prof. Justino Quintana:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/projeto-territorialidade-negra.pdf
Atividade “Matix com matrizes”.
E. E. E. Básica Prof. Justino Quintana:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/jogo-matix-com-matrizes.pdf
Atividade “Situações Problemas”.
E. E. E. Básica Prof. Justino Quintana:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/situacoes-problemas-com-base-em-encartes.pdf
Atividade “Oficina dos Sonhos”.
E. E. E. Básica Prof. Justino
Quintana:http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/oficina-dos-sonhos.pdf
Atividade “Oficina Jogos Africanos”.
E. E. E. Básica Prof. Justino Quintana:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/oficina-jogos-africanos.pdf
Atividade “Matix e Termômetro Maluco”
E. M. E. F. Pérola Gonçalves:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/matix-e-termometro-maluco.pdf
Atividade “Raciocínio Lógico – Jogos Boole”.
E. M. E. F. Pérola Gonçalves:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/jogos-de-boole.pdf
Feira da Matemática “A Importância da Matemática”
E. M. E. F. Pérola Gonçalves:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/a-importancia-da-matematica.pdf
Atividade “Simulado das Olimpíadas de Matemática”
E. M. E. F. Pérola Gonçalves:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/simulado-das-olimpiadas-de-matematica.pdf
Atividade “Matemática e agropecuária: uma proposta interdisciplinar”.
Instituto Federal Sul Rio-Grandense – Campus Bagé:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/matematica-e-agropecuaria-uma-proposta
interdisciplinar.pdf
Atividade “Introdução a funções”
Instituto Federal Sul Rio-Grandense – Campus Bagé:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/introducao-a-funcoes.pdf
Atividade “Jogos Boole”
Instituto Federal Sul Rio-Grandense – Campus Bagé:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/jogos-boole.pdf
Atividade “Estudando as estruturas celulares”

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/jogo-domino-de-conjuntos-numericos.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/oficina-desenho-misterioso.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/oficina-de-edicao-de-videos--movie-maker.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/projeto-territorialidade-negra.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/jogo-matix-com-matrizes.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/situacoes-problemas-com-base-em-encartes.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/oficina-dos-sonhos.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/oficina-jogos-africanos.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/matix-e-termometro-maluco.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/jogos-de-boole.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/a-importancia-da-matematica.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/simulado-das-olimpiadas-de-matematica.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/introducao-a-funcoes.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/jogos-boole.pdf


Instituto Federal Sul Rio-Grandense – Campus Bagé:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/estudando-as-estruturas-celulares.pdf
Atividade “Gincana Matemática”.
E.E.E.M. Silveira Martins:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/gincana-matematica.pdf
Atividade “História – Matemática”
E.E.E.M. Silveira Martins:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/historia-matematica.pdf
Atividade “Trilha dos Números Inteiros”
E.E.E.M. Silveira Martins:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/trilha-dos-numeros-inteiros.pdf
Atividade “Experimento com Teodolito”
E.E.E.M. Silveira Martins:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/experimento-com-teodolito.pdf
Atividade “A arte das Mandalas e o saberes matemáticos”
E.E.E.M. Silveira Martins:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/a-arte-das-mandalas-e-os-saberes-matematico
s.pdf
Atividade “Construção dos Sólidos de Platão”
E.E.E.M. Silveira Martins:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/construcao-dos-solidos-de-platao.pdf
Atividade “Xilofone: o estudo de frações através da Música”
E.E.E.M. Silveira Martins:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/xilofone-o-estudo-de-fracoes-atraves-da-musi
ca.pdf
Atividade “Explorando o Número de Ouro”
E.E.E.M. Silveira Martins:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/a-beleza-em-nossa-vida-explorando-o-conceit
o-do-numero-de-ouro.pdf
Atividade “Geometria Analítica”
E.E.E.M. Silveira Martins:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/geometria-analitica-no-geogebra.pdf
Atividade “Mercadinho da Matemática”
E.E.E.M. Silveira Martins:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/mercadinho-da-matematica.pdf

Quantidade total 28

Subprojeto Matemática – Campus Bagé
45) Tipo do produto:Portfólios de reflexões individuais
Indicador da atividade: 4.1.6; 4.2.17; 4.3.14;4.4.11; 4.5.20.
Portfólios de reflexão individuais elaboradas a partir das ações do PIBID Subprojeto Matemática.
E. E. E. Básica Prof. Justino Quintana: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/justino/
E. M. E. F. Pérola Gonçalves: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/escola-perola/
Instituto Federal Sul Rio-Grandense – Campus Bagé: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/ifsul/
E.E.E.M. Silveira Martins:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/escola-estadual-de-ensino-medio-silveira-martins-2/

Quantidade total 04

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/estudando-as-estruturas-celulares.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/gincana-matematica.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/historia-matematica.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/trilha-dos-numeros-inteiros.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/experimento-com-teodolito.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/a-arte-das-mandalas-e-os-saberes-matematicos.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/a-arte-das-mandalas-e-os-saberes-matematicos.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/construcao-dos-solidos-de-platao.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/xilofone-o-estudo-de-fracoes-atraves-da-musica.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/xilofone-o-estudo-de-fracoes-atraves-da-musica.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/a-beleza-em-nossa-vida-explorando-o-conceito-do-numero-de-ouro.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/a-beleza-em-nossa-vida-explorando-o-conceito-do-numero-de-ouro.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/geometria-analitica-no-geogebra.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/07/mercadinho-da-matematica.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/justino/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/escola-perola/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/ifsul/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/escola-estadual-de-ensino-medio-silveira-martins-2/


Subprojeto Física – Campus Bagé
46)Tipo do produto: Oficina Indicador atividade: 10

Oficina sobre a placa microcontrolada Arduino, ministrada nos seguintes eventos: i) Semana
acadêmica do curso de Ciências Exatas da Unipampa Caçapava, realizada no dia 18/10/2017; ii)
ISA Estudantil Gaúcha – Unipampa Bagé, realizada no dia 27/10/2017; iii) IX Siepe – Unipampa
Livramento, a ser realizada no dia 11/2017.
https://drive.google.com/file/d/0B-KEVIklOjN3ZXVzMkdpWjdtRnM/view?usp=sharing
Oficina sobre Célula Combustível, ministrada no seguinte evento: Semana acadêmica do curso de
Ciências Exatas da Unipampa Caçapava, realizada no dia 18/10/2017.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/11/workshop_celulaoct2017.pdf
Oficina sobre entrada analógica de microcontroladores, ministrada no seguinte evento: emana
acadêmica do curso Técnico em Informática do IFSUL Bagé, SACI, realizada no dia 04/09/2017.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/11/arduinoanalogico_edson_saci.pdf

Quantidade total 03

Subprojeto Física – Campus Bagé
47) Tipo do produto: Instrumentos de pesquisa Indicador atividade: 06
a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Teste sobre conhecimentos básicos de física e transformação de unidades.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/11/teste_versao_concluoda_pos_validacao.pdf
b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Questões para grupo focal: Pesquisa Qualitativa em relação à trajetória dos licenciandos em física da
Unipampa Campus Bagé.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/11/questoes_grupo_focal.pdf

Quantidade total 02

Subprojeto Física – Campus Bagé
48) Tipo do produto: Página na Internet Indicador atividade: 04

Site da II OPEF – Olimpíada de Programação do Ensino Fundamental, contendo, além de
informações sobre olimpíada, uma série de atividades resolvidas.
https://pibidfisica2017.wixsite.com/olimpiadapro

Quantidade total 01

Subprojeto Ciências - Campus Dom Pedrito
49) Tipo do produto: Leitura e Escrita de Sínteses Reflexivas/Memorial/Glossário
Indicador da atividade: 1-2-15-17
Leitura e resenha de artigo: SLONSKI, G. T.; ROCHA, A. L. F. da; MAESTRELLI, S. R. P. A
racionalidade técnica na ação pedagógica do professor. In: ENCONTRO NACIONAL DE
PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 2017, Florianópolis. Atas... Florianópolis, 2017.
Artigo: https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLdlJEU2RSbDBVaHc/view?usp=sharing

Leitura e produção de resenha sobre capítulos de livro: FREIRE, P. Professora sim, tia não: cartas a
quem ousa ensinar. São Paulo: Olho d’gua, 1997. Livro:
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLZm05ZFQ2eHN0dWM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B-KEVIklOjN3ZXVzMkdpWjdtRnM/view?usp=sharing
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/11/workshop_celulaoct2017.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/11/arduinoanalogico_edson_saci.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/11/teste_versao_concluoda_pos_validacao.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/11/questoes_grupo_focal.pdf
https://pibidfisica2017.wixsite.com/olimpiadapro
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLdlJEU2RSbDBVaHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLZm05ZFQ2eHN0dWM/view?usp=sharing


Elaboração de Glossário a partir dos textos estudados- Os bolsistas que ingressaram pela E.M.E.F
Argeny de Oliveira Jardim produziram um glossário com algumas palavras e/ou termos sobre os
textos estudados, referentes a racionalidade técnica e a ação pedagógica do professor.
Glossário:
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLZXNEY0RYdUxjcnc/view?usp=sharing
Memorial descritivo- Os bolsistas que ingressaram pela E.M.E.F. Argeny de Oliveira Jardim
realizaram um memorial descritivo a fim de se perceber enquanto licenciandos do curso de
Licenciatura em Ciências da Natureza e bolsistas do Programa, identificando aspectos pertinentes a
sua identidade docente. Memorial:
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLWFd0SkhELXdTcTA/view?usp=sharing
Leitura e fichamento do artigo: CASTELFRANCHI, Yurij et al. As opiniões dos brasileiros sobre
ciência e tecnologia: o ‘paradoxo’ da relação entre informação e atitudes. História, Ciências, Saúde
– Manguinhos, Rio de Janeiro, v.20, supl., nov. 2013, p.1163-1183.
Artigo: https://drive.google.com/file/d/0B9Xtzdw_329KZzFtWUVEdk0wT2s/view?usp=sharing
Leitura e roda de conversa do artigo:
ATAIDE, M. C. E. S. e SILVA B. V. C. As metodologias de ensino de Ciências: contribuições da
experimentação e da História e Filosofia da Ciência. HOLOS, Ano 27, Vol 4.
Link: https://drive.google.com/file/d/0B9Xtzdw_329KdW1LWmd3N0xrQlU/view?usp=sharing
Leitura e análise reflexiva do artigo:
THIESEN, J. da S. A interdisciplinaridade como um movimento articulador no processo
ensino-aprendizagem. REVISTA BRASILEIRA EM EDUCAÇÃO, v. 13 n. 39 set./dez. 2008.
Link :https://drive.google.com/file/d/0B9Xtzdw_329KVllwSHNldDltREk/view?usp=sharing
Leitura e construção de mapa conceitual do artigo: BORGES, A. T. Novos rumos para o Laboratório
Escolar. CADERNO BRASILEIRO DE ENSINO DE FÍSICA, v.19, n. 13: pág. 291-313, dez. 2002.
Link: https://drive.google.com/file/d/0B9Xtzdw_329KRWJWbDNGYjVybGc/view?usp=sharing
Leitura, síntese e estudo do artigo: GIORDAN, M. O papel da experimentação no Ensino de
Ciência.REVISTA QUÍMICA NOVA NA ESCOLA, V. 10, pag. 43-49, Nov. 1999.
Link: https://drive.google.com/file/d/0B9Xtzdw_329KT0pCWFFUSlVXNFU/view?usp=sharing
Leitura e estudo do artigo: GIORDAN, M. O computador na Educação em Ciências: Breve revisão
crítica acerca de algumas formas de utilização. REVISTA CIÊNCIA & EDUCAÇÃO,v. 11, n. 2,
pag. 279-304, 2005.
Link: https://drive.google.com/file/d/0B9Xtzdw_329KMkZReGVvS2VXWEk/view?usp=sharing
Artigo: GONÇALVES, E. N. da C e COMARU, M. C. A pedagogia de projetos como metodologia
na construção das feiras de Ciências no Ensino Básico. REVISTA ENSINO,SAÚDE E
AMBIENTE,v.7 ,edição especial, maio 2014.
link:https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRWDZXS1pjSkNZc2c/view?usp=sharing
Estudo das postagens do blog do Pibid: MONTENEGRO B. P. - A química do batom. Pibid e o
Ensino de Química. Link: http://quipibid.blogspot.com.br/2015/05/a-quimica-do-batom.html
Artigo: LEVORATO, A. R., BUENO, E. A.S. Ensino de ácidos e bases com experimentos: uma
proposta para o segundo ano do ensino médio. Link:
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_uel
_qui_artigo_anselma_regina_levorato.pdf
Dissertação de mestrado: MUNCHEN S. Cosméticos: uma possibilidade e abordagem para o ensino

https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLZXNEY0RYdUxjcnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLWFd0SkhELXdTcTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Xtzdw_329KZzFtWUVEdk0wT2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Xtzdw_329KdW1LWmd3N0xrQlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Xtzdw_329KRWJWbDNGYjVybGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Xtzdw_329KT0pCWFFUSlVXNFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Xtzdw_329KMkZReGVvS2VXWEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRWDZXS1pjSkNZc2c/view?usp=sharing
http://quipibid.blogspot.com.br/2015/05/a-quimica-do-batom.html
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_uel_qui_artigo_anselma_regina_levorato.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_uel_qui_artigo_anselma_regina_levorato.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_uel_qui_artigo_anselma_regina_levorato.pdf


de Química. Link:
http://cascavel.ufsm.br/tede/tde_arquivos/35/TDE-2012-09-13T101016Z-3676/Publico/MUNCHEN,
%20SINARA.pdf
Artigo: SILVA, R. J. D.; SANTOS, A. S.; OLIVEIRA, J. C. J; Tereza Neumann Vasconcelos
PORTO, T. N. V.; A Química dos Cosméticos: Uma proposta alternativa para o Ensino de Química
Evento II Conedu, ano 2015. Link:
ttp://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV045_MD1_SA18_ID35
54_15082015190156.pdf
Artigo: OLIVEIRA, A. C. D.; Consumismo e cosméticos no ensino de química: avaliação das
contribuições da abordagem CTS. XI Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – XI
ENPEC, ano 2017.
Link: http://www.abrapecnet.org.br/enpec/xi-enpec/anais/resumos/R1218-1.pdf
Artigo: OSTERMANN, F; CAVALCANTI, C. J. H. Roteiro para Construção de um Planejamento de
uma Unidade Didática. Instituto de Física - UFRGS, 2010.
LinK:https://drive.google.com/file/d/0B1YJxAXLONFaYjFfak41a0QtUGs/view?usp=sharing
Artigo: OLIVEIRA J. J. C.; SANTOS, J. C. O.;A Química dos Cosméticos Numa Perspectiva de
Ensino por Projetos. Ano 2015. Link:
http://pdf.blucher.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/chemistryproceedings/5erq4enq/eq25.pdf
Artigo: MINAYO, M. C. S. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis:
Vozes, 2001. Link:
https://drive.google.com/file/d/0B1YJxAXLONFaZENUYUlyWXRleWM/view?usp=sharing
Artigo: ANTUNES, C. Um método para o ensino fundamental: o projeto. Petrópolis, RJ: Vozes,
2001.Link:
https://drive.google.com/file/d/0B1YJxAXLONFaSXhvVVVubnhqR28/view?usp=sharing
Artigo: CURI, ANDRADE, F. “ Uma proposta para a leitura Crítica dos videogames” Revista do
Departamento de Comunicações e Artes da ECA/USP, V.11, n.2 (2006).
Link: https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0YzEzU1BrQlp6RTg
Total 21

Subprojeto Ciências - Campus Dom Pedrito
50) Tipo do produto: Elaboração, edição e divulgação de vídeos.Indicador da atividade: 13
No projeto seu coração já disparou hoje? Foram elaborados dois vídeos. O primeiro com duração de
nove segundos explorou as reações emocionais mediante ao susto. No segundo, com duração de
cinco segundos, diferenciou-se Noradrenalina e Adrenalina. Os vídeos foram produzidos com 24
alunos da turma do 7º ano da E. E. Getúlio Dornelles Vargas.
Vídeo 1: https://www.youtube.com/watch?v=vTg37t7MDo8
Vídeo 2: https://youtu.be/Z2aQdp1M1mE

No projeto intitulado Dança, câmera e ação: o seu corpo em movimento! Foram elaborados sete
vídeos, nas três escolas ( Sucessão dos Moraes, tude de Godoy e Apae) com o objetivo de coletar
dados sobre a participação dos alunos diante das ações propostas no decorrer do projeto e como os
mesmos se relacionam com as mídias digitais. Escola Sucessão dos Moraes
Vídeo 3 - 12 s:
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0WEx6RVFVaEVNa1U
Vídeo 4 - duração: 2’54”

http://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV045_MD1_SA18_ID3554_15082015190156.pdf
http://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV045_MD1_SA18_ID3554_15082015190156.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B1YJxAXLONFaYjFfak41a0QtUGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1YJxAXLONFaZENUYUlyWXRleWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1YJxAXLONFaSXhvVVVubnhqR28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0YzEzU1BrQlp6RTg
https://www.youtube.com/watch?v=vTg37t7MDo8
https://youtu.be/Z2aQdp1M1mE
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0WEx6RVFVaEVNa1U


https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0Q3dOMFBScE16ZTA
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae
Video 5 -duração: 12s
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0RTlRdDJXejBGWlk
Vídeo 6- duração: 1’
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0ZTctWXE1akg2WjA
Vídeo 7- duração: 30s
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0NFdCMTA3YWsycjQ
Vídeo 8- duração: 43s
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0enpZLVVoSVJyN2s
Escola Jose Tude de Godoy
Video 9: duração: 42s
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0SktUNG11NzNmWXM
TOTAL 09

Subprojeto Ciências - Campus Dom Pedrito
3) Tipo do produto: Planejamento e execução de oficinasIndicador da atividade: 4
Realizou-se uma oficina a partir do projeto Dança, câmera e ação: o seu corpo em movimento, com a
finalidade de explorar os conteúdos relacionados aos músculos e ao sistema Ósseo. Foi aplicado com
uma turma do 4º ano, 24 alunos do ensino fundamental da Escola Getúlio Dorneles Vargas, nas
dependências na Universidade Federal do Pampa na sala do Life.
Planejamento:
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0YS1XVGRPc25LWU0
Imagens:
https://drive.google.com/open?id=0B0D5mKu2TCMLM1pQdnNMZGNhSTQ
https://drive.google.com/open?id=0B0D5mKu2TCMLTFVJS3MzNFd2T28
https://drive.google.com/open?id=0B0D5mKu2TCMLZldNWk9SUXMyNWc
Lista de presença:
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0UHFZbTc3eEstQWM
Total 01

Subprojeto Ciências - Campus Dom Pedrito
51) Tipo do produto:Elaboração, aplicação e avaliação de projetosIndicador da atividade: 5
O projeto “Dança, câmera e ação: o seu corpo em movimento! tem por objetivo geral utilizar a dança
como forma de ensino-aprendizagem dos sistemas ósseo e muscular, o mesmo foi desenvolvido em
contextos diferentes em uma escola do Campo, Escola Municipal Rural de Ensino Fundamental
Sucessão dos Moraes com os alunos dos 5º, 6º, 7º e 8º anos, totalizando 13 alunos. Aplicado na
APAE ( Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) no total de 14 alunos com idade de 12 a 40.
E na Escola Municipal de Ensino Fundamental Tude de Godoy com os alunos do 8º ano com um
total de 26 alunos.
Planejamento: Escola Sucessão dos Moraes ( 5º, 6º, 7º e 8º)
https://drive.google.com/open?id=0B0D5mKu2TCMLZnF5Vm5vcUd1N0k
Imagens:
https://drive.google.com/open?id=0B0D5mKu2TCMLWFVjLXdHNENUbE0
https://drive.google.com/open?id=0B0D5mKu2TCMLYkNLSlZHamxxNlE
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0Mm10bTNxZ19iVlE
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0OElydW5BT3VfUG8

https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0Q3dOMFBScE16ZTA
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0RTlRdDJXejBGWlk
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0ZTctWXE1akg2WjA
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0NFdCMTA3YWsycjQ
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0enpZLVVoSVJyN2s
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0SktUNG11NzNmWXM
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0YS1XVGRPc25LWU0
https://drive.google.com/open?id=0B0D5mKu2TCMLM1pQdnNMZGNhSTQ
https://drive.google.com/open?id=0B0D5mKu2TCMLTFVJS3MzNFd2T28
https://drive.google.com/open?id=0B0D5mKu2TCMLZldNWk9SUXMyNWc
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0UHFZbTc3eEstQWM
https://drive.google.com/open?id=0B0D5mKu2TCMLZnF5Vm5vcUd1N0k
https://drive.google.com/open?id=0B0D5mKu2TCMLWFVjLXdHNENUbE0
https://drive.google.com/open?id=0B0D5mKu2TCMLYkNLSlZHamxxNlE
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0Mm10bTNxZ19iVlE
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0OElydW5BT3VfUG8


https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0UVoxeks4NkpTckk
Planejamento: Apae
https://drive.google.com/open?id=0B0D5mKu2TCMLT1U5YVhFVlgtdUk
https://drive.google.com/open?id=0B0D5mKu2TCMLRkg5OVM5MWwxSFE
https://drive.google.com/open?id=0B0D5mKu2TCMLWUhRd09HSk55Ukk
https://drive.google.com/open?id=0B0D5mKu2TCMLVUkzTXFBSFlyNGc
Imagens:
https://drive.google.com/open?id=0B0D5mKu2TCMLN1RCQ3pGeXJwN1E
https://drive.google.com/open?id=0B0D5mKu2TCMLZFRyYkhkZkJzNUE
https://drive.google.com/open?id=0B0D5mKu2TCMLZWgyQ3dNaElSUkU
https://drive.google.com/open?id=0B0D5mKu2TCMLa3VRWVJvT3E0STQ
Lista de presença:
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0UGJDbldfNWZuVTQ
Planejamento: Escola Municipal José Tude de Godoy
https://drive.google.com/open?id=0B0D5mKu2TCMLZnF5Vm5vcUd1N0k
Imagens:
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0WVU4SFJ2cFNOUGc
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0WVU4SFJ2cFNOUGc
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0MDFiclliZWc3QTA
O projeto “Seu coração já disparou hoje?” foi desenvolvido para o 7º,8º e 9º ano, contemplando um
número de 74 alunos. O trabalho abordou as reações emocionais causadas pelos hormônios
adrenalina e noradrenalina. O conteúdo explorado foi o sistema endócrino tendo o principal enfoque
as glândulas suprarrenais. Tendo como metodologia a unidade didática, resultados satisfatórios
foram registrados no pós teste, imagens, relatos dos docentes e bolsistas, bem como da supervisora.
Planejamento 7º ano:
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLR2NvbWdOWnk0bFU/view?usp=sharing
Planejamento 8º ano:
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLUkpqNUNQeXRzTW8/view?usp=sharing
Planejamento 9º ano:
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLY09RcXdnQnFyajQ/view?usp=sharing
Imagens 7º ano:
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLNUVUWG5zVFBRQkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLeXBESlAxVGJJZnM/view?usp=sharing
Imagens 8º ano:
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLLXFpR2FlVXAzZG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLNVhsOHJRNEdPT0k/view?usp=sharing
Imagens 9º ano:
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLemphaS1sMmpKSE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLcTF3bFJGMFhBS28/view?usp=sharing
Lista de presença 7º ano:
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLUHlkZTVXY0R6Rjg/view?usp=sharing
Lista de presença 8º ano:
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLeFBLY3cwd1N5bEE/view?usp=sharing
Lista de presença 9ºano:
https://drive.google.com/file/d/0B6huVmTh7vOaVDhCOHRjNjBSa0U/view?usp=sharing
Projeto: ¨ A Ação dos Cosméticos no Corpo Humano”
Saber como os cosméticos agem no corpo humano é uma forma de evitar problemas de saúde além de
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https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0MDFiclliZWc3QTA
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLR2NvbWdOWnk0bFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLUkpqNUNQeXRzTW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLY09RcXdnQnFyajQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLNUVUWG5zVFBRQkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLeXBESlAxVGJJZnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLLXFpR2FlVXAzZG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLNVhsOHJRNEdPT0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLemphaS1sMmpKSE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLcTF3bFJGMFhBS28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLUHlkZTVXY0R6Rjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLeFBLY3cwd1N5bEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6huVmTh7vOaVDhCOHRjNjBSa0U/view?usp=sharing


aperfeiçoar o seu uso. Desta forma o presente trabalho ¨A ação dos cosméticos no Corpo Humano”,
abordou o conteúdo “Pele e seus Anexos” contextualizados com a temática “Cosméticos no Ensino de
Ciências”. Visando reforçar a contextualização trabalhou-se com um jogo didático e com
experimentação. O objetivo do projeto foi o de compreender a funcionalidade de alguns cosméticos
no corpo, abordando os temas a partir da temática do uso dos cosméticos. O projeto atingiu 29 alunos
nos turnos manhã e tarde.
Planejamento:
https://docs.google.com/document/d/1XCqeFlhbQpuiyuTAqVDW6UCtImWRNhsieibgQB9iDHg/edi
t?usp=sharing
Imagens: https://drive.google.com/drive/folders/0B3186qXQu6xyWE4wVEpZUzV2ejg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B3186qXQu6xyMFBZWThuRUxTeEU?usp=sharing
Lista de Presença:
https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xyZ0VjbUE0RXlyNVk/view?usp=sharing
Medicamento vilão ou mocinho?- O projeto intitulado “Medicamento vilão ou mocinho?” foi
aplicado com uma turma de 9º ano de uma escola municipal de Dom Pedrito-RS com estudantes
entre 14 e 17 anos. Teve como propósito discutir os perigos da automedicação sem prescrição
médica e seus efeitos no organismo, bem como relacionar os conteúdos de Ciências da Natureza a
atuação de alguns fármacos no corpo humano. Foi dividido em três atividades: a história dos
medicamentos desde a terapêutica até a sua comercialização; o caminho do medicamento no corpo
humano e os perigos da automedicação relacionada aos medicamentos mais utilizados.

Fotos: https://drive.google.com/open?id=0Bx31dQLwg1pwcTdHQnR6Qmk2c0E
Planejamento: https://drive.google.com/open?id=0Bx31dQLwg1pwZ3o4SmM2aWtQY1k
Exposição À Luz da Ciência- A exposição foi pensada e organizada para que os estudantes tivessem
contato com os conceitos científicos referentes à Astronomia. A visitação a exposição deu-se a partir
de estações, desde a menos interativa até a mais interativa, totalizando treze estações. Conforme os
estudantes avançavam no circuito da exposição a possibilidade de interação com o material
expositivo era maior, bem como o aprendizado de conceitos científicos e/ou compreensão de
fenômenos explicados pela Ciência. No todo participaram nove escolas, com vinte turmas e
quatrocentos alunos, e ainda trinta professores e quinze responsáveis.
Convite: https://drive.google.com/open?id=0B0D5mKu2TCMLVUZFSVpaVmdqbm8
Imagens: https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLYjlVSzRnczVoRFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLV0tpUDFoRm9jZ0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLb0tpZG9YTDRKZDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLTVFaYVdiRl9oRGM/view?usp=sharing
O projeto “Açúcar: O doce amargo da vida”, foi desenvolvido com os educandos do 1º ano do Curso
Normal no Instituto Estadual de Educação Bernardino Ângelo. Objetivou-se refletir sobre a
prevenção, identificação e controle da diabetes na comunidade escolar, construindo assim uma nova
concepção acerca de prevenção e da melhoria da qualidade de vida dos que possuem a doença e dos
saudáveis. O projeto foi desenvolvido em quatro encontros, contando com a participação de 20
alunos.
Planejamento :
https://docs.google.com/document/d/11MZ3Js7giOHoAumNYy7r3Wksf3QzaTEM0w9SG1m_cVQ/
edit?usp=sharing
Fotos alunos executando o projeto:
https://drive.google.com/file/d/0B1b9yeLn1-ynU01oOGE1aXVFRGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1b9yeLn1-ynU24ydG90U1huSWM/view?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1XCqeFlhbQpuiyuTAqVDW6UCtImWRNhsieibgQB9iDHg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XCqeFlhbQpuiyuTAqVDW6UCtImWRNhsieibgQB9iDHg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B3186qXQu6xyWE4wVEpZUzV2ejg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B3186qXQu6xyMFBZWThuRUxTeEU?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xyZ0VjbUE0RXlyNVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0Bx31dQLwg1pwcTdHQnR6Qmk2c0E
https://drive.google.com/open?id=0Bx31dQLwg1pwZ3o4SmM2aWtQY1k
https://drive.google.com/open?id=0B0D5mKu2TCMLVUZFSVpaVmdqbm8
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLYjlVSzRnczVoRFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLV0tpUDFoRm9jZ0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLb0tpZG9YTDRKZDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLTVFaYVdiRl9oRGM/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11MZ3Js7giOHoAumNYy7r3Wksf3QzaTEM0w9SG1m_cVQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11MZ3Js7giOHoAumNYy7r3Wksf3QzaTEM0w9SG1m_cVQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1b9yeLn1-ynU01oOGE1aXVFRGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1b9yeLn1-ynU24ydG90U1huSWM/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/0B1b9yeLn1-ynWmdlT3dVTzdUTzg/view?usp=sharing
O projeto “Açúcar: o Doce Amargo da Vida” foi aplicado para o 6º ano turno da tarde na Escola
Ciep para 24 alunos. ocorreu em quatro encontros tendo como principal objetivo refletir sobre a
prevenção, identificação e controle da diabetes na comunidade escolar, construindo assim uma nova
concepção acerca de prevenção e da melhoria da qualidade de vida dos que possuem a doença e dos
saudáveis. Utilizando a unidade didática como metodologia, registros positivos na rede social por
parte dos educandos destacaram a grandeza deste trabalho.
Planejamento:
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLWFhVZEFVYk5WQXc/view?usp=sharing
Imagens dos alunos executando o projeto:
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLanI4aFNjNUZSSUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLTDNOYTZqZjJ6c2M/view?usp=sharing
Lista de presença:
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLT0dDa2RwQ0FHSE0/view?usp=sharing
O Projeto “Açúcar: o Doce Amargo da Vida”, foi aplicado na escola Bernardino Tatú, tendo como
objetivo principal refletir sobre a prevenção, identificação e controle da diabetes na comunidade
escolar, com o intuito de construir uma nova concepção acerca de prevenção e da melhoria da
qualidade de vida dos atingidos pela doença, valorizando o cuidado com a saúde desde a juventude.
O projeto contou com a participação de uma nutricionista falando sobre a importância de realizar
uma alimentação balanceada, colorida e diversificada, dando prioridade alimentos minimamente
processados. A execução do projeto ocorreu com as turmas de 7º ano Azul e 7º Ano Vermelho,
atingindo 24 alunos.
Planejamento:
https://docs.google.com/document/d/1LpL3oYkHOS0bCFGRPKXms34aDEKnqx6wCjpd8etftmw/e
dit?usp=sharing
Imagem dos alunos jogando:
https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xyZTFBUU9RTVBTX0k/view?usp=sharing
Lista de Presença:
https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xyNHlHTWRRY3lGWTg/view?usp=sharing
Total 08

Subprojeto Ciências - Campus Dom Pedrito
52)Tipo do produto: Desenvolvimento e testagem de material pedagógico/modelos didáticos
Indicador da atividade: 7
Modelo didático Adrenalina e Noradrenalina: atuando no sistema circulatório - No projeto Seu
coração já disparou hoje? foi elaborado um modelo didático com o objetivo de explorar o
funcionamento e a atuação dos hormônios no sistema circulatório. Foram utilizados um balão em
forma de coração, seringa e um espécie de manga de pequeno calibre, assim os educandos com giz
de quadro desenhavam no pátio o corpo humano e simulavam os batimentos cardíacos com a
chegada da Adrenalina e Noradrenalina.

Link imagem modelo didático:
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLRVIzYXFsWks5YTA/view?usp=sharing
Imagens:
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLbHEyOThBM0ZxT2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLTkdNajhkR1hRcUU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B1b9yeLn1-ynWmdlT3dVTzdUTzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLWFhVZEFVYk5WQXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLanI4aFNjNUZSSUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLTDNOYTZqZjJ6c2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLT0dDa2RwQ0FHSE0/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LpL3oYkHOS0bCFGRPKXms34aDEKnqx6wCjpd8etftmw/edit?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLbHEyOThBM0ZxT2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLTkdNajhkR1hRcUU/view?usp=sharing


Modelo didático interativo pelo e anexos - Durante o projeto a ação dos cosméticos no corpo
humano foi produzido um modelo didático (Pele e seus anexos) o qual foi utilizado durante a
execução do mesmo com o propósito de relacionar as estruturas da pele e anexos nos seus devidos
lugares.
Link com imagem do modelo didático:
https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xyR0d6V2MwNU10amc/view?usp=sharing
Jogo Didático Memória - No projeto A ação dos cosméticos no corpo Humano, foi produzido um
jogo didático da memória, com 24 cartas, com o objetivo de relacionar o cosmético com a sua ação
em determinada estrutura do corpo humano e facilitar a aprendizagem dos alunos.
Link roteiro jogo didático:
https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xyMnVYdmVpUUtXbGs/view?usp=sharing
Imagem alunos jogando:
https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xycy1JcGRtcGlRUUE/view?usp=sharing
Jogo didático Tabuleiro de mesa - Durante o projeto Açúcar o doce amargo da vida, foi elaborado
um jogo didático ¨Doce batalha¨ e aplicado durante a oficina, com o objetivo de aprimorar o
conhecimento sobre diabetes ao percorrer toda a trilha do tabuleiro, e durante o percurso os alunos
compartilharam de seu aprendizados.
Link roteiro do jogo:
https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xyWWgxeDZIZ1VrNzg/view?usp=sharing
Imagem do tabuleiro:
https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xyeWtUZTI3bkN6RDA/view?usp=sharing
Modelo didático Glicose chegando no pâncreas - No projeto “Açúcar Doce Amargo” foi elaborado
pelos educandos um material didático com o objetivo de perceber sua atuação na degradação de
glicose no organismo, após a ingestão de um bombom pelos alunos estes utilizaram argila para
configurar quem daria conta do açúcar circulante. Vale destacar a importância do lúdico, pois
utilizou-se argila nessa construção.
Link imagem modelo didático:
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLS0ZWUmVOclBjMlk/view?usp=sharing
Link imagem modelo didático:
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLS09FT1JJM3NNYVU/view?usp=sharing
Modelo didático braço robótico - Produzido com material de baixo custo com o propósito de
demonstrar de forma prática o sistema ósseo e o muscular.
Imagem:
https://drive.google.com/open?id=0B0D5mKu2TCMLRkd0OXdkZGtTWTg
https://drive.google.com/open?id=0B0D5mKu2TCMLX204TVZUbDRuaDA
Video:
https://drive.google.com/open?id=0B0D5mKu2TCMLZTRxSGZhTEl3TkU
Modelo didático: “Mapa das Regiões Brasileiras”- Produzido com isopor e tinta guache. Foi
utilizado no projeto “Medicamento vilão ou mocinho” com o objetivo de localizar as indústrias
farmacêuticas com o auxílio das informações contidas nas embalagens de medicamentos
proporcionando aos discentes aprender a localizar-se geograficamente.
Imagem: https://drive.google.com/open?id=0Bx31dQLwg1pwaEV5TzBQeDA0ZjQ
Experimento dia e noite - desenvolvido com o objetivo de explorar o movimento de rotação,
compreender como se originam os dias e as noites,bem como desenvolver a noção e a sequência da
organização temporal .
Foto do
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experimento: :https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xyZ1pTQzI0bmZoUnc/view?usp=shari
ng
https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xyd2xlRV9DZzFtR1U/view?usp=sharing
Jogo sistema solar - Foram construídos dois jogos um através de cartazes e outro com material de
baixo custo, com o propósito de explorar composição do sistema solar( planetas, órbitas, satélites).
Foto do Jogo:https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0X0JQWktqbXhkWVk
Experimento sistema solar- Foi construído um sistema solar de tamanho gigante com materiais de
baixo custo com a finalidade de representar as escalas em relação ao sol.
Foto do experimento: https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0ZDdJd1owM2ZEUFU

Experimento câmara escura - O funcionamento da câmera escura é de natureza física. O princípio da
propagação retilínea da luz permite que os raios luminosos que atingem o objeto e passem pelo
orifício da câmera e sejam projetados no anteparo externo da parede do orifício. Esta projeção
produz uma imagem real invertida do objeto na superfície. Quanto menor o orifício, mais nítida é a
imagem formada, pois a incidência de raios luminosos vindos de outras direções é bem menor.
Foto do experimento: https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0N01iX19EOUp5dk0

Experimento Persistência Visual, no qual se explora com o conceito de persistência visual que
consiste em movimentar a imagem do planeta Saturno fixado em um pequeno barbante. Como a
imagem na retina persiste no intervalo de tempo entre duas imagens sucessivas, uma imagem é
projetada no mesmo instante em que a outra está desaparecendo de nossa “memória visual”,
produzindo a sensação de movimento contínuo.
Imagens:
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLX1I1X1hxRHQ1YjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLUmJac3BnU2JTcXM/view?usp=sharing

Total 12

Subprojeto Ciências - Campus Dom Pedrito
53) Tipo do produto: Divulgação do projeto no portal institucional/ redes sociais e demais mídias
Indicador da atividade: 8
Notícia publicada na rede social facebook, sobre o pedágio que ocorreu no dia 10 de maio,
quarta-feira, das 8h30min às 13h00min, organizado pela Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) para coletar recursos junto à comunidade para ajudar nas despesas da
Associação, e o grupo de bolsistas do PIBID da escola Sucessão dos Moraes esteve presente a fim de
contribuir.
Imagens: https://drive.google.com/open?id=0B0D5mKu2TCMLZDJOSmZEeXJzT0U
Site:http://pibiddompedrito.blogspot.com.br/2017/05/pedagio-apae-pibidsucessao-dos-moraes-e.html

Notícia publicada na Qwerty, no dia 17 de Outubro foi publicado na Qwerty Portal de Notícias
on-line uma reportagem referente a feira dos saberes científicos ocorrida no dia 5 de Outubro na
escola Getúlio Dorneles proposta do pibid inserido na escola, esta informação teve por objetivo
atender um público maior que não conhece o programa, divulgando esta ação.
Site:http://www.qwerty.com.br/2017/10/17/feira-dos-saberes-cientificos-acontece-na-escola-ciep/
Link: https://drive.google.com/file/d/0B1YJxAXLONFaV1NMN0xkeGZKUmc/view?usp=sharing

Notícia publicada na qwerty- No dia 25 de Outubro foi publicado na Qwerty Portal de Notícias
on-line uma reportagem referente a Exposição Luz, que ocorreu nos dia 16 de Outubro de 2017 à
31 de Outubro com o de objetivo atender um público maior que não conhece o programa,

https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xyd2xlRV9DZzFtR1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0ZDdJd1owM2ZEUFU
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0N01iX19EOUp5dk0
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLX1I1X1hxRHQ1YjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLUmJac3BnU2JTcXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B0D5mKu2TCMLZDJOSmZEeXJzT0U
https://drive.google.com/file/d/0B1YJxAXLONFaV1NMN0xkeGZKUmc/view?usp=sharing


divulgando esta ação. Disponível em
http://www.qwerty.com.br/2017/10/25/exposicao-a-luz-da-ciencia-disponivel-para-visitacoes-na-uni
pampa/
Total 03

Subprojeto Ciências - Campus Dom Pedrito
54) Tipo do produto:Planejamento, Organização, participação e execução de Mostras e Feiras de
Ciências Indicador da atividade: 10

Feira de Investigação Científica - A Feira de Investigação Científica da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Bernardino Tatú, ocorreu no dia 13 de setembro, e contou com a participação de 25
alunos do 6º ao 9º ano e de 25 trabalhos. Objetivou-se: estimular a pesquisa e a experimentação,
despertando nos educandos interesse pelo método científico; demonstrar à comunidade o trabalho
desenvolvido pelos alunos ao longo de um determinado período de tempo; e promover a interação
comunidade/escola.
Fotos: https://drive.google.com/drive/folders/0B3186qXQu6xyZ1dLb1d6T3VXejQ?usp=sharing

A Feira de Ciências da Escola Getúlio Dornelles Vargas-CIEP denominada; “Feira dos Saberes
Científicos”, aconteceu no dia 5 de Outubro de 2017 e contou com a participação de 21 trabalhos
em todas as áreas do saber.Para realização dessa proposta foram realizadas oficinas pedagógicas para
os alunos do 6º,7º,8º,9º ano dos turnos da manhã e tarde, com o objetivo de instigar a curiosidade dos
alunos visto que os inscritos construíram seus trabalhos nas seguintes condições: pesquisa,
experimentação, construção de modelo didático, construção de maquetes, entre outros. Com o
resultado positivo foram gerados vídeos, escritas e por fim a participação na feira municipal.

Planejamento da feira:
https://docs.google.com/document/d/1_-GBBRSU_mlMOCOdLDzGWwZvIUjdr7d1zQiy-nYr4cI/ed
it?usp=sharing
Vídeos: Foram elaborados 13 vídeos com o objetivo de despertar a curiosidade nos educandos e
também desenvolver a expressão oral, em trios ou dupla eles deveriam relatar o motivo pelo qual a
temática para a feira foi escolhida.

Vídeo 1- Contempla as curiosidades dos alunos da turma 62
Link:https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRN0dqYTBLUXUtNkU/view?usp=sharing
Vídeo 2-Contempla as curiosidades dos alunos da turma 61
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRdlR0d05xbUEyNnM/view?usp=sharing
Vídeo 3-Contempla as curiosidades de um grupo de alunos da turma 81
https://drive.google.com/file/d/0BwZA2nlnqRPbT0Jvb0lDMjNCRTg/view?usp=sharing
Vídeo 4-Contempla as curiosidades de um grupo de alunos da turma 91
https://drive.google.com/file/d/0BwZA2nlnqRPbei1JbjM1em9rakE/view?usp=sharing
Vídeo 5-Contempla as curiosidades de um grupo de alunos da turma 71
https://drive.google.com/file/d/0BwZA2nlnqRPbS09fYk5sSUxVSGc/view?usp=sharing
Vídeo 6-Contempla as curiosidades de um grupo da turma 82
https://drive.google.com/file/d/0BwZA2nlnqRPbMWt1ZktvTVllT1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwZA2nlnqRPbeXdXUXJJdXpTRWM/view?usp=sharing
Vídeo 7-Contempla as curiosidades de um grupo da turma 72
https://drive.google.com/file/d/0BwZA2nlnqRPbLVlSY1Z5Z1ZvSmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwZA2nlnqRPbNHM0MGtfX1ZuQ0k/view?usp=sharing

http://www.qwerty.com.br/2017/10/25/exposicao-a-luz-da-ciencia-disponivel-para-visitacoes-na-unipampa/
http://www.qwerty.com.br/2017/10/25/exposicao-a-luz-da-ciencia-disponivel-para-visitacoes-na-unipampa/
https://drive.google.com/drive/folders/0B3186qXQu6xyZ1dLb1d6T3VXejQ?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_-GBBRSU_mlMOCOdLDzGWwZvIUjdr7d1zQiy-nYr4cI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_-GBBRSU_mlMOCOdLDzGWwZvIUjdr7d1zQiy-nYr4cI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRN0dqYTBLUXUtNkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRN0dqYTBLUXUtNkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRdlR0d05xbUEyNnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRdlR0d05xbUEyNnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwZA2nlnqRPbT0Jvb0lDMjNCRTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwZA2nlnqRPbT0Jvb0lDMjNCRTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwZA2nlnqRPbei1JbjM1em9rakE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwZA2nlnqRPbei1JbjM1em9rakE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwZA2nlnqRPbS09fYk5sSUxVSGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwZA2nlnqRPbS09fYk5sSUxVSGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwZA2nlnqRPbMWt1ZktvTVllT1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwZA2nlnqRPbMWt1ZktvTVllT1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwZA2nlnqRPbMWt1ZktvTVllT1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwZA2nlnqRPbLVlSY1Z5Z1ZvSmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwZA2nlnqRPbNHM0MGtfX1ZuQ0k/view?usp=sharing


Vídeo 8-Contempla as curiosidades de um grupo da turma 101
https://drive.google.com/file/d/0BwZA2nlnqRPbMkotazI4VS1EWTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwZA2nlnqRPbOFYwYklYeDVEbmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwZA2nlnqRPbOS1tQ2NVSEg4M0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwZA2nlnqRPbcjE2ZWV0X0FkSmc/view?usp=sharing

Escritas: Com o objetivo de desenvolver habilidade da escrita e também preparando o aluno para a
elaboração de trabalhos científicos, foi proposta a construção de textos com tema deles para a feira,
sendo estes nas mais variadas áreas do saber.
Link escritas do resumo para participação na feira da escola:
Resumo1-Acidente vascular cerebral
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRSDllcDM3YjluM2ZXMk9RS3AwR1NjQm1xU0V
V/view?usp=sharing
Resumo 2- Borboletas
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRV3AtekFCSTBEUDlZOVlkUDJmZllFei0wbGFJ/vi
ew?usp=sharing
Resumo 3-Corpo humano
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRY0pNU2V2YXF1b0FhWnFodndweTFUanVlMjdB/
view?usp=sharing
Resumo 4-Câncer de Útero
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRQUdEcFI3SXZIVFVoankxcUdKNXAyTnNEdlF3/v
iew?usp=sharing
Resumo 5-Máquina de refrigerante reciclável
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRaEhSWGJBT0xta21ubWF2ZV9pcEV4ZDNRLTRj/
view?usp=sharing
Resumo 6-Nuvem na garrafa
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRNlVmc0JENzN5cU9VWmJ6MDZoZS1kV0NoNW
NR/view?usp=sharing
Resumo 7-O Egito Antigo
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRaWdRVjVBZ0lpYmEyM21zSWVLVkx6OHd4WlJ
z/view?usp=sharing
Resumo 8-Planeta Terra
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRbkFjZjN1alNTZ1RibmxVSlNqeTYzSjFXeGY4/vie
w?usp=sharing
Resumo 9-Os fungos
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRaVd6NGVaRmllMF83SHlmdmhxQ1hJSU5WWk4
w/view?usp=sharing
Resumo 10-Táquions
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRbnpLNzF4b2NMQlJpcnVndV9ocW5aQ0QzWGVj/
view?usp=sharing
Resumo 11-Sistema Solar
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRTTlBRS1tWGMxOHdIakd4UEd1WnpIMWo0emZ
B/view?usp=sharing
Resumo 12-AIDS
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRT1pOSFdoRFFyb0Jka3FoRjFqOURLQ2Z1MlFF/vi
ew?usp=sharing
Resumo 13- Por que a nuvem é branca?
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRX09MblRtcWZOdTlUUm9paWh1WlcxODNXaFZ

https://drive.google.com/file/d/0BwZA2nlnqRPbeXdXUXJJdXpTRWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwZA2nlnqRPbMkotazI4VS1EWTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwZA2nlnqRPbOFYwYklYeDVEbmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwZA2nlnqRPbOS1tQ2NVSEg4M0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwZA2nlnqRPbcjE2ZWV0X0FkSmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRSDllcDM3YjluM2ZXMk9RS3AwR1NjQm1xU0VV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRSDllcDM3YjluM2ZXMk9RS3AwR1NjQm1xU0VV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRSDllcDM3YjluM2ZXMk9RS3AwR1NjQm1xU0VV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRSDllcDM3YjluM2ZXMk9RS3AwR1NjQm1xU0VV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRV3AtekFCSTBEUDlZOVlkUDJmZllFei0wbGFJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRV3AtekFCSTBEUDlZOVlkUDJmZllFei0wbGFJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRV3AtekFCSTBEUDlZOVlkUDJmZllFei0wbGFJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRY0pNU2V2YXF1b0FhWnFodndweTFUanVlMjdB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRY0pNU2V2YXF1b0FhWnFodndweTFUanVlMjdB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRY0pNU2V2YXF1b0FhWnFodndweTFUanVlMjdB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRQUdEcFI3SXZIVFVoankxcUdKNXAyTnNEdlF3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRQUdEcFI3SXZIVFVoankxcUdKNXAyTnNEdlF3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRQUdEcFI3SXZIVFVoankxcUdKNXAyTnNEdlF3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRaEhSWGJBT0xta21ubWF2ZV9pcEV4ZDNRLTRj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRaEhSWGJBT0xta21ubWF2ZV9pcEV4ZDNRLTRj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRaEhSWGJBT0xta21ubWF2ZV9pcEV4ZDNRLTRj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRNlVmc0JENzN5cU9VWmJ6MDZoZS1kV0NoNWNR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRNlVmc0JENzN5cU9VWmJ6MDZoZS1kV0NoNWNR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRNlVmc0JENzN5cU9VWmJ6MDZoZS1kV0NoNWNR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRaWdRVjVBZ0lpYmEyM21zSWVLVkx6OHd4WlJz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRaWdRVjVBZ0lpYmEyM21zSWVLVkx6OHd4WlJz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRaWdRVjVBZ0lpYmEyM21zSWVLVkx6OHd4WlJz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRbkFjZjN1alNTZ1RibmxVSlNqeTYzSjFXeGY4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRbkFjZjN1alNTZ1RibmxVSlNqeTYzSjFXeGY4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRbkFjZjN1alNTZ1RibmxVSlNqeTYzSjFXeGY4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRbkFjZjN1alNTZ1RibmxVSlNqeTYzSjFXeGY4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRaVd6NGVaRmllMF83SHlmdmhxQ1hJSU5WWk4w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRaVd6NGVaRmllMF83SHlmdmhxQ1hJSU5WWk4w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRaVd6NGVaRmllMF83SHlmdmhxQ1hJSU5WWk4w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRbnpLNzF4b2NMQlJpcnVndV9ocW5aQ0QzWGVj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRbnpLNzF4b2NMQlJpcnVndV9ocW5aQ0QzWGVj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRbnpLNzF4b2NMQlJpcnVndV9ocW5aQ0QzWGVj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRTTlBRS1tWGMxOHdIakd4UEd1WnpIMWo0emZB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRTTlBRS1tWGMxOHdIakd4UEd1WnpIMWo0emZB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRTTlBRS1tWGMxOHdIakd4UEd1WnpIMWo0emZB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRT1pOSFdoRFFyb0Jka3FoRjFqOURLQ2Z1MlFF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRT1pOSFdoRFFyb0Jka3FoRjFqOURLQ2Z1MlFF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRT1pOSFdoRFFyb0Jka3FoRjFqOURLQ2Z1MlFF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRX09MblRtcWZOdTlUUm9paWh1WlcxODNXaFZZ/view?usp=sharing


Z/view?usp=sharing
Resumo 14- Você sabe a importância dos neurônios?
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBROVpab1MxdExNeWMwNlVjQTMxZC15QmFUVn
Jv/view?usp=sharing
Folders de divulgação para a feira na escola:
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRSlRiNFEyMlhvdVk/view?usp=sharing
Imagem dos alunos trabalhando na oficina:
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRWjdiME1Ld1lVMDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRbTNLeGZUSHM3YmM/view?usp=sharing
Imagem dos alunos pesquisando no laboratório de informática Unipampa:
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRUm9RUkNxMDVjTW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRaTJ3c0lkQTlsRW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRWnFoNklhNk8wdEE/view?usp=sharing

Imagem da feira dos saberes Científicos:
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRdDZmUTlsMkQxZzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRMGpQaU9hcjV3VGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBReWNNeEJzazRMYU0/view?usp=sharing
Total 28

Subprojeto Letras Português – Campus Bagé
55) Tipo do produto: BLOG Indicador da atividade: 2
Alimentação do Blog do subprojeto Letras-Português e Literatura onde se registram o perfil do
grupo, as atividades realizadas e as imagens que registram as mesmas. O blog é um meio de dar
visibilidade às ações do subprojeto e é permanentemente divulgado tanto nos eventos dos quais o
grupo participa, como nas comunidades escolares e acadêmicas.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasportugues-bage/

Quantidade total: 1

Subprojeto Letras Português – Campus Bagé
56) Tipo do produto:Promoção de Oficinas de Linguagem Indicador da atividade: 6
A oficina Filosofando com a língua foi elaborada coletivamente pelo grupo de bolsistas da
E.E.E.M. Luis Maria Ferraz – CIEP e aplicada em cinco turmas do ensino médio. Cada bolsista
ficou responsável por uma turma.A oficina foi desenvolvida ao longo de 10 h/a com o objetivo de
proporcionar aos alunos a reflexão sobre cinco diferentes temas (felicidade, tecnologia, vida,
trabalho e pluralidade cultural) visando a elaboração de pautas para a posterior gravação de
Podcasts.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/filosofando-com-a-lingua/
A oficina de linguagem Gênero Discursivo: Fazendo Poesias foi aplicado no Instituto Federal
Sul-rio-grandense pelo grupo do Pibid, para os primeiros semestres dos cursos de Agropecuária e
Informática. A sequência didática, organizada em torno do gênero poesia, teve como objetivo
desenvolver habilidades de leitura, escrita e oralidade. Como produção final, os alunos, depois de
escreverem seus poemas, apresentaram suas criações em vídeos, feitos individualmente ou em
grupos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/category/letrasportugues-bage/didatico-pedagogicas-letrasp
ortugues-bage/page/2/
A oficina de linguagem A disseminação cultural através do estudo de gêneros musicais,

https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRX09MblRtcWZOdTlUUm9paWh1WlcxODNXaFZZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRX09MblRtcWZOdTlUUm9paWh1WlcxODNXaFZZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBROVpab1MxdExNeWMwNlVjQTMxZC15QmFUVnJv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBROVpab1MxdExNeWMwNlVjQTMxZC15QmFUVnJv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBROVpab1MxdExNeWMwNlVjQTMxZC15QmFUVnJv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRSlRiNFEyMlhvdVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRWjdiME1Ld1lVMDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRbTNLeGZUSHM3YmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRbTNLeGZUSHM3YmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRUm9RUkNxMDVjTW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRaTJ3c0lkQTlsRW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRWnFoNklhNk8wdEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRWnFoNklhNk8wdEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRWnFoNklhNk8wdEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRdDZmUTlsMkQxZzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBRMGpQaU9hcjV3VGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tq992E8nBReWNNeEJzazRMYU0/view?usp=sharing
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasportugues-bage/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/filosofando-com-a-lingua/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/category/letrasportugues-bage/didatico-pedagogicas-letrasportugues-bage/page/2/
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executada pelos bolsistas ID da Escola Estadual de Ensino Fundamental Félix Contreiras Rodrigues
(Bagé-RS), foi aplicada ao sexto ano, através de uma sequência didática de 09 horas-aula. O
objetivo foi refletir sobre aspectos culturais pela música. Entendemos que, pela análise, podemos
construir conhecimentos capazes de fazer com que os alunos não só reproduzam discursos sobre os
temas tratados nos gêneros musicais, mas que reflitam sobre eles, produzindo um discurso próprio.
Entendemos, também, que a música não deve ser vista apenas como entretenimento, guiada por uma
tendência quase que única e exclusivamente mercadológica. A música é um lugar de complexidade e
de reflexão, com ela pretendemos trabalhar a oralidade, a escrita, a análise linguística e textual.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/category/letrasportugues-bage/didatico-pedagogicas-letrasp
ortugues-bage/page/2/
No segundo semestre do ano de 2017, na Escola Félix Contreiras Rodrigues, está sendo realizada a
oficina de linguagem Escola: uma comparação através dos gêneros textuais e discursivos entre
os atuais e os antigos métodos em sala de aula, com as turmas dos sextos anos. A oficina será
realizada em 09 horas aulas. Tematizando a escola e aspectos históricos e sociais relacionados ao
ensino de língua portuguesa, tem como objetivo desenvolver habilidades de leitura e de escrita, pelo
trabalho com gêneros como o relato e a entrevista. A avaliação será feita progressivamente em
todas as etapas, dando ênfase às produções escritas e às apresentações orais. Como atividade final
será realizado um vídeo onde os grupos de alunos apresentarão os resultados das entrevistas feitas a
seus familiares que falam sobre a escola e o ensino de língua portuguesa de “seu teu tempo”.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/category/letrasportugues-bage/didatico-pedagogicas-letrasp
ortugues-bage/
Na oficina de linguagem Gênero Narrativo – Conhecendo os contos de terror, que ocorreu no
segundo semestre de 2017, os bolsistas do IFSul trabalharam com a literatura fantástica, utilizando
como base as obras de Edgar Alan Poe, em especifico com as obras O Corvo (1845) e A Queda da
Casa de Usher (1839). Na produção escrita desta oficina, os alunos dos cursos de Agropecuária e de
Informática deveriam produzir o gênero textual conto de terror. Para isso trabalhamos ao longo da
oficina, com a literatura fantástica, pois ela proporciona e provoca a imaginação dos acontecimentos
desconsiderando as palavras que os designam, fazendo com que o leitor considere o mundo dos
personagens como um mundo real, podendo ele hesitar entre acreditar ou não no que está lendo ou
vendo, instigando-o a buscar explicações acerca do natural ou da contrariedade do termo, o
sobrenatural.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/category/letrasportugues-bage/didatico-pedagogicas-letrasp
ortugues-bage/
A oficina Super HQs foi elaborada coletivamente pelo grupo de bolsistas que atuam na Escola
Estadual de Ensino Médio Luis Maria Ferraz - CIEP, e está sendo realizada em quatro turmas do
ensino fundamental (uma do sexto ano, uma do sétimo e duas do oitavo), sendo que cada bolsista
está aplicando em uma turma. Foi planejada para ser desenvolvida ao longo de 10 h/a com o
objetivo principal de trabalhar habilidades de leitura e de escrita do gênero histórias em quadrinhos a
partir do tema super-heróis. O gênero e o tema foram escolhidos, por entendermos que seriam bem
aceitos pelos alunos. Conseguir a participação deles foi uma preocupação dos bolsistas ID que
tinham, na escola, um percurso de aplicação de oficinas de linguagem no Ensino Médio. Mas a
estreia no Ensino Fundamental tem produzido bons resultados, como mostram os links abaixo.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/category/letrasportugues-bage/didatico-pedagogicas-letrasp
ortugues-bage/
No mês de abril, em alusão ao dia do livro infantil (18 de abril), os bolsistas da Escola João
Severiano da Fonseca ministraram duas Oficinas do Livro Infantil, uma na E.E.E.M. Frei Plácido e
outra na própria escola de atuação do subprojeto, ambas na cidade de Bagé/RS. As oficinas
contaram com atividades variadas tais como contação de histórias, júri simulado, entre outras. Na
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Escola Frei Plácido, os bolsistas foram convidados a ministrar uma oficina, realizada no dia 26 de
abril, que atendeu alunos do 1º ao 6º ano. Na escola sede do subprojeto, a oficina ocorreu no dia 20
de abril e trabalhou com todas as turmas do turno da manhã. Para celebrar essa data foram realizadas
oficinas de leitura com o intuito de relembrar um grande nome desse segmento litério em nosso país,
Monteiro Lobato.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/oficinas-do-livro-infantil/
No mês de agosto, o grupo de bolsistas da Escola João Severiano da Fonseca realizou a Oficina de
Poesia com as turmas de sétimo à nono ano. O objetivo da ação foi despertar o senso crítico e
sensibilidade nos discentes. Durante o período de realização da oficina, os bolsista ID solicitaram
que os alunos lessem poemas, produzissem poemas dadaístas a partir de recortes, entre outras
atividades. Como produção final, os alunos escreveram seus próprios poemas, pautados nos
conceitos trabalhados em aula.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/oficina-de-poesia/
Quantidade total 08

Subprojeto Letras Português – Campus Bagé
57) Tipo do produto:Desenvolvimento de Projetos de Leitura Indicador da atividade: 7

O projeto Curtindo a Leitura, desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Fundamental Félix
Contreiras Rodrigues (Bagé-RS), é um projeto que tem fluxo contínuo e que tem como objetivo
principal fomentar a leitura. Esta ação atinge alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental,
fazendo com que eles tenham contato com o mundo literário. A atividade está sendo aplicada, em
2017, no turno da tarde, é semanal, e dura 1 hora. As temáticas apresentadas na oficina se adaptam
aos níveis das turmas. Após a intervenção literária é aplicada uma atividade lúdica, relacionada com
a leitura feita.Além de incentivar os alunos a ler, é objetivo do projeto motivar as crianças a visitar
mais o espaço da biblioteca oferecido pela escola de forma que eles sejam capazes de escolher os
livros de acordo com os seus gostos e as suas necessidades. Por meio da contação de histórias,
trabalhamos a leitura, a oralidade e a escrita. Pretendemos contribuir para a formação dos alunos que
estão no ensino fundamental colaborando na interação dos alunos com a escola e com a comunidade
escolar.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/category/letrasportugues-bage/didatico-pedagogicas-letraspo
rtugues-bage/page/2/
No dia 24 de junho, os pibidianos organizaram uma intervenção literária Arraiá do Pibid, realizada
durante a Festa Junina pertencente ao calendário anual do IFSul – Instituto
Federal-sul-rio-grandense/campus Bagé. A intervenção consistia em um espaço decorado com a
temática da festa,“Festa de São João”, para o registro de fotos temáticas. O espaço foi organizado em
torno de um banco, que foi decorado para servir de cenário junto a uma moldura de quadro e a
algumas placas confeccionadas com poemas de cordel. Quem quisesse ser fotografado devia ler os
poemas, caracterizar-se e segurar uma placa com um fragmento dos poemas com que se
identificasse. A intervenção teve o objetivo de promover a apreciação dos poemas pelos alunos e
visitantes da instituição de ensino. Oespaço proporcionou a todos os participantes e convidados do
evento o registro de fotos temáticas e a postagem em diferentes redes sociais promovendo a
interação do grupo, assim como a apreciação da literatura de cordel pela comunidade local e
estudantes.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/category/letrasportugues-bage/artisticocultural-letrasportugu
es-bage/
Em maio, os pibidianos do Instituto Federal Sul-rio-grandense realizaram a intervenção
Cinematizando Com os Livros. O objetivo foi levar ao conhecimento dos alunos - dos cursos de
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Informática e de Agropecuária - obras literárias que foram adaptadas para filmes, incentivando-os
não só a ver a adaptação, mas também a ler o texto escrito, normalmente disponível na biblioteca. Os
alunos foram receptivos à proposta e mostraram-se interessados não só em assistir ao filme, mas
também em ler o livro.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/category/letrasportugues-bage/didatico-pedagogicas-letraspo
rtugues-bage/
Em abril, o grupo do Pibid do Instituto Federal Sul-rio-grandense realizou a intervenção literária
Poetize. O objetivo foi desenvolver o conhecimento sobre o gênero poesia e promover a interação da
comunidade escolar: alunos, professores, técnicos e visitantes ocasionais, a partir de um mural
colocado na parede dos corredores do prédio. Nos corredores, os bolsistas fixaram um mural com
bolsos, onde estavam disponíveis pedaços de papel, caneta, fita colante (durex) e cópias de poemas
de autores bem conhecidos. A proposta da intervenção era que os poemas fossem lidos e, a partir
disso, quem os lesse colaborasse de alguma forma, escrevendo um comentário, outro poema, um
fragmento de uma música, por exemplo.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/category/letrasportugues-bage/didatico-pedagogicas-letraspo
rtugues-bage/page/2/
Em maio, os pibidianos do Instituto Federal Sul-rio-grandense realizaram outra intervenção literária
que tinha como objetivo central incentivar a comunidade escolar a frequentar a biblioteca. Para isso,
foram selecionados fragmentos de oito obras distintas. A esses fragmentos foram anexados
comentários sobre o autor e a obra, contendo uma foto do autor, informações de caráter bibliográfico
e uma breve apresentação da obra. Esses textos foram copiados e impressos em folha A4, modo
paisagem, e, posteriormente, colados em cartolinas coloridas recortadas em forma de setas, todas
dispostas no saguão de acesso às salas de aula cuidadosamente direcionadas à biblioteca do Instituto
Federal, de modo a incitar a pesquisa e o acesso ao espaço de leitura disponível na biblioteca.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/category/letrasportugues-bage/didatico-pedagogicas-letraspo
rtugues-bage/page/2/
O projeto Dicas de Leitura, executado pelo grupo de pibidianos da E.E.E.M. Luis Maria Ferraz –
CIEP, é executado através de exposição de livros literários na vitrina da biblioteca da escola. Todos
os títulos expostos estão disponíveis e podem ser emprestados para os alunos. Através dessa ação,
temos por objetivo instigar os alunos a terem curiosidade a respeito do material que sai das
prateleiras e recebem um acesso virtual mais efetivo. Neste semestre, as dicas de leitura foram
atualizadas somente duas vezes, isso ocorreu pois a biblioteca (espaço que as dicas de leitura são
expostas) passou por uma reforma ficando interditada por um período.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/category/letrasportugues-bage/didatico-pedagogicas-letraspo
rtugues-bage/page/2/
Em agosto, com o objetivo de incentivar a leitura, realizamos a intervenção Bingo Literário, nas
turmas do 1º, 2º e 4º semestres do Instituto Federal Sul-rio-grandense. Para isso, foi organizado um
painel com bolsos que continham fragmentos das seguintes obras: A volta ao mundo em 80 dias, de
Julio Verne; Vidas secas e São Bernardo, de Graciliano Ramos; O cortiço, de Aluísio de Azevedo;
1984, de George Orwell. Nos bolsos, havia também trava-línguas, poesias e vale-brindes. Os
bolsistas ID fizeram um breve relato de cada obra para instigar os alunos. Depois disso, foi pedido
para que um aluno por vez se dirigisse até a frente e retirasse uma ficha que indicaria o que, do
painel, ele deveria ler para os demais colegas. Essa intervenção teve o objetivo de incentivar o hábito
da leitura e, para isso, foram usadas tanto obras canônicas quanto atuais. Os alunos se divertiram e
manifestaram interesse pelos livros apresentados.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/category/letrasportugues-bage/didatico-pedagogicas-letraspo
rtugues-bage/
A Intervenção Contos de Terror foi realizada durante o mês de julho em algumas turmas dos cursos
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técnicos do IFSul. Inicialmente apresentamos alguns trailers de filmes de terror inspirados na obra
de Edgar Allan Poe. Depois, comentamos aspectos da vida e da obra de autor de quem mostramos
fotos. Então solicitamos a participação dos alunos na leitura de fragmentos de textos de Poe que
deveriam ser retirados de um orifício lateral de uma caixa, decorada com tecido preto e animais
fictícios. A atividade teve o objetivo de incentivar a leitura das obras apresentadas, pela mobilização
de diferentes sentidos suscitados pelo tratamento do tema na intervenção. Os resultados nos
pareceram positivos porque os alunos, além de lerem os fragmentos da intervenção, foram à
biblioteca em busca de outros textos de mesma natureza para posterior leitura.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/category/letrasportugues-bage/didatico-pedagogicas-letraspo
rtugues-bage/
Em setembro foi realizada a Intervenção Literária, intitulada Poesia Compartilhada, aplicada nas
turmas de 1º, 2º e 4º semestres dos cursos de Agropecuária e Informática do IFSul. O objetivo foi
estimular a leitura e a escrita coletiva dos alunos. Inicialmente, os bolsistas ID leram poemas de
autores brasileiros para os alunos. Depois, eles reuniram-se em pequenos grupos. Cada um dos
integrantes deveria escrever parte do poema e, ao final, o texto foi lido em voz alta para os demais
colegas.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/poesia-compartilhada-no-ifsul/
Nos mês de novembro foi realizada a IntervençãoLiteratura + Emojis no Instituto Federal
Sul-rio-grandense. Na atividade, com os Emojis foi organizado um jogo que teve como resultado a
indicação da leitura de livros como A Culpa é das Estrelas, de John Green; Os da minha rua, de
Ondjaki; O Caçador de Pipas, de Khaled Hosseini; Cartas de Amor aos Mortos, de Ava Dellaira; e
As aventuras de Pi, de Yann Martel. A intervenção teve como principal objetivo encaminhar os
alunos à leitura dos livros, mas destacamos também a interação com as novas tecnologias e com a
multimodalidade.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/intervencao-lite…-emojis-no-ifsul/
No período decorrido de abril a junho deste ano, o grupo de bolsistas da E.M.E.F. São Pedro aplicou
o projeto Quebrando Paradigmas: Desconstruindo o Conceito de Princesas e a Imagem
Feminina Retratada nos Contos de Fadas à turma de 7º ano. A partir da aplicação do projeto, o
grupo teve como objetivo promover o conhecimento aprofundado do gênero conto, permitindo
também que os alunos refletissem sobre o padrão comportamental feminino e masculino presente no
conto Rapunzel, assim como em outros contos dos Irmãos Grimm. Para escolha do gênero conto de
fadas, os bolsistas partiram do pressuposto de que os alunos ainda não estavam familiarizados com
gêneros de maior complexidade, logo, buscaram algo que possibilitasse uma leitura mais tranquila e
de fácil interpretação. Além dos objetivos já mencionados, as atividades do projeto contemplaram a
oralidade, a escrita, o letramento literário, a argumentação, a interpretação, o desenvolvimento do
senso crítico, assim como a reescrita do conto elaborado pelos alunos. O desenvolvimento do projeto
abarcou em seu cronograma: a leitura do conto original da Rapunzel dos Irmãos Grimm; a exibição
da animação “Enrolados” da Disney, junto com a discussão e comparação das temáticas
apresentadas tanto no conto quanto no filme; a exposição da estrutura do conto de fadas e suas
características; apresentação de trailer de filmes, que, assim como a animação “Enrolados”, também
apresentam mulheres/princesas de personalidade forte; a reescrita do conto recontextualizado e a
produção artística em origamis. Como resultado desse projeto, foi criado um livro de parede com os
contos dos alunos, o qual foi ornado com os origamis produzidos durante as atividades do projeto.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/projeto-de-leitura-quebrando-paradigmas/
De abril a julho, os bolsistas da E.M.E.F São Pedro iniciaram o projeto Distopia e Sociedade: A
Revolução dos Bichos com duas turmas de nonos anos, 91 e 92. Esse projeto objetivou promover o
estudo dos elementos básicos da estrutura de um conto e reflexão sobre os conceitos de utopia e
distopia, bem como o estudo do romance “A Revolução dos Bichos’’, de George Orwell. Para isso,
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foram aplicadas algumas aulas expositivo-dialogadas para a apresentação de algumas informações
importantes sobre autor e obra, bem como a exibição de alguns trailers de filmes e séries distópicas
para aproximação do tema aos alunos. Com a finalidade de que a leitura fosse acessível a todos os
alunos, o grupo de bolsistas criou um grupo na rede social Facebook, bem como, gravou DVDs com
a obra para que todos independentemente da possibilidade de acesso à internet conseguissem ter
acesso à obra. Na fase inicial do projeto, além da exibição de uma adaptação fílmica da obra às
turmas, os alunos com orientação e acompanhamento das bolsistas fizeram a leitura e discussão dos
primeiros capítulos da obra em aulas, nas quais mencionaram algumas das distinções entre obra e
adaptação fílmica. Posterior à leitura, foram realizadas discussões a respeito da obra usando como
base teorias sobre Utopia e Distopia, fazendo um paralelo com a sociedade atual e buscando fazer
um processo histórico para compreender os conceitos econômicos de sociedade que a obra aborda.
Após a discussão, foi realizado o estudo do gênero conto a partir da análise da estrutura, forma,
escrita e etc. Ao final, foi solicitado que os alunos produzissem um conto distópico. Essa produção
foi pensada para que os alunos desenvolvam uma narrativa que recontextualizasse esse problema sob
uma nova perspectiva, atentando, por exemplo, para a criação e exploração de distintos locais,
tempos, focos narrativos e personagens. Desta forma os alunos concluíram o projeto com a produção
de 10 contos distópicos e utópicos de cada turma.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/projeto-de-leitura-distopia-e-sociedade/
Durante o primeiro semestre, os bolsistas da E.M.E.F Dr. João Severiano da Fonseca desenvolveram
o projeto Redescobrindo os Contos de Fadas, nas turmas de sétimo a nono ano. O objetivo da
atividade didático-pedagógica foi mostrar as versões originais dos contos de Charles Perrault e dos
Irmãos Grimm, para que fosse possível aos discentes fazerem alusão entre as temáticas dos contos e
a realidade. Ao fazer a leitura de contos de fadas, foi feita a exploração do que se vê das histórias na
sociedade contemporânea, discutindo-as em rodas de conversas e exposições dialogadas,
comparando-as com adaptações populares, tendo o intuito de desenvolver as competências críticas,
de leitura e de análise, exercitando a escrita e provocando a imaginação. Após uma série leituras e
discussões, foi então proposto aos alunos a produção de um texto dissertativo argumentativo,
expondo sua opinião em torno de temas como violência contra mulher, desigualdade de gênero,
entre outros. Como produto desse projeto, foi elaborado um livro com as produções dos alunos, o
qual se encontra disponível na biblioteca da escola.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/projeto-de-leitura-redescobrindo-os-contos-de-fadas/
No mês de agosto, a turma de pibidianos da E.M.E.F. São Pedro deu inicio às atividades do projeto
intitulado A Mitologia Grega a Partir das Histórias Em Quadrinhos da Liga Da Justiça, da DC
Comics. Este projeto, que finalizou as atividades no final de novembro, teve por objetivo incentivar
os alunos a apreciação da Literatura Epopéica Grega. Como produção final, os alunos elaboraram,
em grupo, Histórias em Quadrinhos inspiradas nas figuras mitológicas gregas através do recurso
literário que Julia Kristeva denomina como intertextualidade. Dentre as atividades realizadas ao
longo do projeto estão: a contextualização da empresa criadora da Liga da Justiça, a DC comics, e
apresentação dos personagens presentes nas HQs lidas; questionamento a respeito da origem de
alguns personagens dos HQs lidas e sua relação com personagens da mitologia grega; explicação
sobre as características das HQs. Para a elaboração da HQ coletiva, os alunos seguiram a seguinte
sequência: criação do roteiro; elaboração da história; 1ª correção; reescrita, se necessário e
elaboração da arte, podendo ser através de desenhos ou fotonovela. Para a finalização desse projeto,
o grupo de bolsistas socializou as HQs na aula de encerramento do ano.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/projeto-de-leitura-a-mitologia-grega-a-partir-das-hqs-da-liga
-da-justica-da-dc-comics/
Com início dia 23 de agosto, as bolsistas ID da Escola São Pedro vem desenvolvendo o projeto O
Gato Preto: Noticiando O Terror com uma turma de sétimo ano. O presente projeto iniciou com a
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leitura do conto O Gato Preto, de Edgar Allan Poe e objetivou levar os alunos a refletir sobre a
temática do terror, bem como a discussão de outras questões emocionais, psicológicas e questões
relacionadas à violência doméstica. Como produto final, foi solicitada a produção de uma notícia,
porém, com caráter ficcional e literário, abordando um dos temas e/ou fatos marcantes da leitura do
conto. Além disso, o grupo solicitou também uma produção artística, que consistiu na criação de um
desenho que serviu de ilustração à notícia criada. Como conclusão e forma de socialização dos
textos, os alunos fizeram, no dia 29 de novembro, uma produção audiovisual contendo a simulação
de um telejornal em forma de vídeo, no qual os alunos leram, alguns de forma dramatizada, suas
notícias com caráter ficcional e literário.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/projeto-de-leitura-o-gato-preto-noticiando-o-terror/
Durante dos meses de Outubro e Novembro, foi realizado nas turmas do sétimo ao nono ano da
E.M.E.F João Severiano da Fonseca o projeto Literatura Africana com principal intuito de retratar
inicialmente história, costumes e educação contemporânea africana. O projeto se organizou a partir
de uma perspectiva interdisciplinar envolvendo a área de história e sociologia que deram respaldos
para entender melhor o contexto literário da África existente no Brasil. Assim, através de trabalhos
culturais, documentários e contação de lendas foi trabalhada a interdisciplinaridade como ferramenta
para impulsionar o letramento literário. O produto final foi a produção de uma maquete pelos alunos,
com base nas lendas e contos africanos, a qual ficou exposta na Feira do Livro da escola, realizada
no dia 17 de novembro.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/projeto-de-leitura-literatura-africana/
Como uma forma de incentivar a leitura e ampliar o alcance do projeto de fluxo contínuo Parada da
Leitura, os bolsistas da E.M.E.F Dr. João Severiano da Fonseca propuseram o projeto Biblioteca,
um ambiente acessível, cujo objetivo é promover o amplo acesso dos alunos à biblioteca escolar. O
projeto ocorre a cada quinze dias na escola, no qual os bolsistas pibidianos comparecem em uma
quarta-feira para buscar os alunos em salas para que esses possam ir à biblioteca durante 15 minutos
e retirar os livros do seu interesse ou renová-los, se necessário. A demanda de tal atividade surgiu da
necessidade de que os estudantes pudessem ter um contato maior com os livros disponibilizados pela
escola, além do previsto pela Parada da Leitura. O projeto teve início no segundo semestre de 2017 e
tem apresentado um elevado crescimento de empréstimos das obras disponíveis pela biblioteca da
escola.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/projeto-de-leitura-biblioteca-um-lugar-acessivel/
Quantidade total 17

Subprojeto Letras Português – Campus Bagé
58) Tipo do produto:Parada da leitura Indicador da atividade: 10

A Parada da Leitura é um projeto de fluxo contínuo desenvolvido em quatro escolas atendidas
pelo PIBID: E.M.E.F. Dr. João Severiano da Fonseca, E.M. São Pedro, E.E. Félix Contreiras
Rodrigues e CIEP. Tem periodicidade variável em cada estabelecimento: semanal, quinzenal e
mensal. Os objetivos do projeto são promover a formação de leitores literários e integrar a
comunidade escolar nos projetos do PIBID, não apenas as turmas assistidas pelo professor
supervisor. O projeto consiste em uma parada para a leitura por turma entre 10 e 15 minutos. Os
livros e textos são selecionados previamente dentre os títulos disponíveis na biblioteca da escola e
organizados de acordo com as turmas e seus leitores em potencial (alunos e professores).
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/parada-da-leitura-no-felix/
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Quantidade total 1

Subprojeto Letras Português – Campus Bagé
59) Tipo do produto:Mostra do PIBID Letras-Português Indicador da atividade: 4

Nos dias 14 e 15 de agosto, foi realizada uma mostra do PIBID subprojeto Letras na Unipampa,
campus Bagé, com o objetivo de dar visibilidade aos projetos desenvolvidos nas escolas. A Mostra
contou com a participação das cinco escolas atendidas pelo PIBID, as quais construíram painéis para
exporem os produtos oriundos das ações realizadas nos diferentes projetos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/para-comecar-bem…ubprojeto-letras/
Quantidade total 1

Subprojeto Letras Espanhol – Campus Bagé
60) Tipo do produto: mídias e materiais eletrônicos Indicador da atividade: 05, 06, 07 e 08
Criação de um espaço de reflexão e interação entre todos os bolsistas e a coordenadora do subprojeto.
Foi criado um blog do subprojeto com tal objetivo, conforme anexo. Além disso, há as postagens no
site oficial.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/
Foi realizado um diagnóstico das escolas com depoimentos escritos dos bolsistas que se inseriram
este ano no subprojeto. Tais depoimentos são relatos e reflexões dos bolsistas ID sobre as primeiras
impressões das escolas, a realidade da sala de aula, o contato inicial com os alunos da educação
básica. Os relatos foram inseridos no blog do subprojeto Letras Espanhol, conforme anexo.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/
Atividade de integração entre bolsistas e alunos da Educação Básica, com o objetivo de estabelecer o
primeiro contato e verificar o nível de língua dos alunos, assim como iniciar um processo de
sensibilização para a língua espanhola.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/
Elaboração de material didático para as oficinas temáticas descritas no blog do subprojeto, conforme
anexo a seguir. Cada bolsista ID produz a sua oficina temática de acordo com o que está propondo
para a sua oficina.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/
Os alunos dos sétimos e oitavos anos trabalharam com poemas em língua espanhola. Foram
confeccionados painéis com as manifestações poéticas criadas por eles.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/
As turmas de sexto ano trabalharam com o filtro dos sonhos. Esta oficina propiciou um contato com a
língua espanhola dotado de sentidos e fazeres.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/
As bolsistas Eliana Back, Luiza Dutra e Andrômeda Guterres trabalharam aspectos da confecção dos
periódicos e, a partir disso, os poemas com a turma 201.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/
O projeto das bolsistas Júlia Portinho e Larissa Assis buscou apresentar os países que utilizam o
espanhol como língua oficial, trabalhando com aspectos culturais de cada um deles.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/
Promover o debate sobre questões que estão presentes e fazem parte dos problemas enfrentados em
nossa sociedade é um grande desafio para alunos e professores.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/para-comecar-bem-o-semestre-mostra-do-pibid-subprojeto-letras/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/


As turmas 201 e 202 do CIEP, trabalharam com os bolsistas Vaniza Bueno, Eliana Back, Diogo
Meireles e Luiza Dutra aspectos relacionados às profissões e ao mercado de trabalho.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/
As bolsistas Andrômeda , Diana e Maristela apresentaram aos alunos um vídeo de uma jovem
espanhola falando sobre sua experiência ao ir morar na Inglaterra, a garota conta sobre como as
pessoas daquele pais “viam” a Espanha.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/
A oficina PIbid Espanhol e Inclusão trabalha com diversos temas e perspectivas inclusivas. Os
diferentes tipos de necessidades especiais e os direitos das crianças com deficiências de frequentara
escola comum e de encontrar na escola os recursos para poder acompanhar as aulas. É um trabalho de
desconstrução de preconceitos com os alunos e a comunidade escolar no sentido de conscientizar para
a diversidade e a inclusão em língua espanhola. Por isso, trabalhar com inclusão é algo extremamente
necessário em nossas escolas e em todo lugar. Nestas oficinas foramabordados aspectos da temática a
partir de vídeos. Após assisti-los os alunos refletiram e discutiram o tema utilizando a língua.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/
As bolsistas Andrômeda Guterres, Diana Vaz e Maristela Oliveira trabalharam com seus alunos
aspectos culturais de alguns países Hispanohablantes.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/
Nessas oficinas os estudantes foram apresentados a definição de América Latina, voltamos um pouco
os nossos estudos a geografia e a história de países falantes de língua espanhola. A reflexão realizada
junto aosestudantesfoi: Será que moramos em uma região pobre? Vídeos sobre as riquezas naturais e
históricas de países como Peru e México foram apresentados para os alunos. Estudamos então um
pouco acerca de culturas originárias que se estruturaram enquanto impérios no passado. Buscou-se
uma reflexão sobre por que nos consideramos pobres e por que não conhecemos histórias tão ricas
como a dos povos Mayas, Incas eAztecas. Foi feita uma roda de conversa que suscitou falas
interessantes sobre a autoestima latino-americana.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/
Nessa oficina os estudantes estudaram o vocabulário referente ao vestuário em língua espanhola.
Descreveram suas próprias roupas e as roupas de colegas em jogos de adivinhação e dinâmicas.
Em um segundo momento assistiram a um vídeo sobre moda sustentável em língua espanhola e
refletiram acerca da produção das roupas que chegam até as lojas.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/
As oficinas Proyectoscon temáticas transversales foram ministradas na EEEM Luiz Maria Ferraz, na
cidade de Bagé em turmas de nono e oitavo ano. Esse trabalho consiste em se utilizar de temas
pertinentes ao momento sócio histórico vivenciado nas diversas esferas nas quais os estudantes estão
inseridos, sejam elas esfera a nível macro enquanto planeta ou a nível regional enquanto cidade e
escola. A utilização dessas temáticas visa ao desenvolvimento das 4 habilidades linguísticas em língua
espanhola: leitura, escrita, fala e escuta.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/
Os bolsistas Djulya Veloso, Guilherme Ramos e Julia Portinho através das perguntas “¿Quées
Enem? ¿Para quésirve?” buscaram introduzir na aula um pouco sobre o Exame Nacional do Ensino
Médio, visto que se trata do maior processo seletivo de acesso às Universidades.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/
A bolsista Djulya Veloso desenvolveu a atividade ¿Qué es un curso técnico? ¿Cuáles tienes cerca de
ti? com o objetivo de que os alunos compreendam o que é um curso técnico e a importância do
mesmo.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/
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A bolsista Djulya Veloso, com objetivo de estimular a aprendizagem de língua espanhola fora da sala
de aula e conhecer as possibilidades de inserção nos cursos técnicos levou seus alunos para um
passeio no IFSUL.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/
A oficina Pibid Espanhol e Inclusão trabalha com diversos temas e perspectivas inclusivas. Os
diferentes tipos de necessidades especiais e os direitos das crianças com deficiências de frequentar a
escola comum e de encontrar na escola os recursos para poder acompanhar as aulas.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/
Os bolsistas Djulya Veloso, Guilherme Ramos e Julia, através das perguntas: “¿Quéesel SISU, FIES o
PROUNI? ¿Para que sirve?” levaram para a aula uma discussão sobre os temas e sobre as bolsas que
o programa oferece. O objetivo principal foi incentivar os alunos a prestarem o Exame Nacional do
Ensino Médio.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/letrasespanhol-bage/
Quantidade Total 21

Subprojeto Química - Campus Bagé
61) Tipo do produto: Material Didático Indicador atividade: 8

BINGO DOS SENTIDOS: Visando debater as questões referentes a inclusão dentro da universidade
e a formação dos alunos licenciando como futuros professores, realizou-se um Bingo dos sentidos,
proporcionando a comunidade acadêmica a mobilização de vias alternativas de desenvolvimento e
reflexão sobre a necessidade de adaptações a serem realizadas para possibilitar esse sujeito a entrada
da informação. Desenvolvido por bolsistas ID, PIBID/Química-Inclusão, sob a orientação da
pesquisadora Dr. Amélia Bastos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_resumos_eventos_pibid_bols_yurimastroiani_2017/
ABELA PERIODICA PERSONALIZADA: Esta foi desenvolvida com diferentes texturas em uma
prancha imantada, onde a tabela é desmontável, ela se divide em períodos, famílias e elementos.
Recurso didático produzido por bolsistas ID, PIBID/Química-Inclusão sob a orientação da
pesquisadora Dr. Amélia Bastos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_resumos_eventos_pibid_bols_yurimastroiani_2017/
GLOSSÁRIO DE VIDRARIAS: Recurso desenvolvido para as principais vidrarias utilizadas em
atividades experimentais de química contendo a definição em suas terminologias em verbetes, tendo o
nome da mesma em Braille e Libras. Material didático produzido por bolsistas ID,
PIBID/Química-Inclusão sob a orientação da pesquisadora Dr. Amélia Bastos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_resumos_eventos_pibid_bols_yurimastroiani_2017/

Quantidade total 3

Subprojeto Química - Campus Bagé
62) Tipo do produto: Material Didático Indicador atividade: 6
ENSINO DE QUÍMICA ATRAVÉS DE UNIDADES DIDÁTICAS: Elaboração de uma unidade
didática para relatar as atividades desenvolvidas no segundo semestre de 2017, na Escola Estadual de
Ensino Médio Silveira Martins, com o tema: “Alimentação: Uma viagem pela Química”, através da
aplicação de micro-aulas e experimentos referentes aos conteúdos de estados físicos da matéria,
substâncias simples e misturas, corantes naturais, tabela periódica, estequiometria e termoquímica.
Material Didático preparado por bolsistas ID /PIBID-Química sob a orientação da supervisora Prof.
Clarissa, EEEM Silveira Martins.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_unidadesdidaticas_pibid_bols_dk_rs_2017/
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Confecção de Jogos Didáticos e Lúdico para o Ensino de Química: MICO DAS LIGACOES
QUÍMICAS. Elaboração e/ou reprodução de jogos didáticos e lúdico, com montagem em forma de
“kits” para serem utilizados nas escolas de ensino básico. Material didático preparado por Viviane
Vivian Cuadros, Mariana de Souza Ferreira; Andrio Rita Franco bolsistas ID/PIBID-Química, sob a
orientação de Prof. Maria Regina Casartelli, Coordenador de Área.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_material_didatico_pibid_bols_marianaetal_2017/
Confecção de Jogos Didáticos e Lúdico para o Ensino de Química: QUÍMICA VALENTE.
Elaboração e/ou reprodução de jogos didáticos e lúdico, com montagem em forma de “kits” para
serem utilizados nas escolas de ensino básico. Material didático preparado por Barbara Agnes
Arsenio; Anna Sanches Zeidler; bolsistas ID/PIBID-Química, sob a orientação do Prof Maria Regina
Casartelli, Coordenadores de Área.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_mat_did_pibid_bols_barbaraarsenio_annnzeigler_2017/

Quantidade total 3

Subprojeto Química - Campus Bagé
63) Tipo do produto: Organização de eventos Indicador atividade: 7

“4ª Feira de Ciências”, EEEM Dr Luiz Mercio Teixeira, 30/11/2017. Apresentação de atividades
experimentais com exposição de trabalhos a comunidade escolar.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_fotografico_eeemluizmercio_2017_2/
“Mostra QUIMICART”, EEEM Silveira Martins, 01/12/2017- Exposição de trabalhos integrando a
Organização, planejamento e realização de atividades sobre a relação da Química com a Arte por
bolsistas, sob a orientação da supervisora da escola.Química com a Arte, apresentação de
experimentos, oficinas temáticas Desenho em carvão, Tinturas em Tecido, palestra “A Química nas
Artes” ministrada pelo Prof. Dr Luiz Brudna, UNIPAMPA. DJ com mixagem de música.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_pibid_-luana_2017/
“Feira de Ciências”, EEEMWaldemarAmoretty Machado, 24/11/2017
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_pibid_bols_annazeidler_barbaraarsenio_2017_1/
Comemoração Dia do Químico: Organização planejamento e realização de atividades sobre a
importância da Química por bolsistas PIBID-Química na EEEM Dr Luis MercioTeixeira sob
orientação da supervisora.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_pibid_bols_mayra_junho2017/
Participação da Feira de Ciências da UNIPAMPA: Bolsistas PIBID-Química auxiliaram professoras
de Química e Biologia, da EEEM José Gomes Filho na organização e desenvolvimento de
experimentos apresentados na Feira de Ciências da Unipampa. Sob a temática HEPATITES VIRAIS,
alunos se destacam e recebem premiação de 1º lugar, na categoria EJA. A Feira se realizou em
01/09/2017, na UNIPAMPA, campus Bagé.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/qu_relatorio_fotografico_pibid_eeemjosegomes
filho_2017-01.pdf

Quantidade total 5

Subprojeto Química - Campus Bagé
64) Tipo do produto: Palestra Indicador atividade: 7

Palestra sobre a temática “Lixo espacial e a química” EEEM. Dr Luiz Mércio Teixeira: Destaque sobre
a relação da química com o lixo espacial e apresentação de curiosidades sobre esta temática,
organizada e proferida por bolsista sob a orientação da supervisora.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_pibid_-luana_2017/

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_material_didatico_pibid_bols_marianaetal_2017/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_mat_did_pibid_bols_barbaraarsenio_annnzeigler_2017/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_fotografico_eeemluizmercio_2017_2/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_pibid_-luana_2017/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_pibid_bols_annazeidler_barbaraarsenio_2017_1/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_pibid_bols_mayra_junho2017/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/qu_relatorio_fotografico_pibid_eeemjosegomesfilho_2017-01.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/qu_relatorio_fotografico_pibid_eeemjosegomesfilho_2017-01.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_pibid_-luana_2017/


Palestra sobre a temática “A Química no Amor: Onde a química está presente no amor” realizada na
EEEM Dr Luis Mércio Teixeira e organizada e proferida por bolsistas PIBID-Química, sob a
orientação da supervisora.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_palestra_1_bolsistas_pibid_eeemlt/

Quantidade total 2

Subprojeto Química - Campus Bagé
65) Tipo do produto: Atividade Interdisciplinar Indicador atividade: 4

Mostra “Quimicart”: Organização, participação de uma mostra sobre exposição de trabalhos
desenvolvidos por alunos do ensino médio noturno da EEEM Silveira Martins sob a orientação de
professores de Química e Arte com a participação de professores regentes de turmas de todas as
disciplinas ministradas neste turno.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_pibid_bols_neirellesilva_2017_2/

Quantidade total 1

Subprojeto Química - Campus Bagé
66) Tipo do produto: Atividade Extracurricular Indicador atividade: 4

Bolsistas PIBID-Área Química que atuam na EEEM Dr Luis Mercio Teixeira participam da equipe de
jurados da I Feira de Ciências da EEEF Senador Getúlio Vargas.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_pibid_bols_mayrasantos_2017_2/
Inventário de vidrarias: Organização e catalogação de materiais e vidrarias do laboratório de ciências
da EEEM José Gomes Filho, por bolsistas PIBID-Química, sob a orientação da supervisora prof.
Norma Charqueiro Lopes.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_pibid_bols_andremmaraschin_2017_2/
Aula experimental sobre “Ácidez e Basicidade”: Planejamento, organização e aplicação de aula
experimental na EEEM Dr Luiz Mércio Teixeira por bolsistas PIBID-Química e na EEEM Silveira
Martins, sob a orientação das professoras supervisoras. Atividades experimentais contextualizadas.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_unidadesdidaticas_pibid_bols_dk_rs_2017/
Aula Teórica sobre Revisão Teórica: Planejamento, organização e aplicação de aula de revisão de
conceitos teóricos de Cadeias Carbônicas, EEEM Dr Luiz Mércio Teixeira por bolsistas
PIBID-Química, sob a orientação da supervisora prof. Milena Esmerio.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_fotografico_eeemluizmercio_2017_2/
Aula de Revisão Teórica: Planejamento, organização e aplicação de aula de revisão de conceitos
teóricos sobre Avogrado e massa molar, EEEM Dr Luiz Mércio Teixeira por bolsistas
PIBID-Química, sob a orientação da supervisora prof. Milena Esmerio. Atividades experimentais
contextualizadas.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_pibid_bols_caroline-lacerda-nogueira_2017_2/
Aula sobre Vidraria e Segurança no Laboratorio: Planejamento, organização e aplicação, EEEM Dr
Luiz Mércio Teixeira por bolsistas PIBID-Química, sob a orientação da supervisora prof. Milena
Esmerio. Apresentação de diferentes vidrarias de uso no laboratório e de aula e de slides sobre material
de segurança em laboratórios.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_fotografico_eeemluizmercio_2017_2/
Atividade Experimental – Titulação (concentração de AAS em aspirina): Planejamento, organização e
aplicação, EEEM José Gomes Filho por bolsistas PIBID-Química, sob a orientação da supervisora
prof. Norma Charqueiro Lopes. Esta atividade foi desenvolvida com uma turma da modalidade EJA.
Após introdução do conteúdo sobre fármacos realizado em sala de aula pela professora regente.

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_palestra_1_bolsistas_pibid_eeemlt/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_pibid_bols_neirellesilva_2017_2/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_pibid_bols_mayrasantos_2017_2/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_pibid_bols_andremmaraschin_2017_2/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_unidadesdidaticas_pibid_bols_dk_rs_2017/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_fotografico_eeemluizmercio_2017_2/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_pibid_bols_caroline-lacerda-nogueira_2017_2/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_fotografico_eeemluizmercio_2017_2/


http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_fotografico_pibid_eeemjosegomesfilho_2017-01
/
Monitoria de química: Planejamento, organização e aplicação, EEEM José Gomes Filho por bolsistas
PIBID-Química, sob a orientação da supervisora prof. Norma Charqueiro Lopes. Esta atividade foi
desenvolvida com turmas do turno da manhã e noite da escola, A atividade auxiliou os alunos do
Ensino Médio contribuindo na formação dos bolsistas, determinando uma formação mais integrada
entre aluno e professor.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_pibid_bols_caroline-lacerda-nogueira_2017_2/
Atividade Experimental – Tipos de Reações Químicas: Planejamento, organização e aplicação,
EEEM José Gomes Filho por bolsistas PIBID-Química, sob a orientação da supervisora prof. Norma
Charqueiro Lopes. Foram fixados os conceitos através de atividade experimental com a realização de
diferentes tipos de reações: decomposição do açúcar (açúcar + H2SO4); permanganato de potássio
(KMnO4) + glicerina (C3H8O3); obtenção de hidrogênio; reação de óxido com CaO.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_fotografico_pibid_eeemjosegomesfilho_2017-01
/
Tabela Periódica e Pirâmide Alimentar: Atividade teórico-prática organizada e aplicado por bolsistas
PIBID-Quimica em turmas do ensino médio da EEEM Silveira Martins, sob a orientação da prof.
Supervisora.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_unidadesdidaticas_pibid_bols_dk_rs_2017/
Investigando sobre a composição do leite
Aula experimental organizada e aplicado por bolsistas PIBID-Quimica em turmas do ensino médio da
EEEM Silveira Martins, sob a orientação da prof. Supervisora.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_unidadesdidaticas_pibid_bols_dk_rs_2017/
Substancias simples e Misturas: Aula experimental organizada e aplicado por bolsistas PIBID-Quimica
em turmas do ensino médio da EEEM Silveira Martins, sob a orientação da prof. Supervisora.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_unidadesdidaticas_pibid_bols_dk_rs_2017/

Quantidade total 12

Subprojeto Química - Campus Bagé
67) Tipo do produto: Atividade Lúdica Indicador atividade: 4

Jogo didático-Bingo Atômico:Atividade desenvolvida por bolsistas PIBID-Química, EEEM. Silveira
Martins, sob a orientação da supervisora Prof. Clarissa Machado. Esta ferramenta didática apresenta os
elementos químicos e respectivos símbolos químicos através de uma atividade lúdica.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_pibid_bols_evertonmachado_2017/
Utilização do lúdico no Ensino de Química : Atividades lúdicas foram aplicadas por bolsistas
PIBID-Química, em sala de aula e no laboratório de ciências para alunos do 9º ano do EF e o 3º ano
do EM, EEEMF Waldemar Amoretty Machado, sob a orientação da supervisora Gisele Machado.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_pibid_bols_arianipacheco_2017/
Ciencia,Tecnologia e Sociedade(CTS) no Ensino de Química: Uma abordagem sobre a temática
“Tabela Periódica e Abuso de Fármacos”. Atividades desenvolvidas e aplicadas por bolsistas
PIBID-Química da EEEMF Waldemar Amoretty Machado, sob a orientação da supervisora Gisele
Machado. Apresentado em diferentes momentos: a partir de questões teóricas, construção de tabela
periódica, produção de texto sobre automedicação e palestra com farmacêutico sobre a temática e
exposição dos trabalhos produzidos pelos alunos da escola.

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_pibid_bols_arianipacheco_2017/
Quantidade total 3

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_fotografico_pibid_eeemjosegomesfilho_2017-01/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_fotografico_pibid_eeemjosegomesfilho_2017-01/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_pibid_bols_caroline-lacerda-nogueira_2017_2/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_fotografico_pibid_eeemjosegomesfilho_2017-01/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_fotografico_pibid_eeemjosegomesfilho_2017-01/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_unidadesdidaticas_pibid_bols_dk_rs_2017/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_unidadesdidaticas_pibid_bols_dk_rs_2017/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_unidadesdidaticas_pibid_bols_dk_rs_2017/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_pibid_bols_evertonmachado_2017/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_pibid_bols_arianipacheco_2017/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_pibid_bols_arianipacheco_2017/


Subprojeto Química - Campus Bagé
68) Tipo do produto: Redação de Texto Contextualizado Indicador atividade: 6

Contextualização do conteúdo químico óxidos e energia, utilizando o tema: queima do carvão mineral
pela usina de Candiota. Texto Temático, produzido por Daiana Kaminski de Oliveira e Romuel Barros
Costa Silva, bolsistas PIBID-Química, durante atividade de grupos de estudos desenvolvidos na
UNIPAMPA, sob a orientação de Prof.Dr. Maria Regina Casartelli , Coordenador Área.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_texto_context_pibid_bolsista_2017/
Produção de Texto temático: Experimentação Infantil: Importâncias e Desafios. Texto Temático,
produzido por Luis Zaykowski, Luana Ritta e Samara Oliveira, bolsistas PIBID-Química, durante
atividade de grupos de estudos desenvolvidos na UNIPAMPA, sob a orientação de Prof.Dr. Maria
Regina Casartelli , Coordenadora de Área.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_textos_context_pibid_bols_luis_samara_luana_2017/

Quantidade total 2

Subprojeto Química - Campus Bagé
69) Tipo de produto: Compilação de artigos: contextualizando Química Indicador atividade : 6

Pesquisa e compilação de artigos sobre a contextualização na temática quimica na literatura
cientifica disponível realizado por Kamilla Vera Sapata, Jeanine Machado, Gabriela Magalhães
bolsistas PIBID-Química, durante atividade de grupos de estudos desenvolvidos na UNIPAMPA,
sob a orientação de Prof.Dr. Maria Regina Casartelli, Coordenador Área.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_lista_artigos_tematica_quimica_bolsistas_pibid/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_artigos_compilados_pibid_bols_gabrielaetal_2017/

Quantidade total 1

Subprojeto Química - Campus Bagé
70) Tipo de produto: Atividade Interdisciplinar Indicador atividade : 4

Gincana de comemoração aniversário da escola: Participação da organização, planejamento e
realização da gincana com atividades na área de Química realizada por bolsistas PIBID-Química
sob a orientação de Prof. supervisora da EEEM Dr Luis Mercio Teixeira.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatori_pibid_bols_-mayra_maio2017/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_fotos_pibid_eeemdrluismercio2017_1/

Quantidade total 1

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
71) Tipo do produto: Planejamentos/Intervenções Didáticos Pedagógicas, Sínteses e análises
didáticas Indicador atividade: 129
Planejamentos das atividades realizadas durante o ano com as crianças, bem como reflexões e
registros fotográficos. Cada bolsista elabora seus planejamentos semanais para aplicar com os
alunos, além de registrar esses momentos após a aplicação do planejamento. Cada bolsista realiza
as reflexões teóricas, levando em consideração tudo o que vem sendo estudado durante o ano.

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_texto_context_pibid_bolsista_2017/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_textos_context_pibid_bols_luis_samara_luana_2017/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_lista_artigos_tematica_quimica_bolsistas_pibid/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_artigos_compilados_pibid_bols_gabrielaetal_2017/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatori_pibid_bols_-mayra_maio2017/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_fotos_pibid_eeemdrluismercio2017_1/


https://moodle.unipampa.edu.br/moodle/mod/folder/view.php?id=97177
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-lizzes-anexo-1.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-malu-anexo-2.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamento-marinela-emei-verdina-raffo-a
nexo-3.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/rodas-de-leituras-silvinha-betania-anexo-4.pd
f
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-gabriele-anexo-5.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planos-betania-anexo-6.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planos-vera-anexo-7.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-laura-anexo-8.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-paula-anexo-9.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-grazi-parte-1-anexo-10.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-grazi-parte-2-anexo-11.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-juliane-parte-1-anexo-12.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-juliane-parte-2-anexo-13.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-tawanny-parte-1-anexo-14.pd
f
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-tawanny-parte-2-anexo-15.pd
f
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-tawanny-parte-3-anexo-16.pd
f
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-marinela-parte-1-anexo-17.pd
f
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-marinela-parte-2-anexo-18.pd
f
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-betania-verdina-raffo-anexo-1
9.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-betania-verdina-raffo-anexo-2
0.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-witoria-anexo-21.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-witoria-anexo-22.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-carolina-parte-1-anexo-23.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-carolina-parte-2-anexo-24.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-carolina-parte-3-anexo-25.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-dara-parte-1-anexo-26.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/plaejamentos-dara-parte-2-anexo-27.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-fernanda-parte-1-anexo-28.pd
f
Quantidade total 28

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
72)Tipo do produto:Espaço de estudo dirigido Indicador atividade: 130

https://moodle.unipampa.edu.br/moodle/mod/folder/view.php?id=97177
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-lizzes-anexo-1.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-malu-anexo-2.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamento-marinela-emei-verdina-raffo-anexo-3.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamento-marinela-emei-verdina-raffo-anexo-3.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/rodas-de-leituras-silvinha-betania-anexo-4.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/rodas-de-leituras-silvinha-betania-anexo-4.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-gabriele-anexo-5.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planos-betania-anexo-6.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planos-vera-anexo-7.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-laura-anexo-8.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-paula-anexo-9.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-grazi-parte-1-anexo-10.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-grazi-parte-2-anexo-11.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-juliane-parte-1-anexo-12.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-juliane-parte-2-anexo-13.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-tawanny-parte-1-anexo-14.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-tawanny-parte-1-anexo-14.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-tawanny-parte-2-anexo-15.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-tawanny-parte-2-anexo-15.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-tawanny-parte-3-anexo-16.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-tawanny-parte-3-anexo-16.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-marinela-parte-1-anexo-17.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-marinela-parte-1-anexo-17.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-marinela-parte-2-anexo-18.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-marinela-parte-2-anexo-18.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-betania-verdina-raffo-anexo-19.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-betania-verdina-raffo-anexo-19.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-betania-verdina-raffo-anexo-20.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-betania-verdina-raffo-anexo-20.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-witoria-anexo-21.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-witoria-anexo-22.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-carolina-parte-1-anexo-23.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-carolina-parte-2-anexo-24.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-carolina-parte-3-anexo-25.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-dara-parte-1-anexo-26.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/plaejamentos-dara-parte-2-anexo-27.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-fernanda-parte-1-anexo-28.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/planejamentos-fernanda-parte-1-anexo-28.pdf


Esta atividade consistiu na organização de um espaço de estudo dirigido, do qual participam
bolsistas do PIBID, supervisoras e coordenadora. Nestes momentos foram discutidos os textos e
relacionados a relatos de experiências e possíveis práticas na sala de aula. Também foi
comemorado os aniversariantes de cada mês com uma confraternização. Em todas as reuniões
foram feitas uma ata descrevendo tudo que foi tratado nas mesmas.
Link: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-letramento-e-educacao-infantil/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/02/Ata-18-01-2017.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/02/Ata-31-01-2017.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/02/ata-22-02-2017.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/02/ata-15-03-2017.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/02/ata-05-04-2017.docx
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/02/ata-18-05-2017.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/02/ata-22-06-2017.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/02/ata-24-07-2017.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/02/ata-24-08-2017.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/02/ata-14-09-2017.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/02/ata-19-10-2017.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/02/ata-10-11-2017.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/listas-de-presenca-das-reunioes-gerais.pdf
Quantidade total 14

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
73)Tipo do produto: Sacola da leitura Indicador atividade: 132.

Consiste em uma sacola composta por livros da tipologia literatura infantil de diferentes gêneros,
acompanhados de um caderno para registro da experiência de leitura dos familiares com as
crianças. A ideia é que os adultos da família leiam para as crianças no ambiente do lar. Trata-se de
uma sacola por turma, sendo que a cada quatro dias a sacola permanece com a família de cada
aluno da turma.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/sacolas-da-leitura-carolina-2017.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/sacola-da-leitura-a-bela-e-a-fera.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/sacola-da-leitura-menina-bonita-do-laco-de-f
ita.pdf
Quantidade total 3

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
74)Tipo do produto: Produção de objetos de aprendizagem Indicador atividade: 138.

Jogos didáticos nas áreas da linguagem e da matemática, recursos para contação de histórias, como
personagens em dedoches, palitoches, e outros formatos, produzidos pelos próprios bolsistas nas
reuniões semanais.

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-letramento-e-educacao-infantil/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/02/Ata-18-01-2017.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/02/Ata-31-01-2017.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/02/ata-22-02-2017.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/02/ata-15-03-2017.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/02/ata-05-04-2017.docx
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/02/ata-18-05-2017.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/02/ata-22-06-2017.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/02/ata-24-07-2017.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/02/ata-24-08-2017.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/02/ata-14-09-2017.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/02/ata-19-10-2017.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2016/02/ata-10-11-2017.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/listas-de-presenca-das-reunioes-gerais.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/sacolas-da-leitura-carolina-2017.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/sacola-da-leitura-a-bela-e-a-fera.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/sacola-da-leitura-menina-bonita-do-laco-de-fita.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/sacola-da-leitura-menina-bonita-do-laco-de-fita.pdf


http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/pdf-marinela-recursos.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/confeccao-de-jogos-mika.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/produto-gerado-betania-5.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/produto-gerado-betania-1.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/produto-gerado-betania-2.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/produto-gerado-betania-3.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/produto-gerado-betania-4.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/produto-gerado-betania-6.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/produto-gerado-betania-7.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/recursos-dara.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/ficha-palavras.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/quebra-cabeca-dos-nomes.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/animais-impressos-para-confeccao-de-cartaz.
pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/jogo-dos-dinossauros.pdf
Quantidade total 14

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
75)Tipo do produto: Produção de oficina para professores Indicador atividade: 128.
A professora Patrícia dos Santos Moura juntamente com duas bolsistas realizaram a oficina
“Planejamento na Educação Infantil : sentidos, concepções e metodologias” durante o V Simpósio
Municipal de Educação de Arroio Grande.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-letramento-e-educacao-infantil-participa-do-v-simposi
o-municipal-de-educacao-de-arroio-grande-oficina-planejamento-na-educacao-infantil-sentidos-conc
epcoes-e-metodologias/

Quantidade total 1

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
76)Tipo do produto: Plataforma Moodle Indicador atividade: 129
Plataforma onde ficam registradas as atividades realizadas pelo subprojeto pedagogia letramento e
educação infantil.
https://moodle.unipampa.edu.br/course/view.php?id=2843
Quantidade total 1

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
77) Tipo do produto: Banner Indicador atividade: 128
Banners adquiridos para apresentação de trabalhos no 9º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e
Extensão (Siepe).
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/poster-siepe.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/baner-tawwany.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/images.pdf
Quantidade total 3

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
78)Tipo do produto:Produção de oficina para professores Indicador atividade: 128
A professora Patrícia Moura ministrou uma oficina intitulada AVALIAÇÃO: Construindo Formas de
Olhar para o Aluno, esclarecendo como deve ser realizado os Pareceres Descritivos dos alunos.

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/pdf-marinela-recursos.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/confeccao-de-jogos-mika.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/produto-gerado-betania-5.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/produto-gerado-betania-1.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/produto-gerado-betania-2.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/produto-gerado-betania-3.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/produto-gerado-betania-4.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/produto-gerado-betania-6.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/produto-gerado-betania-7.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/recursos-dara.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/ficha-palavras.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/quebra-cabeca-dos-nomes.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/animais-impressos-para-confeccao-de-cartaz.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/animais-impressos-para-confeccao-de-cartaz.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/jogo-dos-dinossauros.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-letramento-e-educacao-infantil-participa-do-v-simposio-municipal-de-educacao-de-arroio-grande-oficina-planejamento-na-educacao-infantil-sentidos-concepcoes-e-metodologias/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-letramento-e-educacao-infantil-participa-do-v-simposio-municipal-de-educacao-de-arroio-grande-oficina-planejamento-na-educacao-infantil-sentidos-concepcoes-e-metodologias/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-letramento-e-educacao-infantil-participa-do-v-simposio-municipal-de-educacao-de-arroio-grande-oficina-planejamento-na-educacao-infantil-sentidos-concepcoes-e-metodologias/
https://moodle.unipampa.edu.br/course/view.php?id=2843
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/poster-siepe.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/baner-tawwany.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/images.pdf


Link: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/certificado.pdf
Quantidade total 1

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
79)Tipo do produto: Preparação de aulas e estratégias pedagógicas Indicador atividade: 137
Os bolsistas de cada escola elaboraram os planos de trabalho anual com base nos registros de
observação feitos através de um diário de bordo em que foi observado as necessidades das turmas e
da escola como um todo para chegarem a um fio condutor dos planejamentos.
Link: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/plano-de-trabalho-verdina.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/plano-de-trabalho-casa-da-crianca.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/projeto-emei-silvia-2017.pdf
Quantidade total 3

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
80) Tipo do produto: Cartaz dos bilhetes Indicador da atividade: 10
Foi usada a escrita de bilhetes, ou seja, outro gênero textual para facilitar a aprendizagem dos alunos,
deste modo foi feito um bilhete fictício para uma festa de páscoa na escola, onde cada aluno escreveu
de forma que se encaixasse com as regras da escrita de bilhetes.
Está aula foi muito divertida, nela ocorreu a entrega dos bilhetes feitos na aula anterior, em um
primeiro momento os alunos fizeram o sorteio, onde acarretava a quem iriam entregar os bilhetes,
sendo assim depois do sorteio e todos sabendo a quem entregar suas escritas, começa a aula, os
alunos se trocam bilhetes e logo em seguida cada aluno lê o que o seu bilhete diz, ao fim fizemos um
cartaz para socializar as produções com os demais.
https://drive.google.com/open?id=1tkoYu3977j2fjTcXryK25SEy_LYwDUwF
Quantidade total 02

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
81)Tipo do produto:Cartaz drogas lícitas e ilícitas Indicador atividade: 35
A concientização ao uso das drogas é algo que deve-se falar dentro do ambiente escolar, pois
infelizmente o acesso a drogas em nossa sociedade e facil, assim acreditamos que quanto mais
informações os alunos tiverem a respeito disto, será mais difícil o uso e abuso de certas drogas, em
um primeiro momento foi feitoum jogo de perguntas e respostas onde distribui as prguntas aos
alunos e consequentemente eles teriam de achar as respostas, após todas as respostas achadas
começamos um diálogo sobre o assunto, e para finalizar a aula deste dia fizemos um cartaz onde
retratava os tipos de drogas que circulam em nossa sociedade(lícitas e ílicitas).
Link:https://drive.google.com/open?id=1VO3-k4EMK7Dr6209A966iWgb48zupesH
Quantidade total 01

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
82)Tipo do produto:Palestra sobre Autismo Indicador atividade: 76
O Grupo PIBID Educação especial e EJA participou de palestras que ocorreram na APAE de
Jaguarão/RS no dia (01/09/2017), devido o dia da conscientização do autismo.
Link:https://drive.google.com/open?id=12f2HZBYuwSM_3gF7M8-U7xKAENE-AW02
Quantidade total 01

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
83)Tipo do produto: Jogo Matemático Indicador atividade: 125

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/certificado.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/plano-de-trabalho-verdina.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/plano-de-trabalho-casa-da-crianca.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/projeto-emei-silvia-2017.pdf
https://drive.google.com/open?id=1tkoYu3977j2fjTcXryK25SEy_LYwDUwF
https://drive.google.com/open?id=1VO3-k4EMK7Dr6209A966iWgb48zupesH
https://drive.google.com/open?id=12f2HZBYuwSM_3gF7M8-U7xKAENE-AW02


Foi proposto pelos pibianos da Educação especial e EJA um jogo matemático com uma trilha, onde
os alunos ao longo do percurso tinha que responder perguntas relacionadas a matemática e também
resolver cálculos que eram propostas nesta atividade.
https://drive.google.com/open?id=1JCcSg5d4RkYRdCC9OJIg_kbgoUMN3s2k
Quantidade total 01

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
84) Tipo do produto: Planejamento de Sequências didáticas e instrumentos de avaliação
Indicador atividade: 116 e 125
Planejamento de Sequências didáticas para o desenvolvimento de produções textuais criativas.
https://drive.google.com/file/d/1GvaAfSVgXEz5qdlVgb5eAWUqK-_kbXtT/view?usp=sharing
Planejamento de avaliações seguindo modelos das avaliações em larga escala, como Prova Brasil,
ANA e Provinha Brasil.
https://drive.google.com/file/d/194PrIKHmhfRAoEo7gXY3UP9b8BRRCW_f/view?usp=sharing
c) Sequências didáticas da Escola Joaquim Caetano da Silva.
https://drive.google.com/open?id=1wIT6Ug5uWG2Rtj-u1dbhacsxkqwo0Igg
d) Provinhas simuladas Escola Joaquim Caetano da Silva
https://drive.google.com/open?id=1oDSPCFt1x3tJk1xEue0XY734FMAf2sZD
e) Escrita de Cartas:Reconhecer o gênero textual CARTA; desenvolver a escrita e a colocação de
ideias
https://drive.google.com/file/d/1tEt1iTbqxPMKxfj1noLkn9jOSUTD-FdH/view?usp=sharing
f)Livro de histórias em quadrinhos: Desenvolver a escrita criativa através das histórias em
quadrinhos
https://drive.google.com/file/d/1U0VHcEPRtg8FC-IT1Q-hoyh8c_pnthK3/view?usp=sharing
g) Confecção de jornais em sala de aula:
Reconhecer os textos jornalísticos e melhorar a leitura oral
https://drive.google.com/file/d/1ZDVX5yE19lgjbZ6WqqhaB-sPi-KW0Ti7/view?usp=sharing
Quantidade total 06

Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
85) Tipo do produto: Criação de Blog, página Web e/ou grupo no facebook
Indicador da atividade: 04

1) Espaço de orientação na rede social Facebook a respeito das atividades desenvolvidas pelo
subprojeto. Grupo 8ª séries e PIBID Conversando com a Gurizada.
Hiperlink: https://www.facebook.com/groups/1025414494259336/
2) Espaço de orientação na rede social Facebook a respeito das atividades desenvolvidas pelo
subprojeto. Grupo nono ano.
Hiperlink: https://www.facebook.com/groups/1415935935103691/
3) Espaço no Facebook com as atividades da EMEF José Francisco, que incluem algumas atividades
do PIBID.
Hiperlink: https://www.facebook.com/emefjosefrancisco.pereiradasilva
4) Criação de site com a finalidade de divulgar as atividades desenvolvidas pelas bolsistas ID pelo
subgrupo ciências na EEEF José Francisco Pereira da Silva
Hiperlink: https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/home
5) Criação de site com finalidade de divulgar as atividades desenvolvidas pelas bolsistas ID pelo
subgrupo ciências na EEEF José Francisco Pereira da Silva
Hiperlink: https://sites.google.com/site/marlispattaha/

https://drive.google.com/open?id=1JCcSg5d4RkYRdCC9OJIg_kbgoUMN3s2k
https://drive.google.com/file/d/1GvaAfSVgXEz5qdlVgb5eAWUqK-_kbXtT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/194PrIKHmhfRAoEo7gXY3UP9b8BRRCW_f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1wIT6Ug5uWG2Rtj-u1dbhacsxkqwo0Igg
https://drive.google.com/open?id=1oDSPCFt1x3tJk1xEue0XY734FMAf2sZD
https://drive.google.com/file/d/1tEt1iTbqxPMKxfj1noLkn9jOSUTD-FdH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U0VHcEPRtg8FC-IT1Q-hoyh8c_pnthK3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZDVX5yE19lgjbZ6WqqhaB-sPi-KW0Ti7/view?usp=sharing
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https://www.facebook.com/emefjosefrancisco.pereiradasilva
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/home
https://sites.google.com/site/marlispattaha/


6) Criação de site com a finalidade de divulgar o Seminário Juvenil Conversando com a Gurizada,
que acontece na EEEF José Francisco Pereira da Silva
Hiperlink: www.pibidconversando.vai.la
7) Criação de página virtual com a finalidade de divulgar as atividades desenvolvidas pelas bolsistas
ID pelo subgrupo ciências na Escola Rondon. Postagem de fotos, vídeos, planos de aula e
apresentações do que é desenvolvido na escola e vivências das integrantes do grupo.
http://ppgciencias.blogspot.com.br/
8) O blog foi criado com objetivo de divulgar e catalogar as atividades desenvolvidas pelo subgrupo
na escola Romaguera Correa, bem como, contemplar o posicionamento dos bolsistas através de seus
portfólios on-line
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/
9) Grupo no facebook – GRUPO DE FÍSICA
Espaço destinado para marcarmos nossos encontros, reuniões, discutir sobre as aulas,
planejamentos, postagem de materiais, fotos, vídeos, artigos e assuntos gerais.
<https://www.facebook.com/groups/286288008194026/>
10) BLOG DO SUBGRUPO DE FÍSICA
Espaço para postagem das atividades realizadas pelo subgrupo de física e divulgação do trabalho
realizado pelo subgrupo no Instituto Estadual Paulo Freire.
Link: https://pibidsubgrupofisicaiepf.blogspot.com.br/
11) Blog mantido pelos integrantes do subgrupo, constitui-se como espaço interativo e
reflexivo/descritivo, com a finalidade de registrar as vivências, momentos e impressões acerca das
atividades mais relevantes executadas pelo subgrupo no espaço escolar. A página pode conter além
dos textos, fotos e outros tipos de mídias para ilustrar as ações, objetiva também fundamentar os
planejamentos futuros, baseados nas ações anteriores (parte deste feita nas reuniões).
https://cienciashbblog.wordpress.com/
Quantidade total: 11

Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
86) Tipo do produto: Projetos educacionais realizados Indicador da atividade: 18
1) Projeto Ações para uma educação ambiental transformadora” da EEEF José Francisco Pereira da
Silva
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/projeto-de-educacao-ambiental-acoes-par
a-uma-educacao-ambiental-transformadora
2) Projeto interdisciplinar “Comunidade sem Dengue”, que faz visitação na comunidade a fim de
sensibilizar seus moradores a respeito dos cuidados para evitar a dengue.
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/projeto-comunidade-sem-dengue
3) Projeto Clube de Ciência, que culmina com uma Feira de Ciências. Integrando alunos do 6ª ano
até ao 9º ano, em uma feira aberta para toda a comunidade escolar.
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/clube-de-ciencias
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/feira-de-ciencia
s
4) Projeto semeando o bem: Escoteiros JF (EEEF José Francisco Pereira da Silva) sempre alerta, que
objetiva melhorar o ambiente externo da escola, em especial o jardim.
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/projeto-escoteiros-do-jardim-sempre-aler
ta
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/manha-da-jardi
nagem
5) Projeto de iniciação à pesquisa
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https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/projeto-a-escola-faz-pesquisa
a) 6) Criação do clube de ciências e encontro inaugural. Foi criado o clube de ciência na escola

Romaguera Correa, onde ficou organizado encontros semanais de uma hora e meia, fora do horário
de aula, nas quartas feiras as 10:30 as 12h, horário em que os alunos são dispensados, pois nesse
horário, ocorre a reunião pedagógica dos professores na escola. Inicialmente, irá ser trabalho
astronomia, como um incentivo de estudo para a participação da Olimpíada Brasileira de Astronomia
– OBA, prevista para o mês de maio. E após esse período, atividades experimentais de química,
física e biologia e encontros de estudos teóricos, bem como, cine ciências integrado ao clube de
ciências. O planejamento do clube de ciências foi escrito e postado no blog como um PLANO DE
UNIDADE.
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/11/clube-de-ciencias-plano-geral-de-acao.html
Quantidade total 06

Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
87) Tipo do produto: estratégias e atividades Didático-Pedagógicas: planos de aula, monitorias,
atividades do clube de ciências, atividades complementares em sala de aula.
Indicador da atividade: 07

1) Atividades de monitorias, que acontecem como reforço para a aprendizagem.
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/monitorias
2) Plano de aula da construção de um ecossistema fechado
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/planos-de-aula
3) Plano de aula – velocidade
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/planos-de-aula
4) Plano de aula análise dos rótulos dos alimentos
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/planos-de-aula
5) Plano de aula da pirâmide alimentar
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/planos-de-aula
6) Plano de aula sobre conservação de alimentos
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/planos-de-aula
7) Atividades desenvolvidas no clube de Ciências, realizadas em turno inverso.
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/clube-de-ciencias
8) Organização da feira de Ciências
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/feira-de-ciencias
9) participação da feira de Ciências de inclusão, organizada pela Unipampa
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/feira-de-ciencias
10) Pintura dos muros da escola. Esta atividade está dentro de um projeto que objetiva melhorar o
ambiente físico da escola.
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/pintura-dos-mur
os-da-escola
11) Criação do espaço “PIBID Conversando com a Gurizada”, que funciona como um grupo focal e
discute temáticas do interesse dos participantes, auxiliando na construção de suas identidades.
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/projeto-pibid-conversando-com-a-gurizad
a
12) Participação dos alunos a semana alusiva ao aniversário da escola EMEF Moacyr Ramos Martins,
onde os alunos confeccionaram através dos pneus uma floreira para que decorasse a escola.
http://ppgciencias.blogspot.com.br/2017/11/participacao-dos-alunos-na-semana.html
13) Dinâmica com os alunos do 9°ano da escola para trabalhar a autoestima. A dinâmica escolhida foi
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“minha bandeira pessoal” onde os alunos deviam escrever uma frase ou uma palavra ou desenho que
os representasse e também que os alunos escrevessem num papel dado pelos bolsistas ID perguntas
sobre a adolescência e sobre sexo. Após a dinâmica, marcamos um dia para respondermos essas
questões que foram organizadas pelo subgrupo e fizemos uma socialização com uma turma do 9°ano.
http://ppgciencias.blogspot.com.br/2017/11/socializacao-com-o-9-ano.html
14) Dinâmica com os alunos do 9° ano para trabalhar as IST (infecções sexualmente transmissíveis) e
a gravidez na adolescência. A dinâmica era intitulada como “Balada pode ser eu” onde iriamos
mostrar aos alunos que muitas vezes nas baladas, as pessoas estão suscetíveis a doenças e até mesmo
a uma gravidez indesejada.
http://ppgciencias.blogspot.com.br/2017/11/confraternizacao-com-o-9-ano.html
15) Dinâmica sobre nutrientes
http://pibidbiorondon.blogspot.com.br/2017/07/atividade-sobre-nutrientes.html
16) Construção de pirâmide alimentar com encartes de supermercados
http://pibidbiorondon.blogspot.com.br/2017/07/piramide-alimentar.html
17) Conversa com os alunos, tratando de regras de convivência no laboratório de ciências e combinando
com os mesmos, como seriam os futuros encontros, e o que será estudado no clube de ciências.
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/03/a-oficina-primeiro-dia.html
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/05/plano-de-aula-apresentacao-do-clube-de.htm
l?view=mosaic
18) Aplicação de um jogo didático para avaliar os conhecimentos prévios de astronomia dos
participantes do clube de ciência.
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/03/roteiro-atividade-clube-de-ciencias.html
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/05/plano-de-aula-clube-de-ciencias_27.html?vie
w=mosaic
19) Aula teórica e prática sobre o Sistema solar, onde foi representado a ordem dos planetas em
relação ao sol na quadra da escola, onde os astros eram os próprios alunos em movimento de
translação.
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/05/plano-de-aula-clube-de-ciencias-sistema.htm
l
20) Aula prática sobre Foguete. Foi confeccionado um foguete de garrafa pet e lançado com reação
química de bicabornato de sódio com vinagre.
obs. Esse planejamento foi repetido em outra escola, por meio de convite ao subgrupo.

https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/05/clube-de-ciencia-foguete-de-bicarbonato.htm
l?view=mosaic
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/05/roteiro-construcao-do-foguete.html?view=ti
meslide
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/05/participacao-e-integracao-com-subgrupo.htm
l?view=timeslide
21) Aula/Cine ciência: como surgiu o universo- foi assistido a um vídeo mostrando como o universo
surgiu e como é constituído, em noções gerais de astronomia.
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/05/clube-de-ciencia-videos-sobre-os-astros.html
?view=mosaic
22) Atividade Quiz sobre astronomia. Onde foi avaliado os conhecimentos dos alunos sobre o tema
astronomia
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/05/quiz-astronomia.html?view=mosaic
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/05/plano-de-aula-clube-de-ciencias-quiz.html?v
iew=mosaic
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23) Aula sobre constelações com atividade de pesquisa em livros e imagens
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/06/constelacoes-fotos-1705-clube-de-ciencia.ht
ml
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/05/plano-de-aula-atividades-clube-de.html?vie
w=mosaic
24) Plano de aula sobre correção da prova das Olimpíadas de Astronomia
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/05/plano-de-aula-clube-de-ciencias.html?view=
mosaic
25) Aula prática fluido não newtoniano – areia movediça
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/search?q=fluido+nao+newtoniano
26) Compreender o funcionamento de catalisadores através do experimento "Pasta de Dente para
Elefante." E compreender combustão através do experimento "Serpente do Faraó"
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/06/clube-de-ciencias-fotos-e-plano-de-aula.html
?view=flipcard
27) Experiência para demostrar o conceito tensão superficial (Leite psicodélico).
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/07/clube-de-ciencias-dia-12-de-julho-de.html?v
iew=flipcard
28) Gincana dos Ossos, uma prática de remexer o esqueleto
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/11/gincana-dos-ossos-clube-de-ciencias.html
29) Roteiro de aula prática – densidade
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/11/roteira-de-aula-pratica-densidade-clube.html
30) Encerramento do clube de ciências – atividade de avaliação e entrega de certificados
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/11/encerramento-clube-de-ciencias.html?view=
flipcard
31) Avaliação do clube de ciências – pontos positivos e negativos
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/11/avaliacao-do-encerramento-do-clube-de.html
?view=flipcard
32) Plano de aula - Boate das ISTs
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/06/plano-de-aula-boate-das-ists-e-metodos.html
?view=flipcard
33) Plano de aula sobre prevenção IST- HEPATITES
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/06/plano-de-aula-sobre-prevencao-ist.html?vie
w=flipcard

b) 34) Violência doméstica
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/06/plano-de-aula-violencia.html?view=flipcard
35) Cine ciência - Jean Charlies: ressaltar a humanização dos imigrantes, ir contra a xenofobia,
estimular o respeito por qualquer ser humano.
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/08/cine-ciencias-filme-jean-charles-82.html?vie
w=flipcard
36) Sistema respiratório
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/10/plano-de-aula-sistema-respiratorio.html?vie
w=flipcard
37) Como retorno a conversa da aula anterior foi elaborado uma atividade com dicas de possíveis
aplicativos para auxiliar os alunos a estudar para o Enem. Foram selecionados aplicativos gratuitos e
que abordam vários assuntos, até mesmo para auxiliar o aluno a fazer a redação, ampliando o acesso
deles a informação mais atualizada, e durante a apresentação destes aplicativos falamos sobre canais
do youtube que poderiam auxilia-los.
https://pibidianosfisicarondon.blogspot.com.br/2017/11/atividade-com-aplicativos.html
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38) Palestra com profissionais da Secretaria de Saúde do município (Uruguaiana-RS) organizada
pelos PIBIDIANOS, com o intuito de alertar sobre os perigos da proliferação do mosquito na região,
que tem como resultado casos positivos da enfermidade na comunidade. A palestra teve como ponto
central conscientizar os alunos sobre a importância da prevenção e também instigar os alunos a serem
multiplicadores da informação na sua vizinhança.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/04/11/clube-de-ciencias-leishmaniose/
39) Palestra em aula onde bolsista Gerson falou aos alunos presentes sobre a importância de saber
quanto as espécies de animais peçonhentos que existem na Fronteira Oeste e quais são as medidas de
precaução básicas que devem ser tomadas, além de falar sobre os sintomas de envenenamento e
formas de tratamento. Após essa fala, os estudantes tiveram oportunidade de ver os espécimes
peçonhentos da região, material oferecido pelo laboratório de diversidade animal da UNIPAMPA.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/04/06/monitoria-clube-de-ciencia-sobre-animais-peconhe
ntos-bolsista-gerson-de-oliveira/
40) Palestra em aula oferecida pelos bolsistas Anderson, Eduarda e Robson apresentou-se um material
sobre as IST’S (Infecções Sexualmente Transmissíveis), onde mostrou-se os alunos presentes a
importância da prevenção e focou em quatro tópicos principais: HPV, Sífilis, Herpes e HIV/AIDS.
Usou-se o Powerpoint para apresentar informações sobre a infecção, transmissão, prevenção e
imagens dos efeitos dessas infecções no organismo humano aos alunos.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/04/27/clube-de-ciencias-ists-precisamos-falar-sobre/
41) Após a oficina sobre as IST’S, na semana seguinte, os bolsistas ID fizeram uma atividade lúdica
com os alunos, que tratava-se de um jogo sobre as IST’S.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/05/04/clube-de-ciencias-jogo-das-ists/
42) Nesta oficina, os bolsistas Anderson, Gerson e Robson apresentaram aos alunos um material
sobre separação de misturas. O principal objetivo deste clube era verificar a porcentagem de álcool
existente na gasolina adquirida em um posto do município de Uruguaiana. Para realizar esta aula
prática, a UNIPAMPA cedeu vidrarias de um dos seus laboratórios de químicas e água destilada.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/05/18/monitoria-clube-de-ciencia-sobre-o-tema-separacao
-de-misturas-bolsistas-gerson-de-oliveira-anderson-de-souza-e-robson-schmidt/
43) Nesta atividade, os bolsistas Anderson e Eduarda realizaram uma atividade de extensão das
atividades para alunos do 8° ano, já apresentada no Clube de Ciências anteriormente. A atividade foi
sobre os perigos das IST’s e como podemos preveni-las.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/05/23/atividade-extensionista-clube-de-ciencias-para-alun
os-do-8-ano-2305-anderson-e-eduarda/
44) Nos dias de 24/05 a 07/06, foi exibido para os alunos o filme “Orações para Bobby”, que trata da
história de um jovem homossexual que acaba se suicidando por conta do bullying que sofre de sua
família e amigos. O objetivo de trazer esse filme para o Clube foi para fazer os alunos refletirem sobre
este assunto, já que este não costuma ser debatido em sala de aula.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/06/07/clube-de-ciencias-cine-ciencias/
45) No dia 21/06, realizou-se uma breve discussão sobre o tema evolução com alguns alunos
presentes. A princípio, seria feita uma apresentação em PowerPoint, porém, devido a presença de
poucos discentes, adaptou-se a atividade para uma roda de conversa, que estendeu-se para além do
tema evolução, como religião e políticas públicas.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/06/22/monitoria-clube-de-ciencias-sobre-o-tema-evolucao
-breve-discussao-sem-apresentacao-bolsistas-gerson-de-oliveira-e-anderson-de-souza/
46) No dia 28/06, realizou-se uma apresentação e discussão sobre o tema criacionismo e evolução. O
conteúdo tratado nesta aula trouxe as ideias defendidas pelo criacionismo e as ideias defendidas pela
evolução, e focou temas que considerou-se mais relevante, como o lamarckismo e darwinismo, teoria
da geração espontânea, cladogramas, processo de formação e datação de fósseis e a evolução humana.
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https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/06/29/monitoria-clube-de-ciencias-sobre-o-tema-criacioni
smo-e-evolucao-bolsista-gerson-de-oliveira/
47) No dia 06/07, realizou-se na escola um clube de Ciências especial, durante o período noturno,
com os alunos do Clube de Ciências e os colegas da EJA. A professora da Unipampa, Eliade Lima,
trouxe um telescópio para fazer um observação do céu com os presentes, além de uma fala sobre a
astronomia.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/07/07/uma-noite-especial-clube-de-ciencias-com-particip
acao-de-uma-docente-da-unipampa/
48) No dia 09/08, bolsistas com a supervisora ministraram o clube de ciências, onde trouxeram
diferentes experimentos para mostrar aos alunos. Uma grande quantidade de alunos apareceu, e foram
divididos em dois grupos, um em cada lado da sala, para observar as experimentações. Os
experimentos feitos foram: “lâmpada de lava”, torre de densidade ou “arco-íris em um copo”, “leite
psicodélico”, “serpente do diabo” e um experimento voltado para a área da física do magnetismo, com
ferrofluido e repulsão de pólos iguais de dois imãs de caixa de som de potência 160W.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/08/09/clube-de-ciencias-experimentos-variados-0908201
7/
49) No dia 16/08, foi realizado um Clube de Ciências inteiramente reservado para uma atividade de
pesquisa a experimentos que interessassem os alunos, seja na área de química, biologia ou física, a
fim de se fazer um trabalho para apresentar na Feira de Ciências da escola, que ocorrerá em Outubro.
A pesquisa foi feita na sala digital da escola, com cada bolsista auxiliando um grupo de alunos.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/08/16/clube-de-ciencias-comeco-das-pesquisas-para-os-tr
abalhos-da-feira-de-ciencias-160817-bolsistas-ana-beatriz-anderson-gerson-e-robson/
50) No dia 23/08, realizou-se uma palestra com orientações sobre a formatação de trabalhos escolares,
introduzindo um modelo para os alunos, que deve ser utilizado na Feira de Ciências. Os alunos
receberam informações sobre tópicos como: o que deve constar na capa de um trabalho, como redigir
uma folha de rosto, quais as estruturas e formatações de letra e margem devem ser usadas, quais
estruturas básicas devem constar na introdução, entre outras informações básicas.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/08/23/clube-de-ciencias-orientacoes-para-a-escrita-de-tra
balhos-bolsistas-anderson-de-souza-e-eduarda-severo/
51) No dia 27/09, realizou-se um clube de ciências sobre a história dos computadores, ministrado por
um dos bolsistas e um estudante do Instituto Federal Farroupilha e ex-aluno da escola. O clube contou
com a apresentação da história, componentes e funcionamento de cada parte que compõe um
dispositivo.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/09/27/clube-de-ciencias-historia-dos-computadores/
52) No dia 04/10, o Clube de Ciências foi inteiramente dedicado para os alunos escrevem seus
trabalhos da Feira de Ciências. Os bolsistas e a supervisora estavam à disposição dos alunos para
ajudar na escrita e tirar dúvidas quanto ao trabalho.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/10/04/clube-de-ciencias-escrita-dos-trabalhos-para-feira-d
e-ciencias-041017/
53) No dia 25/10, realizou-se na escola um clube de ciências com finalidade de apresentar os
trabalhos e/ou experimentos produzidos ao longo de dois meses para a amostra pedagógica da
disciplina de Ciências dos 9º Anos.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/10/25/clube-de-ciencias-apresentacao-de-trabalhos-25101
7-bolsistas-anderson-e-lucas/
54) No dia 01/11, realizou-se no Clube de Ciências a primeira parte do aulão de Física com temas que
não serão abordados até a data da prova (19/11), como trabalho e máquinas.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/11/01/clube-de-ciencias-aulao-preparatorio-para-o-iff-bol
sistas-anderson-e-gerson-e-supervisora-andrea/
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55) No dia 08/11, realizou-se no Clube de Ciências a segunda parte do aulão de Física, que tratou dos
temas Som e Ondas.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/11/08/clube-de-ciencias-aulao-preparatorio-para-o-iff-part
e-2-08-11-17-bolsistas-ana-e-lucas/
56) Esta atividade foi dividida em 2 períodos, no primeiro, a professora expos aos seus alunos o
cronograma para o 1º trimestre e os conteúdos de química que serão trabalhados. O tema principal
que envolveu todos as matérias foi ciência, tecnologia e sociedade. No segundo período, houve uma
roda de conversa baseada em duas perguntas dadas pela professora.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/03/09/monitoria-de-aula-bolsistas-anderson-de-souza-e-ro
bson-schmidt-2/
57) Nessa atividade abordou-se os fenômenos físico, químico e biológico. Também apresentou-se a
turma o vídeo “Série Mundos Invisíveis – Vídeo 1”, com a professora pedindo um resumo com os
pontos principais deste.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/03/16/monitoria-de-aula-16032017-bolsistas-anderson-de
-souza-e-robson-schmidt/
58) Nesta atividade, os alunos realizaram a confecção de um mapa conceitual sobre as propriedades
gerais da matéria e entregaram de um resumo sobre o vídeo assistido na aula anterior. Após isso, a
professora deu início as atividades relacionadas as propriedades específicas da matéria, como inércia,
massa e impenetrabilidade.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/03/23/monitoria-de-aula-propriedades-gerais-da-materia-
23032017-anderson-e-gerson/
59) Nesta atividade os bolsistas ID auxiliaram na demonstração prática sobre os estados físicos da
matéria. Depois isso, os alunos realizaram a leitura do livro didático e fizeram as atividades propostas
pelo livro sobre os estados físicos da água.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/03/23/monitoria-de-aula-propriedades-gerais-da-materia-
23032017-anderson-e-gerson/
60) Nesta atividade a professora trabalhou o conteúdo de vaporização, com a educadora dando uma
explicação relacionada à exemplos do cotidiano dos educandos. Também foi feita uma leitura
complementar no material didático, do qual os alunos realizaram anotações sobre a influência
exercida pela temperatura e mudança de estado, bem como da pressão exercida nas mudanças de
estados físicos.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/04/05/monitoria-de-aula-050417-anderson-e-gerson/
61) Foi realizada uma atividade prática sobre os Estados Físicos da Matéria, onde os alunos foram
divididos em grupos, para fazer a observação de determinado fenômeno físico da água e, logo,
produzir um relatório do experimento.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/04/07/monitoria-de-aula-060417-atividade-pratica-sobre-
os-estados-fisicos-da-materia-anderson-e-gerson/
62) Esta atividade, realizou-se em dupla, com o auxílio do livro didático de ciências oferecido pela
escola sobre mudanças dos estados físicos da matéria. Foi realizado um estudo dirigido sobre o tema
com a resolução e discussão dos exercícios.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/04/09/monitoria-de-aula-bolsista-robson-schmidt/
63) Esta atividade constitui-se em estudo dirigido sobre o assunto “Substãncias e Misturas” e
diferentes tipos de misturas (heterogêneas e homogêneas) utilizando o livro didático com resolução e
discussão das questões propostas.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/04/11/monitoria-de-aula-bolsistas-anderson-de-souza-e-ro
bson-schmidt-3/
64) Nesta atividade, foi trabalhada a teoria em conjunto com a prática, abordando o tema estados
físicos da matéria. Os conteúdos foram estudados de forma breve, mas mostrando os seus conceitos e
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a sua importância para o estudo de ciências. A atividade foi ministrada através da utilização de
datashow para projeção de slides e do livro didático para realização de experimentos relacionados a
densidade.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/04/12/monitoria-estados-fisicos-da-materia-aula-teorica-e
-experimentos-praticos-bolsista-gerson-de-oliveira/
65) Nesta atividade, tratou-se do tema densidade. Explicou-se como se utiliza a fórmula para calcular
a densidade, além de ter sido dada uma lista com exercícios abordando o tema. Foi utilizado
Datashow para projeção dos slides contendo o conteúdo e também foi utilizado quadro e giz para a
explicação da realização dos exercícios.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/04/18/monitoria-aula-sobre-densidade-academico-gerson-
de-oliveira-e-anderson-de-souza/
66) Nesta atividade, foi utilizado um jogo didático feito com cartolina a respeito do tema estudado em
substâncias e misturas. O jogo chamado “submisturados” consiste em perguntas que foram sorteadas
para a turma, dividida em dois grupos. Foram 50 questões de múltipla escolha, em que os estudantes
de cada equipe tinham que optar entre questões A, B, C, D ou E, sendo algumas de “verdadeiro ou
falso”. A medida que um grupo acertava uma questão, o mesmo tinha direito a jogar o dado e avançar
casas no tabuleiro.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/05/18/monitoria-atraves-da-realizacao-de-um-jogo-didatic
o-sobre-o-tema-misturas-bolsista-gerson-de-oliveira-e-anderson-de-souza/
67) Nesta atividade, foi proposta pela bolsista ID Eduarda Severo e pela supervisora do subgrupo
Andrea, uma atividade para a inclusão de um aluno autista nas atividades de sala de aula. O conteúdo
escolhido foi o de “Separação de misturas”, o qual teve por atividade lúdica a prática do experimento
“cromatografia”.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/05/19/promovendo-a-integracao-no-processo-ensino-apre
ndizagem-de-um-aluno-com-necessidades-especiais-dentro-do-ambiente-de-sala-de-aula-monitoria-ed
uarda-severo/
68) Nesta atividade, foi desenvolvido um trabalho de dramatização de modelos atômicos, em grupos.
O conteúdo trabalhado era os modelos atômicos de Thompson e Rutherford.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/06/06/monitoria-de-aula-eduarda-severo/
69) Nesta atividade, dividida em 2 períodos, foram feitos exercícios passados na aula anterior, com
auxílio dos bolsistas. Já no segundo período, os alunos são levados a sala de áudio, para ver um vídeo
de 13 minutos sobre modelos atômicos chamado “Tudo se transforma: História da química, história
dos modelos atômicos”.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/06/13/monitoria-de-aula-bolsistas-anderson-de-souza-e-ro
bson-schmidt-4/
70) Correção das provas das Olimpíadas de Astronomia e Astronáutica (OBA), aplicadas
anteriormente em uma turma, no dia 19/05.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/06/14/monitoria-de-aula-bolsistas-ana-beatriz-cunha-e-ge
rson-de-oliveira/
71) Nesta atividade, os bolsistas ID auxiliaram os alunos na conclusão de atividades sobre a tabela
periódica, onde estes seriam avaliados pela entrega destas questões.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/06/27/monitoria-de-aula-2706-anderson-e-robson/
72) Nesta atividade, os bolsistas realizaram uma monitoria, na qual deu-se introdução ao estudo das
ligações iônicas com apresentação do tema e discussão de questões e registros dos conceitos por parte
dos alunos dos aspectos envolvendo os mecanismos das ligações iônicas.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/07/12/monitoria-de-aula-1207-anderson-e-robson/
73) Nesta atividade, a bolsista fez a monitoria de 2º períodos. Durante o primeiro, a professora
começou o conteúdo “Tabela Periódica” com os alunos. Ela faz a explicação e coloca informações no
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quadro negro para os alunos terem no caderno. Já no segundo período, a professora e a bolsista levam
os alunos a sala de áudio da escola, para mostrar um vídeo sobre o conteúdo explicado no 1º período.
O nome do vídeo é “Mundos Invisíveis” e encontra-se disponível no Youtube.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/07/12/monitoria-de-turma-e-cuidados-no-viveiro-bolsista-
ana-beatriz-de-souza-cunha/
74) Nesta atividade, os bolsistas responsáveis, além de fazer sua monitoria, aplicaram uma atividade
lúdica, chamada “Bingo Períodico”.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/07/14/monitoria-de-aula-bingo-da-tabela-periodica-eduar
da-severo-e-anderson-de-souza/
75) Nesta atividade, os bolsistas auxiliaram no preenchimento de relatório das atividades envolvendo
as mudas plantadas no projeto de implantação de Viveiro.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/07/14/monitoria-e-trabalho-no-viveiro-13072017-bolsista
s-ana-beatriz-de-souza-cunha-e-gerson-de-oliveira/
76) Nesta atividade, a professora retomou assuntos relacionados às ligações iônicas. Os estudantes,
com auxílio do suporte didático, realizaram o registro do material no caderno. Além disso, foram
feitos exercícios, visando trabalhar as dúvidas dos alunos em sala de aula.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/08/08/monitoria-de-aula-anderson-e-robson/
77) Nesta atividade, a monitoria foi focada na revitalização da área de churrasqueira da escola, além
de realizarem a limpeza e construção de canteiros para o plantio de mudas de alface. Após isso, foram
feitos os diários de bordo nos cadernos dos alunos, com auxílio dos bolsistas.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/08/16/monitoria-de-aula-160817-anderson-de-souza/
78) Nesta atividade, o bolsista realizou a monitoria de aula, onde foi anunciado o novo bloco de
estudos: Física. Os alunos tiveram uma breve apresentação sobre o que é e como será estudado e
foram questionados sobre questões acerca de movimento dos corpos, visando trazer aspectos de
repouso e movimento.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/08/29/monitoria-de-aula-bolsista-anderson-de-souza/
79) Nesta atividade, o bolsista realizou uma monitoria, na qual foi feita um jogo “Qual é a resposta”.
As perguntas eram sobre o tema das ligações químicas, reforçando de forma lúdica um tema já
trabalhado em sala de aula.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/08/30/monitoria-de-aula-bolsista-anderson-de-souza-2/
80) No dia 31/08, realizou-se com outra turma do 9º ano a atividade do jogo sobre a tabela periódica.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/08/31/monitoria-de-aula-bolsista-gerson-de-oliveira-2/
81) No dia 21/09, realizou-se uma atividade que consistia na elaboração de um jogo didático sobre o
tema tabela periódica e tipos de ligações químicas. Este jogo de tabuleiro foi confeccionado em
cartolina e para a realização da atividade, os alunos foram divididos em dois grandes grupos.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/09/21/monitoria-de-aula-bolsista-gerson/
82) No dia 28/09, foi ministrada uma aula por um dos bolsistas sobre o tema movimento retilíneo
uniforme (MRU) e movimento retilíneo uniforme variado (MRUV). Para essa aula, foi utilizado um
projetor e o quadro negro.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/09/28/monitoria-de-aula-bolsista-gerson-2/
83) No dia 29/09, realizou-se uma atividade com os bolsistas, sobre o tema MRU e MRUV. Na
primeira parte da aula, ocorreu a finalização de alguns exercícios sobre o tema. Na segunda parte, foi
constituída de uma atividade prática sobre o tema velocidade média.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/09/29/monitoria-aula-bolsista-gerson-e-lucas/
84) No dia 05/10, bolsistas realizaram uma atividade prática no campo de esportes da escola,
relacionado ao cálculo da velocidade média com outra turma do 9º ano. Foi proposto aos alunos que
lançassem uma bola em uma distância de 50m, enquanto um outro aluno marcava o tempo no
cronometro do celular, para, posteriormente, calcular a velocidade média de cada arremesso.
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https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/10/05/atividade-de-fisica-calculando-velocidade-051017-
bolsistas-gerson-e-lucas/
85) No dia 10/10, realizou-se uma monitoria de aula, na qual foram desenvolvidas com os alunos
atividades de reforço sobre os temas de velocidade média e aceleração média. Os alunos receberam
um material e sentaram em duplas para a resolução dos exercícios propostos.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/10/16/monitoria-de-aula-bolsista-anderson-de-souza-3/
86) No 17/10, bolsistas realizaram sua monitoria de aula, onde aplicaram uma atividade lúdica sobre o
tema “Velocidade média e Aceleração média”. O jogo era composto por 20 questões de variados
modelos, sendo verdadeiro ou falso, múltipla escolha ou resolução. A turma foi dividida em 2 grupos
cada grupo, recebendo um material com informações básicas.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/10/17/monitoria-de-aula-bolsistas-anderson-e-robson/
87) No dia 19/10, foi realizada uma atividade do PIBID dentro de uma monitoria, onde foi aplicada
uma aula que abordava o tema Leis de Newton. Estas aulas foram exclusivamente teóricas e
realizadas através da utilização de projetor e leitura no livro didático.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/10/19/monitoria-de-aula-bolsista-gerson-de-oliveira/
88) No dia 20/10, foi realizada como atividade PIBID uma aula teórica, que se deu através da
realização de exemplos de exercícios, a serem abordados na próxima aula, sobre velocidade,
aceleração e leis de newton.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/10/20/monitoria-de-aula-bolsista-gerson-3/
89) No dia 25/10, realizou-se a monitoria de aula em uma das turmas do 9º ano, onde os alunos
estavam trabalhando exercícios sobre o estudo das Leis de Newton. O bolsista atuante auxiliou alguns
alunos na resolução e explicação do tema.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/10/25/monitoria-de-aula-bolsista-anderson-de-souza-4/
90) Nos dias 26 e 27/10, foram realizadas como atividade PIBID a realização de exercícios com os
alunos. Foi passado para os alunos uma lista contendo 15 exercícios sobre os temas MRU, MRUV,
aceleração média e leis de newton. Enquanto os alunos resolviam os exercícios, os mesmos eram
auxiliados pelos bolsistas e pela professora regente, quando tinham dúvidas.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/10/27/monitoria-de-aula-bolsista-gerson-e-lucas/
91) No dia 31/10, realizou-se a monitoria de uma das turmas do 9º ano. Na ocasião, os alunos
começaram a estudar a gravitação. A professora buscou questionar os estudantes com perguntas que
fizessem os alunos imaginarem a queda de corpos e como a aceleração da gravidade influencia no dia
a dia de todos.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/10/31/monitoria-de-aula-bolsistas-anderson-e-robson-2/
92) No dia 07/11, foi trabalhado em aula e observado pelos bolsistas PIBID tópicos como “A
força/peso no movimento” e a “Aceleração da gravidade”. Os alunos realizaram o registro do material
presente no livro didático, para, após isso, a professora explicar o tema no quadro para os alunos,
buscando trazer relações entre situações do dia a dia.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/11/07/monitoria-de-aula-bolsistas-anderson-e-robson-3/
Quantidade total: 92

Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
88) Tipo de Produto: Atividades Experimentais Indicador da Atividade: 08

1) Roteiro de aula prática de transformação de energia. Espera-se obter uma aprendizagem
significativa através da experimentação
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/pratica-experime
ntal
2) Aula prática de cultura de fungos
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https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/pratica-experime
ntal
3) Roteiro de aula prática para estudar a velocidade, trajetória e deslocamento.
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/pratica-experime
ntal
4) Roteiro de aula prática para construção de uma composteira
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/pratica-experime
ntal
5) Demonstrar de forma prática, através do microscópio para que os alunos pudessem reconhecer as
células animal e vegetal e também dialogando sobre a presença dessas duas células no seu dia a dia, já
que a lâmina que os alunos estavam olhando era da célula de uma cebola.
http://ppgciencias.blogspot.com/2017/11/atividade-pratica-sobre-celula-com-6-ano.html
6) Demonstrar através de uma aula prática a presença de amido e glicose nos alimentos e também
relacionando com o cotidiano dos alunos.
http://ppgciencias.blogspot.com.br/2017/11/atividade-pratica-identificacao-do.html
7) Célula vegetal, o objetivo da aula foi proporcionar aos alunos a observação através de lupa e
microscópios, bem como conhecer a estrutura do vegetal.
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/search?q=vegetal
8) Atividade no laboratório sobre reação química
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/06/plano-de-aula-atividades-em-laboratorio_6.ht
ml
9) Métodos contraceptivos
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/06/plano-de-aula-metodos-contraceptivos.html?
view=flipcard
10) Aula prática sobre e desce da Naftalina
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/06/plano-de-aula-atividades-em-laboratorio_6.ht
ml?view=flipcard
11) Roteiro de aula prática no conteúdo hidrostática/densidade. Utilizamos o experimento para
exemplificar e facilitar a construção do conceito de densidade.
1) Água e óleo; ovo cru e água (posteriormente adicionado sal na água); cubos de gelo; algodão; dois
recipientes transparantes de diferentes tamanhos.
1) Lâmpada de Lava: Corantes de cores diferentes, sonrisal, água e óleo.
2) “Afunda ou bóia?”: recipiente com água, frutas (laranja, limão), vela, tesoura de plástico com

metal, giz de cera, tubo de cola e prego.
3) Torre de líquidos- foi colocado dentro de uma proveta diversos tipos de líquidos de densidades e

cores diferentes (mel, água com corante, álcool e óleo de cozinha).
Atividades 2 e
4:https://pibidsubgrupofisicaiepf.blogspot.com.br/2017/08/continuacao-do-conteudo-de-hidrostatica.ht
ml
Atividades 1 e 3:
https://pibidsubgrupofisicaiepf.blogspot.com.br/2017/08/introducao-hidrostatica-educador-eder.html
12) Roteiro de aula prática no conteúdo hidrostática/pressão:

1. Pressão: “Cama de balões”: pedaço de madeira 40 cm x 40 cm e balões inflados.
2. Comportamento de líquido não Newtoneano – Pasta de amido de milho com água. Essa

atividade demonstra que a pasta ao sofrer ação de um objeto com baixa velocidade e pequena
forma, comporta-se como um líquido normal. Isto é, o objeto adentra o líquido. Se exercida
pelo mesmo objeto uma pressão com maior velocidade e maior pressão a pasta se comporta
como sólido (tipo concreto).
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3. Teorema de Arquimedes: balança de precisão, garrafa pet, funil, vinagre, bicarbonato de sódio.
Link atividades 1 e 2:
https://pibidsubgrupofisicaiepf.blogspot.com.br/2017/09/continuacao-da-aula-de-hidrostatica.html
Link atividade 3:
https://pibidsubgrupofisicaiepf.blogspot.com.br/2017/08/teorema-de-arquimedes-educador-mario.html
13) Roteiro de aula prática no conteúdo de Eletrostática:
1. Atração e Repulsão – papel picado, caneta, flanela de lã e balão.
2. Versorium: base de madeira e outra perpendicular à base contendo um alfinete preso a ponta, um
canudo de plástico e uma flanela.
3. Atração da moeda – Cone de garrafa pet protegendo uma moeda de R$ 0,50, atraída por um canudo
de refrigerante eletrizado.
4. Jogo do imã: um paralelepípedo representando um imã com uma metade azul representando o lado
positivo e a outra metade vermelho representando o lado negativo, discos com cargas e fichas com
situações-problema.
5. Experimento efeito joule (palha de aço, fios, pilhas e fita isolante).
Atividade 1 e 2:
https://pibidsubgrupofisicaiepf.blogspot.com.br/2017/08/continuacao-da-aula-de-eletrostatica.html
Atividade 3 e 4:
https://pibidsubgrupofisicaiepf.blogspot.com.br/2017/08/introducao-eletrostatica-educadora.html
Atividade 5:
https://pibidsubgrupofisicaiepf.blogspot.com.br/2017/11/eletrodinamica-efeito-joule-bolsista-id.html
14) Roteiro de aula prática no conteúdo de Astronomia:
1 – Questionário Astronomia para diagnosticar, verificar o conhecimento prévio dos/as educandos/as.
2 – Astronomia e Cultura (A contribuição da Cultura Indígena na Astronomia);
3 – Vídeo Constelações; Universo, Estações do ano e Fases da Lua.
4 – Atividades envolvendo o Software Stellarium;
5 – Construção de Foguetes de garrafas pet.
6 – Filme: Estrelas Além do Tempo
Atividades 1, 2, 3 e 4:
https://pibidsubgrupofisicaiepf.blogspot.com.br/2017/07/participacao-dosas-educandosas-na-20-oba.ht
ml
Link atividade 5:
https://pibidsubgrupofisicaiepf.blogspot.com.br/2017/08/lancamento-do-foguete-de-garrafa-pet.html
Link atividade 6:
https://pibidsubgrupofisicaiepf.blogspot.com.br/2017/11/filme-estrelas-alem-do-tempo.html
Quantidade total: 14

89) Tipo de produto: Participação nas Olimpíadas Brasileiras de Astronomia
Indicador da atividade: 13
Organização e realização da olimpíada brasileira de astronomia nas Escolas Romaguera Correa,
Hermeto Bermudez e Paulo Freire.
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/05/aplicacao-da-olimpiada-brasileira-de.html?q
=olimpiada+astronomia
Quantidade total: 01

Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
90) Tipo do produto: Material didático Indicador da atividade: 07
1) Eras do planeta Terra, com o objetivo de discutir a evolução do planeta.
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https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/producao-de-material-didatico
2) Trilha do conhecimento para trabalhar os alimentos e o sistema digestório.
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/producao-de-material-didatico
3) Tabela periódica e os alimentos.
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/producao-de-material-didatico
4) Sistema digestório e o caminho dos alimentos.
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/producao-de-material-didatico
5) Jogo de memória: citologia
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/03/plano-de-acao-jogo-da-memoria.html
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/03/criando-jogos-didaticos-sobre-citologia.html
6) Roteiro fabricação de foguete
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/05/roteiro-construcao-do-foguete.html
7) Jogo: quis astronomia
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/05/quiz-astronomia.html
8) Jogo memória das vidrarias
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/11/jogo-memoria-vidrarias.html
9) Slides sobre ISTs
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/11/slides-prevencao-ist.html
10) Material didático para realização de experimentos em sala de aula.
Câmara escura com lente – Material auxiliar para aulas de óptica.
Imã “gigante” – Material auxiliar para aulas de eletrostática.
Latinha “Vai e Vem” – Material auxiliar em aulas sobre energia elástica.
Submarino na garrafa - Material auxiliar em aulas de hidrostática.
Eletroscópio de Pêndulo – Material auxiliar para aulas de eletrostática.
Versorium – Material auxiliar para aulas de eletrostática.
https://pibidsubgrupofisicaiepf.blogspot.com.br/2017/09/materiais-didaticos-confeccionados-para.html
11) Descrição do produto gerado: Trata-se de um jogo onde existe a representação de um imã que
interage com as partículas atômicas (elétron, próton e nêutron) e cabe ao educando interpretar essa
interação entre partícula e os polos do imã.
Link: https://pibidsubgrupofisicaiepf.blogspot.com.br/2017/08/introducao-eletrostatica-educadora.html
Quantidade total: 11

Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
91) Tipo do produto: Expedições de Estudos Indicador da atividade: 09
1) Em agosto os estudantes do sétimo ano foram levados ao parcão. Essa expedição de estudos teve a
proposição de apresentar a história das árvores do Parque Dom Pedro II, o parcão da cidade.
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/expedicoes-de-es
tudo
2) Expedições de estudos na Unipampa, para contemplar atividades de pesquisa desenvolvidas no
Campus, a fim de uma iniciação à pesquisa.
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/expedicoes-de-es
tudo
3) No dia 01 de junho realizou-se um passeio pedagógico ao campus da Unipampa localizado no nosso
município de Uruguaiana.Participaram desta atividade pedagógica as duas turmas do terceiro ano do
ensino médio do período matutino.
https://pibidianosfisicarondon.blogspot.com.br/2017/06/
4) Entre os meses maio e junho, os alunos de todas as turmas do 9º ano do HB tiveram oportunidade
de conhecer o campus da UNIPAMPA (Universidade Federal do Pampa) Uruguaiana. Num total de 3
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passeios, com uma turma de cada vez, os estudantes puderam visitar alguns dos diversos laboratórios
da universidade, junto a sua professora e os bolsistas ID do PIBID.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/06/14/visitacoes-a-unipampa-maio-e-junho-16052017-140
62017/
5) No dia 26/09/2017, realizou-se uma visita ao Instituto Federal Farroupilha, com duas turmas do 9º
ano. A visita ao Instituto teve como intuito motivar os alunos que concluírem o ensino fundamental,
para que busquem no Instituto um novo caminho educacional, visando um ensino técnico
profissionalizante.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/09/26/visitacao-ao-instituto-federal-farroupilha-expedicao
-motivadora-bolsistas-anderson-e-robson/
6) Visita à Unipampa para que os educandos/as conheçam o espaço universitário a fim de
motivarem-se a ingressar após o termino do ensino médio.
https://pibidsubgrupofisicaiepf.blogspot.com.br/2017/11/educandosas-visitando-unipampa.html
Quantidade total: 06

Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
92) Tipo do produto: Oficinas e mini-cursos Indicador da atividade: 05
1) Oficina que ensina digitar, com objetivo de familiarizar o educando com o teclado do computador.
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/aula-de-informat
ica
2) Oficina do dia internacional da mulher, com objetivo de discutir a violência contra a mulher.
Hiperlink:https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/8-de-
marco--dia-internacional-da-mulher
3) Oficina do dia da família na escola, com objetivo de discutir as novas configurações familiars.
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/dinamica-do-dia-
da-familia
4) Oficinas realizada na semana acadêmica de ciências da natureza
http://pibidbiorondon.blogspot.com.br/2017/07/oficina-na-semali.html
5) Oficina sobre materiais adaptados ministrada para profissionais da educação da Secretaria
Municipal de Educação
http://pibidbiorondon.blogspot.com.br/2017/08/oficina-para-semed.html
6) Oficina para elaboração de células com material em alto relevo
http://pibidbiorondon.blogspot.com.br/2017/07/atividade-da-celula.html
7) Minicurso – slides do minicurso construção e dinamização do dossiê socioantropológico na
educação na V Semana Acadêmica do Curso de Ciências da Natureza/ Unipampa
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/05/blog-post.html?q=minicurso
Quantidade total: 07

Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
93) Tipo do produto: Banner artesanal Indicador da atividade: 15
1) Divulgação das atividades do PIBID na escola em murais
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/reunioes-de-plan
ejamento
2) Cartaz de divulgação do Pibid na escola
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/11/painel-pibid-romaguera.html
3) Banner Artesanal com fotos e informações, para a exposição e divulgação das atividades
desenvolvidas pelo PIBID, subgrupo Física no Instituto Estadual Paulo Freire.
https://pibidsubgrupofisicaiepf.blogspot.com.br/2017/11/banner.html

https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/06/14/visitacoes-a-unipampa-maio-e-junho-16052017-14062017/
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/06/14/visitacoes-a-unipampa-maio-e-junho-16052017-14062017/
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/09/26/visitacao-ao-instituto-federal-farroupilha-expedicao-motivadora-bolsistas-anderson-e-robson/
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/09/26/visitacao-ao-instituto-federal-farroupilha-expedicao-motivadora-bolsistas-anderson-e-robson/
https://pibidsubgrupofisicaiepf.blogspot.com.br/2017/11/educandosas-visitando-unipampa.html
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/aula-de-informatica
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/aula-de-informatica
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/8-de-marco--dia-internacional-da-mulher
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/8-de-marco--dia-internacional-da-mulher
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/dinamica-do-dia-da-familia 
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/dinamica-do-dia-da-familia 
http://pibidbiorondon.blogspot.com.br/2017/07/oficina-na-semali.html
http://pibidbiorondon.blogspot.com.br/2017/08/oficina-para-semed.html
http://pibidbiorondon.blogspot.com.br/2017/07/atividade-da-celula.html
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/05/blog-post.html?q=minicurso
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/reunioes-de-planejamento
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/reunioes-de-planejamento
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/11/painel-pibid-romaguera.html
https://pibidsubgrupofisicaiepf.blogspot.com.br/2017/11/banner.html


4) Banner impresso com as atividades realizadas no primeiro semestre de 2017, para exposição na
SEMALI.
https://pibidsubgrupofisicaiepf.blogspot.com.br/2017/11/participacao-do-pibid-semali-2017.html
5) Mural de divulgação do clube de ciências: Mural confeccionado com o objetivo de divulgar as
ações realizadas no clube de ciências, demonstrando o comprometimento social do programa,
bolsistas e supervisora, gerando visibilidade ao programa.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/03/23/monitoria-de-aula-2203/
Quantidade total: 05

Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
94) Tipo de produto: Organização de Feira de Ciências Indicador da atividade: 17
1) Organização da feira de Ciências. Que objetiva apresentar para a comunidade os resultados dos
estudos de ciências a partira da de experimentação
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/feira-de-ciencia
s
2) Organização da IV Feira de Meio Ambiente e Saúde da Escola Marechal Cândido Rondon
http://pibidbiorondon.blogspot.com.br/2017/11/organizacao-da-feira-de-meio-ambiente-e.html
Quantidade: 02

Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
95) Tipo do produto: Organização de Seminários Indicador da atividade: 19
1) IV Seminário Corpos, Gênero, Sexualidades e Relações Étnico-Raciais: avanços e retrocessos nas
práticas sociais e na produção de subjetividades.
Hiperlink: https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/participacoes-em-eventos
2) Seminário Inovação Pedagógica: repensando estratégias de formação acadêmico-profissional em
diálogo entre a Educação Básica e Superior.
Hiperlink: https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/participacoes-em-eventos
3) V Seminário Juvenil Conversando com a Gurizada
www.pibidconversando.vai.la
Quantidade total: 03

Subprojeto Matemática – Campus Itaqui
96) Tipo do produto: Interaula Indicador atividade: 06
Interaulas, em turno oposto ao regular, nas quais foram propostas atividades relacionadas aos
conteúdos do 6º ano do Ensino Fundamental.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/matematica-itaqui/producoes-didatico-pedagogicas-itaqui/int
eraulas/
Interaulas, em turno oposto ao regular, nas quais foram propostas atividades relacionadas aos
conteúdos do 7º ano do Ensino Fundamental.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/matematica-itaqui/producoes-didatico-pedagogicas-itaqui/int
eraulas/
Interaulas, em turno oposto ao regular, nas quais foram propostas atividades relacionadas aos
conteúdos do 8º ano do Ensino Fundamental.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/matematica-itaqui/producoes-didatico-pedagogicas-itaqui/int
eraulas/
Interaulas, em turno oposto ao regular, nas quais foram propostas atividades relacionadas aos
conteúdos do 1º ano do Ensino Médio.
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http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/matematica-itaqui/producoes-didatico-pedagogicas-itaqui/int
eraulas/
Interaulas, em turno oposto ao regular, nas quais foram propostas atividades relacionadas aos
conteúdos do 1º ano do Ensino Médio.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/matematica-itaqui/producoes-didatico-pedagogicas-itaqui/int
eraulas/
Interaulas, em turno oposto ao regular, nas quais foram propostas atividades relacionadas aos
conteúdos do 2º ano do Ensino Médio.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/matematica-itaqui/producoes-didatico-pedagogicas-itaqui/int
eraulas/
Interaulas, em turno oposto ao regular, nas quais foram propostas atividades relacionadas aos
conteúdos do 3º ano do Ensino Médio.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/matematica-itaqui/producoes-didatico-pedagogicas-itaqui/int
eraulas/
Quantidade total 07

Subprojeto Matemática – Campus Itaqui
97) Tipo do produto: Materiais didáticos Indicador atividade: 13
Cubra doze é um jogo obter os números de 1 a 12 através de uma operação (soma, subtração,
multiplicação e divisão) entre dois números sorteados do dado.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/didatico-pedagogicas/
A partir de uma sequência de atividades foi possível retomar os conceitos e áreas de figuras planas
via o software GeoGebra.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/didatico-pedagogicas/
O jogo do dominó abordou as representações do número racional na sua forma fracionária, decimal e
figural. O jogo foi destinado para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/didatico-pedagogicas/
Quantidade total 03

Subprojeto Educação Física – Campus Uruguaiana
98) Tipo do produto: mídias e materiais eletrônicos Indicador da atividade: 2
CANAL DE COMUNICAÇÃO: A partir da formação do grupo de bolsistas do PIBID, foi criada
uma página em rede social (facebook e instagram) aberta que são utilizadas como um canal de
comunicação entre os membros do grupo e os seguidores da rede social, fazendo divulgação de
atividades realizadas pelo PIBID, compartilhamento de imagens das ações realizadas e também de
textos e artigos sobre docência e Educação Física.
https://www.facebook.com/groups/226518240871685/?fref=ts
https://www.instagram.com/pibidefunipampa/
Quantidade total 02

PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS

Na produção bibliográfica destacam-se: artigo técnico-científico publicado; dissertação de mestrado
em andamento ou concluída; edição, organização e/ou coordenação de livros ou coleções; publicação
de jornais na escola; publicação de livro; publicação de capítulo de livro; publicação de resumo
técnico-científico; publicação de trabalho completo; publicação individual de crítica e resenha
científico-educacional ou prefácio de obras especializadas ou espetáculos; tese de doutorado em

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/matematica-itaqui/producoes-didatico-pedagogicas-itaqui/interaulas/
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http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/matematica-itaqui/producoes-didatico-pedagogicas-itaqui/interaulas/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/matematica-itaqui/producoes-didatico-pedagogicas-itaqui/interaulas/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/matematica-itaqui/producoes-didatico-pedagogicas-itaqui/interaulas/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/matematica-itaqui/producoes-didatico-pedagogicas-itaqui/interaulas/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/matematica-itaqui/producoes-didatico-pedagogicas-itaqui/interaulas/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/didatico-pedagogicas/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/didatico-pedagogicas/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/didatico-pedagogicas/
https://www.facebook.com/groups/226518240871685/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/226518240871685/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/226518240871685/?fref=ts
https://www.instagram.com/pibidefunipampa/


andamento ou concluída; trabalho de conclusão de curso em andamento ou concluída; tradução de
capítulo de livro; tradução de peças teatrais, de óperas encenadas e livros; outros.

Subprojeto Física – Campus Caçapava do Sul
1) Tipo do produto: Apresentação de trabalho Indicador da atividade: 1, 2, 7, 10, 11
Trabalho apresentado no XXII Simpósio Nacional de Ensino de Física, realizado na cidade de São
Carlos/SP, entre 23 e 27 de janeiro de 2017. O trabalho, intitulado “Abordagem de Temas no
Âmbito do PIBID/Física: Caracterização a partir de Revisão Bibliográfica”, visou investigar e
caracterizar, a partir de revisão bibliográfica, ações desenvolvidas no âmbito de subprojetos da área
da Física, do PIBID, balizadas pela abordagem temática.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/trabalho-snef.pdf
Trabalho apresentado no VII Encontro Estadual de Ensino de Física, realizado na cidade de Porto
Alegre/RS, entre 24 e 26 de agosto de 2017. O trabalho, intitulado “Astronomia: Uma Proposta de
Ensino Aplicada no Ensino Médio”, buscou relatar aspectos da implementação de uma proposta de
ensino com alunos do Ensino Médio.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/resumo-encontro-regional-de-fisica-2-versao.p
df
Trabalho apresentado no VII Encontro Estadual de Ensino de Física, realizado na cidade de Porto
Alegre/RS, entre 24 e 26 de agosto de 2017. O trabalho, intitulado “O Ensino de Astronomia:
Contribuições do PIBID na Formação Continuada de Professores de Física”, buscou investigar as
contribuições do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) na formação
continuada dos professores supervisores do subprojeto Física.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/trabalho_eeefis_ufrgs_fernando.pdf
Trabalho apresentado no 9º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE), realizado
na UNIPAMPA, campus de Santana do Livramento, 21 a 23 de novembro de 2017. O trabalho
intitulado “Propostas de Ensino elaboradas no PIBID: Contribuições para a Formação Inicial de
Professores” teve como objetivo analisar as contribuições da elaboração de uma proposta de ensino
na formação inicial de professores. A proposta foi aplicada com alunos do Ensino Médio de duas
turmas de primeiro ano de uma escola localizada na região central do Município de Caçapava do
Sul. A proposta foi elaborada com o enfoque sobre Astronomia e Astronáutica e as aulas foram
ministradas na componente de Física.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/ensino.pdf
Trabalho apresentado por um dos supervisores do subprojeto no 9º Salão Internacional de Ensino,
Pesquisa e Extensão (SIEPE), realizado na UNIPAMPA, campus de Santana do Livramento, 21 a 23
de novembro de 2017. O trabalho intitulado “O Ensino de Astronomia: Contribuições do PIBID na
Formação Continuada de Professores de Física” esteve focado nos impactos do PIBID na formação
continuada dos supervisores do subprojeto, com base no desenvolvimento das atividades que
envolveram o ensino de Astronomia em três escolas parceiras.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/resumo-siepe_pibid_fernando.pdf
Quantidade total 5

Subprojeto Física – Campus Caçapava do Sul
2) Tipo do produto: Trabalhos aceitos para apresentação Indicador da atividade: 1, 4, 7, 10, 11
Trabalho intitulado “ARTICULAÇÃO PIBID E O CURSO DE CIÊNCIAS EXATAS
LICENCIATURA: UM OLHAR PARA A ABORDAGEM DE TEMAS” produzido por bolsista
ID para o II ENLICSUL e II PIBIDSUL, II SEMINÁRIO INSTITUCIONAL PIBID/UNISINOS
realizado na Unisinos, na cidade de São Leopoldo, RS, entre os dias 13 e 15 de dezembro de 2017.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/artigo-pibid-aline-versao-atualizada.pdf

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/trabalho-snef.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/resumo-encontro-regional-de-fisica-2-versao.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/resumo-encontro-regional-de-fisica-2-versao.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/trabalho_eeefis_ufrgs_fernando.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/ensino.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/resumo-siepe_pibid_fernando.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/artigo-pibid-aline-versao-atualizada.pdf


Trabalho intitulado “PROPOSTA DE ENSINO COM BASE EM TEMAS: PERSPECTIVAS
FORMATIVAS DE BOLSISTAS NO PIBID” produzido por bolsista ID para o II ENLICSUL e II
PIBIDSUL, II SEMINÁRIO INSTITUCIONAL PIBID/UNISINOS realizado na Unisinos, na cidade
de São Leopoldo, RS, entre os dias 13 e 15 de dezembro de 2017.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/resumo-expandido-guedula.pdf
Trabalho intitulado “PIBID: USANDO EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE FÍSICA”
produzido por bolsista ID para o II ENLICSUL e II PIBIDSUL, II SEMINÁRIO INSTITUCIONAL
PIBID/UNISINOS realizado na Unisinos, na cidade de São Leopoldo, RS, entre os dias 13 e 15 de
dezembro de 2017.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/resumo-expandido-leo.pdf
Quantidade total 3

Subprojeto Química – Campus Caçapava do Sul
3) Tipo do produto: Artigo Indicador atividade: 11/15/16
Artigo intitulado: UTILIZAÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS EM QUÍMICA PARA ABORDAGEM
DO CONTEÚDO DE TABELA PERIÓDICA, apresentado no II EnlicSul - UNISINOS, São Leopoldo
/ RS de 139 a 15 dezembro de 2017.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/enlic-23-set-2017-finalizado.pdf

Artigo intitulado: ENSINO DE CIÊNCIAS: ANÁLISE DE PROBLEMAS INTERDISCIPLINARES,
apresentado no 37º EDEQ - Encontro de Debates sobre o Ensino de Química, Realizado na FURG,
Rio Grande / RS de 09 a 10 novembro de 2017. O trabalho apresenta um conjunto de
situações-problema selecionados e analisados por bolsistas de Iniciação à Docência realizado através
de pesquisa em fontes diversas, entre elas artigos produzidos a partir de cursos de formação de
professores publicados em eventos na área de Ensino, livros didáticos aprovados pelo Plano Nacional
do Livro Didático (PNLD) e livros cujos referenciais teóricos tratam da metodologia de Resolução de
Problemas.
http://www.edeq.furg.br/images/arquivos/trabalhoscompletos/s09/ficha-72.pdf

Artigo intitulado: ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS EM
LIVROS DE QUÍMICA DO ENSINO MÉDIO, apresentado no XI Encontro Nacional de Pesquisa em
Educação em Ciências – XI ENPEC, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC – 3 a 6
de julho de 2017.
http://www.abrapecnet.org.br/enpec/xi-enpec/anais/resumos/R0894-1.pdf

Artigo intitulado: ATIVIDADES EXPERIMENTAIS EM QUÍMICA: UMA ANÁLISE EM LIVROS
DIDÁTICOS, apresentado no 37º EDEQ - Encontro de Debates sobre o Ensino de Química, Realizado
na FURG, Rio Grande / RS de 09 a 10 novembro de 2017.
http://www.edeq.furg.br/images/arquivos/trabalhoscompletos/s05/ficha-154.pdf

Artigo intitulado: METODOLOGIAS ALTERNATIVAS DE ENSINO COMO PROPOSTA
PEDAGÓGICA PARA ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM QUÍMICA, apresentado no I Encontro
Regional de Ensino de Ciências EREC, 30 e 31 de Março de 2017 em Santa Maria.
Link:http://docs.wixstatic.com/ugd/b723da_571d021e09c941d391774052fa29f9b3.pdf

tigo intitulado: ANÁLISE DE PROBLEMAS DISPONÍVEIS EM LIVROS DIDÁTICOS DO
ENSINO FUNDAMENTAL PNLD-2017, apresentado no 37º EDEQ - Encontro de Debates sobre o
Ensino de Química, Realizado na FURG, Rio Grande / RS de 09 a 10 novembro de 2017.

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/resumo-expandido-guedula.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/resumo-expandido-leo.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/enlic-23-set-2017-finalizado.pdf
http://www.edeq.furg.br/images/arquivos/trabalhoscompletos/s09/ficha-72.pdf
http://www.abrapecnet.org.br/enpec/xi-enpec/anais/resumos/R0894-1.pdf
http://www.edeq.furg.br/images/arquivos/trabalhoscompletos/s05/ficha-154.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/b723da_571d021e09c941d391774052fa29f9b3.pdf


Link:http://www.edeq.furg.br/images/arquivos/trabalhoscompletos/s14/ficha-5.pdf

Artigo intitulado: ANÁLISE DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS PRESENTES EM LIVROS
DIDÁTICOS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL,
apresentado no 37º EDEQ - Encontro de Debates sobre o Ensino de Química, Realizado na FURG,
Rio Grande / RS de 09 a 10 novembro de 2017.
Link: http://www.edeq.furg.br/images/arquivos/trabalhoscompletos/s07/ficha-102.pdf

Artigo intitulado: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: ANÁLISE EM LIVROS DIDÁTICOS DE
CIÊNCIAS DA NATUREZA, apresentado no XI Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em
Ciências – XI ENPEC, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC – 3 a 6 de julho de
2017.

http://www.abrapecnet.org.br/enpec/xi-enpec/anais/resumos/R0961-1.pdf

I EREC – Santa Maria - RS/2017. O trabalho se constitui pelas experiências vivenciadas por uma
acadêmica do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas, em seu estágio de Monitoria na disciplina de
Química que realizou-se em uma escola da rede pública de ensino. As atividades implementadas foram
desenvolvidas através da utilização de metodologias alternativas de ensino.

http://docs.wixstatic.com/ugd/b723da_571d021e09c941d391774052fa29f9b3.pdf

Quantidade total 10

Subprojeto Química – Campus Caçapava do Sul
4) Resumo Expandido Indicador atividade: 11/15/16
Trabalho intitulado: SEQUÊNCIA DIDÁTICA BASEADA EM ATIVIDADES EXPERIMENTAIS
INVESTIGATIVAS: ABORDAGEM SOBRE MISTURAS E PROCESSOS DE SEPARAÇÃO,
apresentado no 9º Siepe- Salão Internacional de Pesquisa, Ensino e Extensão (UNIPAMPA) - Santana
do Livramento – 2017.

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/11/trabalho-siepe-set-2017-submetido.pdf

Trabalho intitulado: EXPERIMENTOS INVESTIGATIVOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA: REAÇÕES
QUÍMICAS, apresentado no 9º Siepe - Salão Internacional de Pesquisa, Ensino e Extensão
(UNIPAMPA) – Santana do Livramento – 2017.

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/11/siepereacoesquimicas.pdf

Trabalho intitulado: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO ESTRATÉGIA PARA O ENSINO DE
CIÊNCIAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UMA TURMA DE 8º ANO, apresentado no 9º Siepe-
Salão Internacional de Pesquisa, Ensino e Extensão (UNIPAMPA) - Santana do Livramento – 2017.

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/11/stephnasiepe.pdf

Quantidade total 03

Subprojeto Matemática – Campus Campus Bagé
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http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/11/stephnasiepe.pdf


5) Tipo do produto: Publicação em evento acadêmico Indicador da atividade: 4.1.8; 4.2.13; 4.3.13;
4.4.10; 4.5.13.

Comunicação oral ENCIF: “Teorema de Pitágoras: uma abordagem lúdica através da corrida
pitagórica” E. E. E. Básica Prof. Justino Quintana

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/teorema-de-pitagoras-uma-abordagem-ludica-atra
ves-da-corrida-pitagorica-1.pdf
Comunicação oral 9º SIEPE: “Explorando a cultura africana através de jogos”. E. E. E. Básica Prof.
Justino Quintana
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/explorando-a-cultura-africana-atraves-de
jogos.pdf
Comunicação oral 9º SIEPE: “Jogos Boole: a maneira divertida de aprender”. E. M. E. F. Pérola Gonçalves
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/jogos-boole-a-maneira-divertida-de-aprender.pdf
Oficina 9º Siepe: “Boole: desenvolvendo o raciocínio lógico”. E. M. E. F. Pérola Gonçalves
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/boole-desenvolvendo-o-raciocinio-logico.pdf

Comunicação oral 9º SIEPE: “Desenvolvendo o pensamento geométrico espacial por meio de sólidos e
planificações” Instituto Federal Sul Rio-Grandense – Campus Bagé.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/desenvolvendo-o-pensamento-geometrico-espacia
l-por-meio-de-solidos-e-planificacoes.pdf
Comunicação oral 9º SIEPE: “Matemática e física uma proposta interdisciplinar”, realizada no Instituto
Federal Sul Rio-Grandense – Campus Bagé.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/matematica-e-fisica-uma-proposta-interdisciplinar
.pdf
Minicurso 9º SIEPE: “Desafio do centro de gravidade” (realizada no Instituto Federal Sul
Rio-Grandense – Campus Bagé).
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/desafio-do-centro-de-gravidade.pdf

Comunicação oral 9º SIEPE: “A História da Matemática em Sala de Aula como Instrumento para a
Aprendizagem”
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/a-historia-da-matematica-em-sala-de-aula-como-i
nstrumento-para-a-aprendizagem-1.pdf
Comunicação oral 9º SIEPE: “Entendendo e Construindo os Sólidos de Platão”
E.E.E.M. Silveira Martins:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/entendendo-e-construindo-os-solidos-de-platao.pd
f
Oficina 9º SIEPE: “Construindo os poliedros de Platão em busca da aprendizagem significativa”.
E.E.E.M. Silveira Martins:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/construindo-os-poliedros-de-platao-em-busca-da-a
prendizagem-significativa.pdf

Quantidade total 10

Subprojeto Física – Campus Bagé
6) Tipo do produto: Resumo Técnico-Científico Indicador atividade: 11
CONTROLE DE TEMPERATURA PID COM ARDUINO. Trabalho apresentado no VII Encontro
Estadual de Ensino de Física – RS, Porto Alegre, 2017. Modalidade: Pôster – Resumo (Página 22).
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http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/a-historia-da-matematica-em-sala-de-aula-como-instrumento-para-a-aprendizagem-1.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/entendendo-e-construindo-os-solidos-de-platao.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/entendendo-e-construindo-os-solidos-de-platao.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/construindo-os-poliedros-de-platao-em-busca-da-aprendizagem-significativa.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/10/construindo-os-poliedros-de-platao-em-busca-da-aprendizagem-significativa.pdf


http://www.if.ufrgs.br/mpef/7eeefis/Atas_VII_EEEFis-RS.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/11/controle_de_temperatura_pid_com_arduino_e
ncontro_estadual_de_ensino_de_fisica_2017.pdf
UM ESTUDO SOBRE O CONHECIMENTO PRÉVIO DE ALUNOS DE ENSINO MÉDIO A
RESPEITO DE CONTEÚDOS INTRODUTÓRIOS DE FÍSICA. Trabalho apresentado no VII
Encontro Estadual de Ensino de Física – RS, Porto Alegre, 2017. Modalidade: Pôster – Resumo
(Página 52).
http://www.if.ufrgs.br/mpef/7eeefis/Atas_VII_EEEFis-RS.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/11/poster_eeefis_2017.pdf
BINGO LÓGICO: UMA ATIVIDADE PARA A INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO. Trabalho
apresentado no VII Encontro Estadual de Ensino de Física – RS, Porto Alegre, 2017. Modalidade:
Pôster – Resumo (Página 16).
http://www.if.ufrgs.br/mpef/7eeefis/Atas_VII_EEEFis-RS.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/11/poster_bingo-1.pdf
CARACTERIZAÇÃO DO CONVERSOR AD – HX711 PARA ARDUINO. Trabalho apresentado
no VII Encontro Estadual de Ensino de Física – RS, Porto Alegre, 2017. Modalidade: Pôster –
Resumo (Página 18).
http://www.if.ufrgs.br/mpef/7eeefis/Atas_VII_EEEFis-RS.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/11/caracterizacao_do_conversor_ad_hx711_para
_arduino_encontro_estadual_de_ensino_de_fisica_2017.pdf
CONFIABILIDADE DE SENSORES UTILIZADOS COM O ARDUINO E RUÍDO DA
ENTRADA ANALÓGICA. 3° ENCIF – Encontro de Ciência e Tecnologia do IFSul, Bagé, 2017.
Modalidade: Pôster – Resumo.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/11/encif-2016_confiabilidade_de_sensores_utiliz
ados_com_o_arduino_e_ruido_da_entrada_.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/11/poster_thales_3encif.pdf
Quantidade total 05

Subprojeto Ciências – Campus Dom Pedrito
7) Tipo do produto: Participação de Eventos/Apresentação de Trabalhos Indicador da atividade: 11

Participação e apresentação de dois trabalhos no XIX Fórum de Estudos Leituras de Paulo Freire,
realizado na cidade de Rio Grande/RS, nos dias 1, 2 e 3 de junho. Entende-se que a participação em
eventos como esse, enriquece a condição formativa na qual nos encontramos. A relevância se deve à
troca de saberes decorrente desses momentos, nos quais os conhecimentos e/ou vivências nos espaços
educacionais são compartilhados.
Imagem:
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLNTd3dlQyemVRaGs/view?usp=sharing
Certificado trabalho 1- “Drogas: um projeto de ensino com viés social”
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLUnl5eUcxaXpvbTQ/view?usp=sharing
Texto:
https://drive.google.com/file/d/0B1b9yeLn1-yndjIzV0ZXTm5vbGc/view?usp=sharing
Certificado trabalho 2: “O portfólio como instrumento investigativo e reflexivo no PIBID - Ciências
da Natureza”.
https://drive.google.com/file/d/0B1b9yeLn1-ynamFKb3U3VUF0ckE/view?usp=sharing
Texto:
https://drive.google.com/file/d/0B1b9yeLn1-ynb2NlX2FQSUlLMTg/view?usp=sharing

http://www.if.ufrgs.br/mpef/7eeefis/Atas_VII_EEEFis-RS.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/11/controle_de_temperatura_pid_com_arduino_encontro_estadual_de_ensino_de_fisica_2017.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/11/controle_de_temperatura_pid_com_arduino_encontro_estadual_de_ensino_de_fisica_2017.pdf
http://www.if.ufrgs.br/mpef/7eeefis/Atas_VII_EEEFis-RS.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/11/poster_eeefis_2017.pdf
http://www.if.ufrgs.br/mpef/7eeefis/Atas_VII_EEEFis-RS.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/11/poster_bingo-1.pdf
http://www.if.ufrgs.br/mpef/7eeefis/Atas_VII_EEEFis-RS.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/11/caracterizacao_do_conversor_ad_hx711_para_arduino_encontro_estadual_de_ensino_de_fisica_2017.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/11/caracterizacao_do_conversor_ad_hx711_para_arduino_encontro_estadual_de_ensino_de_fisica_2017.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/11/encif-2016_confiabilidade_de_sensores_utilizados_com_o_arduino_e_ruido_da_entrada_.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/11/encif-2016_confiabilidade_de_sensores_utilizados_com_o_arduino_e_ruido_da_entrada_.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/11/poster_thales_3encif.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLNTd3dlQyemVRaGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0D5mKu2TCMLUnl5eUcxaXpvbTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1b9yeLn1-yndjIzV0ZXTm5vbGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1b9yeLn1-ynamFKb3U3VUF0ckE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1b9yeLn1-ynb2NlX2FQSUlLMTg/view?usp=sharing


Participação e apresentação de três trabalhos no V Seminário Interfaces Pedagógicas Licenciaturas
em Diálogo, realizado na cidade de Rio Grande/RS, nos dias 22, 23 e 24 de agosto, com certificados
ainda não expedidos.
Imagem:
https://drive.google.com/file/d/0B1b9yeLn1-ynVE9meUdXR1RKaFE/view?usp=sharing
Certificado trabalho 1: “Conhecendo as plantas medicinais”.
https://drive.google.com/file/d/0B1b9yeLn1-ynZVB6LTRKcElKd2s/view?usp=sharing
Texto: https://drive.google.com/file/d/0B1b9yeLn1-ynVEEtM1ZJa2ZHZUE/view?usp=sharing
Certificado trabalho 2: “Explorando o aparelho reprodutor feminino e a fecundação com o auxílio de
jogos didáticos”.
https://drive.google.com/file/d/0B1b9yeLn1-ynQ1Qxc1plUTVCS0U/view?usp=sharing
Texto: https://drive.google.com/file/d/0B1b9yeLn1-ynN0tnYzR2Zm9UNkU/view?usp=sharing
Certificado trabalho 3: “Mostra Multidisciplinar da EJA: a perspectiva dos educandos”.
https://drive.google.com/file/d/0B1b9yeLn1-ynbExKOGJsVEk2Tkk/view?usp=sharing
Texto: https://drive.google.com/file/d/0B1b9yeLn1-ynYk1MY2J2MDdDem8/view?usp=sharing
II ENLIC SUL, II PIBID Sul e II Seminário Institucional do Pibid - Ocorrerá entre os dias 13 e 15 de
dezembro na Unisinos São Leopoldo, com a Temática: Práticas de Iniciação a Docência na região
Sul, enfoques, avaliação e perspectivas. (Tarouco, Cíntia e Lizi)
Texto do trabalho 1: CONCEITO SOBRE PELE E ANEXOS A PARTIR DA TEMÁTICA
COSMÉTICOS.
Link Pdf: https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xyTng0eE8waVRzLW8/view?usp=sharing
Link Aceite:
https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xyVTFjaHVVT0ZybDQ/view?usp=sharing
Texto do trabalho 2: “Contribuições do PIBID na formação de professores de Ciências da Natureza”
Link: https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0VWw5dU9WZlV1WjQ
Aceite: https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0S2hwRVVMNkVKVms
Título:: A EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS: CONCEPÇÕES DOS DISCENTES.
Texto:https://drive.google.com/file/d/0B1YJxAXLONFaNmpBdVB1VnI4bFk/view?usp=sharing
Aceite:https://drive.google.com/file/d/0B1YJxAXLONFaVGNPLXFXc0lpQjg/view?usp=sharing
SIEPE - Com a temática “O conhecimento vai além das fronteiras”, a Universidade Federal do
Pampa (Unipampa) lança a nona edição doSalão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão
(Siepe), que ocorrerá de 21 a 23 de novembro de 2017, em Santana do Livramento.

Trabalho 1- CIRCUITOS DE PRÁTICAS EXPERIMENTAIS PARA ENSINO DAS LEIS DE
NEWTON.
Texto: https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xyYUdRT1hOaFZvelk/view?usp=sharing
Aceite do trabalho:
https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xya2dvSHpTM1V2U28/view?usp=sharing

Trabalho 2- A CONTRIBUIÇÃO DAS MONITORIAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE
CIÊNCIAS DA NATUREZA
Texto: https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xyVUZ1QWZodWVoMTA/view?usp=sharing
Aceite do trabalho :
https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xyWXl5N2V6cWgwRFk/view?usp=sharing

Trabalho 3-MIMETISMO OU CAMUFLAGEM: UMA DISCUSSÃO A PARTIR DA PROVA
BRASIL

https://drive.google.com/file/d/0B1b9yeLn1-ynVE9meUdXR1RKaFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1b9yeLn1-ynZVB6LTRKcElKd2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1b9yeLn1-ynVEEtM1ZJa2ZHZUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1b9yeLn1-ynQ1Qxc1plUTVCS0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1b9yeLn1-ynN0tnYzR2Zm9UNkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1b9yeLn1-ynbExKOGJsVEk2Tkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1b9yeLn1-ynYk1MY2J2MDdDem8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xyTng0eE8waVRzLW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xyVTFjaHVVT0ZybDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0VWw5dU9WZlV1WjQ
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0S2hwRVVMNkVKVms
http://eventos.unipampa.edu.br/siepe/
http://eventos.unipampa.edu.br/siepe/
https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xyYUdRT1hOaFZvelk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xya2dvSHpTM1V2U28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xyVUZ1QWZodWVoMTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xyWXl5N2V6cWgwRFk/view?usp=sharing


Texto: https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xydFF1TnUwd0NkbDQ/view?usp=sharing
Aceite do trabalho:
https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xydzl4SGFjMnNxbVU/view?usp=sharing

Trabalho 4- O JOGO LÚDICO COMO FERRAMENTA NO ENSINO APRENDIZAGEM DO
DIABETES
Texto: https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xyUkxCOXlJbEFVS3c/view?usp=sharing
Aceite do trabalho::
https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xySkhLeVlMSmplTGc/view?usp=sharing

Trabalho 5- PROJETO LABORATÓRIO FUNCIONAL: UMA ALTERNATIVA NA PRÁTICA DA
EXPERIMENTAÇÃO EM SALA DE AULA.
Texto: https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xyYXZLT2otdS1UMWM/view?usp=sharing
Aceite do trabalho::
https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xyc243QTFna25vdDg/view?usp=sharing

Trabalho 6- RÓTULOS E EMBALAGENS ALIMENTÍCIAS: DO SENSO COMUM AO
CONHECIMENTO CIENTÍFICO
Texto: https://drive.google.com/open?id=0Bx31dQLwg1pwUlk0QWpvdG80VG8
Aceite do trabalho: https://drive.google.com/open?id=0Bx31dQLwg1pwMDRONnZfTW53ZDg

Trabalho 7- PLANTAS MEDICINAIS: UM OLHAR SOBRE O USO DA TEMÁTICA NAS
SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DOM PEDRITO-RS
Texto: https://drive.google.com/open?id=0Bx31dQLwg1pwS2xxYU9ueEdqdUE
Aceite do trabalho: https://drive.google.com/open?id=0Bx31dQLwg1pwcDBEMllpMmRPX1U

Trabalho 8- MEDICAMENTO VILÃO OU MOCINHO?
Texto: https://drive.google.com/open?id=0Bx31dQLwg1pwMXN0ckZWdkhUcEE
Aceite do trabalho: https://drive.google.com/open?id=0Bx31dQLwg1pwb2VfQ3F1Q0ZfeTA

Trabalho 9- CONCEPÇÕES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE A
EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS
Texto:https://drive.google.com/file/d/0B1YJxAXLONFaeXNRSDVfR1hHMFk/view?usp=sharing
Aceite:https://drive.google.com/file/d/0B1YJxAXLONFaNXFjbFpsSGxZV3c/view?usp=sharing

Trabalho 10- CONSTRUINDO CONCEITOS DE FÍSICA: MOVIMENTO RETILÍNEO
UNIFORME
Texto:https://drive.google.com/file/d/0B1YJxAXLONFaSXBtem9OVDlXSG8/view?usp=sharing
Aceite:https://drive.google.com/file/d/0B1YJxAXLONFaMXVqTS1sSGxoUHM/view?usp=sharing

Trabalho 11 - EM BUSCA DE UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA:SEU CORAÇÃO JÁ
DISPAROU HOJE?
Texto:https://drive.google.com/file/d/0B1YJxAXLONFabW5jSEpINmlGUU0/view?usp=sharing
Aceite do trabalho:
https://drive.google.com/file/d/0B1YJxAXLONFadXBYX2hFQk5SV2s/view?usp=sharing

Trabalho 12- QUESTÕES DA PROVA BRASIL: PROBLEMATIZAÇÃO DO TEMA ENERGIA
Texto:

https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xydFF1TnUwd0NkbDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xydzl4SGFjMnNxbVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xyUkxCOXlJbEFVS3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xySkhLeVlMSmplTGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xyYXZLT2otdS1UMWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xyc243QTFna25vdDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0Bx31dQLwg1pwUlk0QWpvdG80VG8
https://drive.google.com/open?id=0Bx31dQLwg1pwMDRONnZfTW53ZDg
https://drive.google.com/open?id=0Bx31dQLwg1pwS2xxYU9ueEdqdUE
https://drive.google.com/open?id=0Bx31dQLwg1pwcDBEMllpMmRPX1U
https://drive.google.com/open?id=0Bx31dQLwg1pwMXN0ckZWdkhUcEE
https://drive.google.com/open?id=0Bx31dQLwg1pwb2VfQ3F1Q0ZfeTA
https://drive.google.com/file/d/0B1YJxAXLONFadXBYX2hFQk5SV2s/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/0B1YJxAXLONFaYjJTaHNEa3dRM3c/view?usp=sharing
Aceite do trabalho:
https://drive.google.com/file/d/0B1YJxAXLONFaUThUQUczZ0stSjg/view?usp=sharing

Trabalho 13- EXPLORANDO AS SENSAÇÕES: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE
CIÊNCIAS.
Texto-https://drive.google.com/file/d/0B1YJxAXLONFaR1plZEhoRGdYTlE/view?usp=sharing
Aceite do trabalho
:https://drive.google.com/file/d/0B1YJxAXLONFaMzBUeFJQNXQ3RjQ/view?usp=sharing

Trabalho 14- O OLHAR CRÍTICO DO SUPERVISOR PIBID SOBRE SUA PRÁTICA
Texto-
https://drive.google.com/file/d/0B1YJxAXLONFad1VWMzVOOWpUUEk/view?usp=sharing
Aceite do trabalho-
https://drive.google.com/file/d/0B1YJxAXLONFaNndCNWNUTUtpRHM/view?usp=sharing

Trabalho 15 - EU DANÇO, TU DANÇA, NÓS DANÇAMOS...APRENDENDO DE FORMA
INTERDISCIPLINAR
Texto: https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0RzhxM0tTRE9CU3M
Aceite do trabalho: https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0MFlJM3Rwemh2Q1U

Trabalho 16- UNIDADE DIDÁTICA COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA PARA EXPLORAR
A TEMÁTICA DIABETES.
Texto: https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0MjQ4bWljX2NhQ1U
Aceite do trabalho- https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0LVNRNjN2dl8xZzg

Trabalho 17- NO RITMO DO VIDEOGAME: CIÊNCIAS DA NATUREZA EM UMA
PERSPECTIVA INCLUSIVA.
Texto https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0MjM3bVRhdWRIakU

Trabalho 18- EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS E A EDUCAÇÃO INCLUSIVA:
ARTICULAÇÕES ENTRE TEORIA E PRÁTICA
Texto: https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0R2Rpc21zQ2cweHM
Aceite do trabalho- https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0MFlJM3Rwemh2Q1U

Trabalho 19- BARRINHAS DE CEREAIS: EXPLORANDO OS RÓTULOS NO ENSINO DE
CIÊNCIAS
Texto: :https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0aUhJZXo5RWRFMjQ
Acite do trabalho- https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0aG1qVS1kekIwcmM

Trabalho 20- COLEÇÃO ZOOLÓGICA ITINERANTE ALIADA AO ENSINO DE ZOOLOGIA
Texto: https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0cmVDeXVSTXF3M0E
Aceite do trabalho https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0T01oajNlMndGVmc

Trabalho 21- corpo em movimento: uma estratégia que une Ciências e tecnologia.
Texto: https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0ZzI1QjJGeTlURkE
Aceite do trabalho: https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0dHc1enNRSDhKNGs

https://drive.google.com/file/d/0B1YJxAXLONFaYjJTaHNEa3dRM3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1YJxAXLONFaUThUQUczZ0stSjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1YJxAXLONFaR1plZEhoRGdYTlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1YJxAXLONFaMzBUeFJQNXQ3RjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1YJxAXLONFad1VWMzVOOWpUUEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1YJxAXLONFaNndCNWNUTUtpRHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0RzhxM0tTRE9CU3M
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0MFlJM3Rwemh2Q1U
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0MjQ4bWljX2NhQ1U
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0LVNRNjN2dl8xZzg
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0MjM3bVRhdWRIakU
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0R2Rpc21zQ2cweHM
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0MFlJM3Rwemh2Q1U
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0aG1qVS1kekIwcmM
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0cmVDeXVSTXF3M0E
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0T01oajNlMndGVmc
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0ZzI1QjJGeTlURkE
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0dHc1enNRSDhKNGs


Trabalho 22-o corpo humano: uma proposta para o Ensino de Ciências
Texto-https://drive.google.com/file/d/0B1YJxAXLONFaUEZyVExwLVBNMXM/view?usp=sharing
Aceite do trabalho-
https://drive.google.com/file/d/0B1YJxAXLONFadXBYX2hFQk5SV2s/view?usp=sharing
INTRAPIBID - Nos dias 21 e 22 de setembro de 2017, ocorreu o Seminário Institucional do Pibid
juntamente com o Fórum das Licenciaturas que aconteceu no Campus-Bagé da Universidade Federal
do Pampa. Este contou com rodas de conversa sobre perspectivas do ensino em geral. Foram dois
dias de muito aprendizado para todos os bolsistas Pibid.

Foto Escola Sucessão dos Moraes:
https://drive.google.com/open?id=0B6Tyy7MibOd0ZlNJZFAzVl9wdTA
Foto Escola Bernardino
https://drive.google.com/file/d/0B3186qXQu6xyTm1OM3FscTNFMkU/view?usp=sharing
Participação e apresentação de trabalho no evento II Jornada Ibero-Americana de Pesquisas em
Políticas Educacionais e Experiências Interdisciplinares na Educação. Ocorreu entre os dias 04 e 06
de setembro de 2017 no IFRN Campus Natal-Central-Natal-Rio Grande do Norte.
Trabalho 1- https://drive.google.com/open?id=0Bx31dQLwg1pwd3ZaeE53a01ta0E
Título- INTERDISCIPLINARIDADE E HISTÓRIAS EM QUADRINHOS: CONCEPÇÕES DOS
BOLSISTAS PIBID-CIÊNCIAS DA NATUREZA.
Link:
https://www.even3.com.br/Anais/iijorneduc/52938-INTERDISCIPLINARIDADE-E-HISTORIAS-E
M-QUADRINHOS--CONCEPCOES-DOS-BOLSISTAS-PIBID---CIENCIAS-DA-NATUREZA
Quantidade Total 30

Subprojeto Ciências – Campus Dom Pedrito
8) Tipo do produto: Pesquisas desenvolvidas pelo PIBID Indicador da atividade: 12

ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS- O artigo intitulado “Esmaltes de Unhas como
Temática para o ensino de Ciências da Natureza” foi aceito para publicação na revista REDEQUIM
Debates em Ensino de Química- ISSN: 2447-6099, na seção “Relatos de Experiência”. Trata-se de
um projeto interdisciplinar desenvolvido pelo PIBID, do curso de Licenciatura em Ciências da
Natureza, da Unipampa, explorou a temática esmaltes de unhas, desde o processo de fabricação até a
sua utilização pelo consumidor, construindo conceitos de Química Orgânica; Biologia; e Física.
Participaram 16 alunos do 3º ano do Ensino Médio de uma Escola Estadual do município de Dom
Pedrito – RS.
Link: https://drive.google.com/open?id=0Bx31dQLwg1pwYTFJUDVuY1ItSVU
LIVRO - Organização dos capítulos para a publicação em Ebook. Cada subprojeto sistematizou os
principais resultados envolvendo o planejamento e a aplicação dos projetos desenvolvidos ao longo
de 2017.
Quantidade Total 02

Subprojeto Letras Português - Campus Bagé
9) Tipo do produto: Resumos Indicador da atividade: 3
O resumo A tecnologia como tema para produção de podcast foi apresentado, sob a forma de
comunicação oral, pela bolsista Bruna Marzullo Fonseca, na Roda de Conversa organizada em
torno dos temas Metodologias atuais no ensino de línguas; Produção e análise de material didático;
e Questões curriculares no ensino de línguas, da II Jornada de Reflexões sobre Ensino de Línguas,
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evento organizado pelo Mestrado Profissional em Ensino de Línguas da UNIPAMPA/Campus
Bagé, realizado nos dias 29 e 30 de setembro.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/10/participacao-na-ii-jornada-de-reflexoes_8.htm
l
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/ciep-na-ii-jornada-de-reflexoes-de-ensino-de-linguas/
O resumo Práticas de letramentos através da contação de históriasfoi apresentado por Stéfany
Solari Maciel, nas Rodas de Conversa, da II Jornada de Reflexões sobre Ensino de Línguas,
evento organizado pelo Mestrado Profissional em Ensino de Línguas da UNIPAMPA/Campus
Bagé, realizado nos dias 29 e 30 de setembro. O relato apresenta uma experiência desenvolvida
como projeto de leitura, aplicado na Escola Félix Contreiras, no município de Bagé/RS. As
atividades são realizadas quinzenalmente na escola e constituem-se, basicamente, como uma ação
de incentivo à leitura a partir da contação de histórias e de atividades que dialoguem com a
temática do conto, gênero que é trabalhado com os alunos dos anos iniciais da escola.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/10/participacao-da-bolsista-stefany-solari_10.ht
ml
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-letras-felix-na-ii-jornada-de-reflexoes-sobre-ensino-d
e-linguas/
O resumo Um olhar crítico para padrões de beleza a partir do conceito de princesa e
antiprincesa, elaborado pelos bolsistas da E.M.E.F. São Pedro, foi submetido e aprovado para
participação do evento II Jornada de Reflexões sobre o Ensino de Línguas na Unipampa, campus
Bagé, ocorrido nos dias 29 e 30 de setembro de 2017. O trabalho, cujo objetivo foi relatar as
atividades desenvolvidas no âmbito do projeto de leitura Princesas e Antiprincesas (2016), teve por
base promover reflexões acerca dos padrões estéticos e comportamentais de princesas e príncipes,
trazendo narrativas tradicionais e contemporâneas presentes nos contos de fadas. Sendo assim, ao
refletir sobre a ressignificação do conceito de beleza, os alunos foram instigados a desconstruírem
padrões estabelecidos socialmente de modo a promover o reconhecimento, empatia e respeito
dentro do ambiente escolar.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/10/participacao-na-ii-jornada-de-reflexoes.html
O resumo Parada da leitura foi submetido e aprovado para participação na II Jornada de
Reflexões sobre o ensino de línguas, foi realizada nas dependências da Unipampa, nos dias 29 e 30
de setembro a reflexão sobre o ensino de línguas. A proposta da apresentação foi relatar e refletir
sobre as atividades e desdobramentos do projeto de fluxo contínuo Parada da Leitura na E.M.E.F.
Dr. João Severiano da Fonseca.
O resumo Literatura Africana, elaborado pelos pibidianos que atuam na Escola João Severiano da
Fonseca, foi submetido e aprovado para participação na XXV Semana de Letras, da Universidade
Federal de Santa Maria, ocorrida dos dias 06 a 09 de novembro de 2017. O objetivo foi trabalho foi a
apresentação das atividades, que estavam em andamento, no projeto desenvolvidos pelos bolsistas a
respeito do trabalho com literatura africana no Brasil, em sala de aula.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/11/xxv-semana-de-letras-da-ufsm.html

Quantidade total: 05

Subprojeto Letras Português - Campus Bagé
10) Tipo do produto: Resumos Expandidos Indicador da atividade: 3

O resumo expandido Oficina de linguagem: Mitos de criação foi apresentado, sob a forma de
comunicação oral, pela bolsista Bruna Marzullo Fonseca, no III Encontro de Ciência e
Tecnologia do Instituto Federal Sul-rio-grandense, realizado nos dias 12 e 13 de setembro, em
Bagé/RS. Essa oficina foi desenvolvida ao longo de 6 h/a e teve como objetivo principal mostrar
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aos alunos a importância de conhecer aspectos de diferentes culturas, enfatizando os mitos de
criação, narrativas antigas que buscavam explicar o surgimento do mundo e do ser humano.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/10/participacao-de-bolsista-da-escola-ciep.html
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/mitos-de-criacao-no-iii-encif/
O resumo expandido Multiletramentos, Letramentos Digitais: Trabalhando com Gêneros do
Youtube® foi apresentado, sob a forma de comunicação oral, pela bolsista Gisele Alves de Brito,
no III Encontro de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal Sul-rio-grandense, realizado nos dias
12 e 13 de setembro, em Bagé/RS. O projeto teve como objetivo apresentar os resultados da
oficina, aplicada nas turmas de alunos do ensino médio, utilizando os letramentos digitais, levando
os alunos a ter contato com as novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), fazendo
uso de plataformas multimodais, utilizando as formas de linguagem encontradas nos ambientes
virtuais, mais especificamente YouTube.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/10/iii-encontro-de-ciencia-e-tecnologia.html
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-portugues-do-ifsul-no-iii-encontro-de-ciencia-e-tecn
ologia-encif/
O resumo expandido, intitulado Projeto Intervenção Literária: uma proposta de incentivo à
leitura no IFSUL – Bagé, foi apresentado, sob a forma de comunicação oral, pela bolsista Ana
Paula C. Pinheiro, no III Encontro de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal
Sul-rio-grandense, realizado nos dias 12 e 13 de setembro, em Bagé/RS. Na apresentação foram
descritas quatro intervenções literárias realizadas durante o primeiro semestre de 2017 no instituto,
assim como resultados obtidos dos trabalhos.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/10/apresentacao-do-trabalho-projeto.html
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/apresentacao-do-projeto-intervencao-literaria-uma-propost
a-de-incentivo-a-leitura-no-iii-encif/
O resumo expandido O trabalho com curta-metragens a partir das obras de João Simões
Lopes Neto foi apresentado, sob a forma de comunicação oral, por Stéfany Solari Maciel, no III
Encontro de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal Sul-rio-grandense, realizado entre nos dias
12 e 13 de setembro, em Bagé/RS. O relato trata de projeto que teve como tarefa final a produção
de um curta-metragem, com temas e características ficcionais presentes na obra Contos gauchescos
e lendas do sul, de João Simões Lopes Neto. A atividade, pensada no contexto da cultura regional,
foi bem aceita pelos jovens que na produção final integraram os gêneros conto e curta-metragem.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/10/participacao-da-bolsista-stefany-solari.html
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-letras-felix-no-iii-encif/
O resumo expandido Super HQs foi apresentado, sob a forma de comunicação oral, pela bolsista
Eduarda Silva Goulart, no 9º SIEPE – Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, da
UNIPAMPA, realizado entre os dias 21 e 23 de novembro, no campus de Santana do
Livramento/RS. O trabalho tem como objetivo apresentar o projeto da oficina de linguagem, em
desenvolvimento na Escola Estadual de Ensino Médio Luiz Maria Ferraz- CIEP, que tem como
principal objetivo desenvolver habilidades de leitura, escrita e oralidade, a partir de um trabalho
com histórias em quadrinhos. Partimos de uma concepção interacionista de linguagem, que
entende que o ensino da língua acontece através de textos e que o sentido se constitui nas situações
de uso. Pretendemos também, pela leitura e escrita de HQs, favorecer o trabalho colaborativo.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/search?q=Eduarda+Goulart
O resumo expandido Interando-se com a literatura: uma proposta de incentivo à leitura no
IFSul/Bagé foi apresentado, sob a forma de comunicação oral, pela bolsista Nathália Stoll M.
Beles, no 9º SIEPE – Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, da UNIPAMPA,
realizado entre os dias 21 e 23 de novembro, no campus de Santana do Livramento/RS. O trabalho
tem como objetivo apresentar os projetos de Intervenção Literária, desenvolvidos no IFSul/Bagé.
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As intervenções organizam-se em torno de textos literários , mas procura maneiras descontraídas
de trabalhar com obras canônicas, atuais em diálogo com textos multimodais, com destaque para os
filmes. Os alunos envolvidos costumam participar ativamente das intervenções.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/12/da-bolsista-de-id-pibid-do-instituto.html
O resumo expandido Curtindo a leitura: a formação de leitores nos anos iniciais foi
apresentado, sob a forma de comunicação oral, pela bolsista Stéfani Solari Maciel, no 9º SIEPE –
Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, da UNIPAMPA, realizado entre os dias 21 e
23 de novembro, no campus de Santana do Livramento/RS. O trabalho apresenta o projeto,
aplicado na Escola Estadual de Ensino Fundamental Félix Contreiras Rodrigues, em Bagé/RS, que
tem como principal objetivo desenvolver o hábito da leitura e, a partir dela, promover a interação
entre seus participantes. O projeto incentiva os alunos à formação do hábito da leitura e ao contato
com o ambiente da biblioteca oferecido pela escola, por meio da contação de histórias, seguida por
atividades relacionadas ao tema da história. A atividade favorece o contato contínuo com o texto
literário e colabora também com o reconhecimento da biblioteca como um espaço que integra o
cotidiano dos alunos.
O resumo expandido Brasilidade e Africanidade – Cultura Afro Brasileira em Sala de Aula foi
elaborado pelos bolsistas ID da Escola São Pedro. A publicação foi submetida e aprovada para
participação no III EncIF (Encontro de Ciência e Tecnologia do IFSul), realizado no IFSul,
Campus Bagé, nos dias 12 e 13 de setembro de 2017. O objetivo do trabalho foi apresentar o
projeto, de mesmo nome, desenvolvido nas turmas de nono ano da E. M. E. F São Pedro, na cidade
de Bagé, no ano de 2016 pelo grupo de pibidianos.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/10/participacao-no-encif.html
O resumo expandido A quebra de estereótipos e a empatia nas fábulas infantis foi elaborado
pelos bolsistas da E.M.E.F. São Pedro. A publicação foi submetida e aprovada para participação no
III EncIF (Encontro de Ciência e Tecnologia do IFSul), realizado no IFSul, Campus Bagé, nos dias
12 e 13 de setembro de 2017. O objetivo do trabalho foi apresentar um projeto desenvolvido, no
ano de 2016, com as turmas de sétimo ano da referida escola.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/10/participacao-no-encif.html
O resumo expandido Distopia e Sociedade: A Revolução dos Bichos, proposto pelos bolsistas da
Escola São Pedro, foi submetido e aprovado para participação no 9º Salão Internacional de Ensino,
Pesquisa e Extensão, realizado pela UNIPAMPA, no Campus Santana do Livramento, nos dias 21,
22, e 23 de novembro de 2017. O trabalho apresentou o projeto, de mesmo nome, desenvolvido no
primeiro semestre de 2017 com os alunos da turma 91 e 92 da escola São Pedro.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/11/participacao-da-bolsista-id-da-escola.html
O resumo expandido Quebrando paradigmas: desconstruindo conceitos de princesa e a
imagem feminina retratados nos contos de fada, produzido pelo grupo do PIBID da Escola São
Pedro, foi submetido e aprovado para participação no 9º SIEPE - Salão Internacional de Ensino,
Pesquisa e Extensão, realizado pela UNIPAMPA, no Campus Santana do Livramento, nos dias 21,
22, e 23 de novembro de 2017. A publicação abordava a apresentação das atividades desenvolvidas
no projeto aplicado durante do primeiro semestre de 2017, com uma turma de sétimo ano da escola.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/12/participacao-no-9-siepe.html
O resumo expandido Redescobrindo os Contos de Fadas foi aprovado para participação no 9º
SIEPE, promovido pela UNIPAMPA, nos dias 21, 22 e 23 de novembro, no campus de Santana do
Livramento. O resumo apresentou as ações empreendidas durante a execução de um projeto de
leitura, no primeiro semestre de 2017. O projeto foi realizado pelos pibidianos da E.M.E.F João
Severiano da Fonseca durante o primeiro semestre do ano. A proposta da atividade foi desconstruir,
a partir da leitura de contos de fadas, temas naturalizados na sociedade atual, tais como o papel da
mulher, a violência doméstica, entre outros.
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http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/11/9-siepe.html
Quantidade total: 12

Subprojeto Letras Português - Campus Bagé
11) Tipo de Produto: Apresentação oral Indicador de atividade: 3
O trabalho A tecnologia como tema para produção de podcast foi apresentado, sob a forma de
comunicação oral, pela bolsista Bruna Marzullo Fonseca, na Roda de Conversa organizada em
torno dos temas Metodologias atuais no ensino de línguas; Produção e análise de material didático;
e Questões curriculares no ensino de línguas, da II Jornada de Reflexões sobre Ensino de Línguas,
evento organizado pelo Mestrado Profissional em Ensino de Línguas da UNIPAMPA/Campus
Bagé, realizado nos dias 29 e 30 de setembro.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/10/participacao-na-ii-jornada-de-reflexoes_8.htm
l
O trabalho Oficina de linguagem: Mitos de criação foi apresentado, sob a forma de comunicação
oral, pela bolsista Bruna Marzullo Fonseca, no III Encontro de Ciência e Tecnologia do Instituto
Federal Sul-rio-grandense, realizado nos dias 12 e 13 de setembro, em Bagé/RS.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/10/participacao-de-bolsista-da-escola-ciep.html
O trabalho Multiletramentos, Letramentos Digitais: Trabalhando com Gêneros do Youtube®
foi apresentado, sob a forma de comunicação oral, pela bolsista Gisele Alves de Brito, no III
Encontro de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal Sul-rio-grandense, realizado nos dias 12 e
13 de setembro, em Bagé/RS.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/10/iii-encontro-de-ciencia-e-tecnologia.html
Os resultados da oficina O sentido do poético e as tecnologias, realizada no primeiro semestre de
2017 foram apresentado pelo grupo do PIBID/ IFSul, formado pela supervisora e pelos bolsistas
ID, na Roda de Conversa organizada em torno dos temas Metodologias atuais no ensino de línguas;
Produção e análise de material didático; e Tecnologias e ensino de línguas, da II Jornada de
Reflexões sobre Ensino de Línguas, evento organizado pelo Mestrado Profissional em Ensino de
Línguas da UNIPAMPA/Campus Bagé, realizado nos dias 29 e 30 de setembro.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/10/nos-dias-29-e-30-de-setembro-aconteceu.html
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/ifsul-na-ii-jornada-de-reflexoes-de-ensino-de-linguas/
O trabalho, intitulado Projeto Intervenção Literária: uma proposta de incentivo à leitura no
IFSUL – Bagé, foi apresentado, sob a forma de comunicação oral, pela bolsista Ana Paula C.
Pinheiro, no III Encontro de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal Sul-rio-grandense, realizado
nos dias 12 e 13 de setembro, em Bagé/RS.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/10/apresentacao-do-trabalho-projeto.html
O trabalho Práticas de letramentos através da contação de histórias foi apresentado, sob a
forma de comunicação oral, por Stéfany Solari Maciel, nas Rodas de Conversa, da II Jornada de
Reflexões sobre Ensino de Línguas, evento organizado pelo Mestrado Profissional em Ensino de
Línguas da UNIPAMPA/Campus Bagé, realizado nos dias 29 e 30 de setembro.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/10/participacao-da-bolsista-stefany-solari_10.ht
ml
O trabalho intitulado O trabalho com curta-metragens a partir das obras de João Simões
Lopes Neto foi apresentado, sob a forma de comunicação oral, por Stéfany Solari Maciel, no III
Encontro de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal Sul-rio-grandense, realizado entre nos dias
12 e 13 de setembro, em Bagé/RS.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/10/participacao-da-bolsista-stefany-solari.html
O trabalho Super HQs foi apresentado, sob a forma de comunicação oral, pela bolsista Eduarda
Silva Goulart, no 9º SIEPE – Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, da
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UNIPAMPA, realizado entre os dias 21 e 23 de novembro, no campus de Santana do
Livramento/RS. O trabalho tem como objetivo apresentar o projeto da oficina de linguagem, em
desenvolvimento na Escola Estadual de Ensino Médio Luiz Maria Ferraz- CIEP.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/search?q=Eduarda+Goulart
O trabalho Interando-se com a literatura: uma proposta de incentivo à leitura no IFSul/Bagé
foi apresentado, sob a forma de comunicação oral, pela bolsista Nathália Stoll M. Beles, no 9º
SIEPE – Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, da UNIPAMPA, realizado entre os
dias 21 e 23 de novembro, no campus de Santana do Livramento/RS. O trabalho tem como objetivo
apresentar os projetos de Intervenção Literária, desenvolvidos pelo PIBID, no IFSul/Bagé.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/12/da-bolsista-de-id-pibid-do-instituto.html
O trabalho Um olhar crítico para padrões de beleza a partir do conceito de princesa e
antiprincesa foi apresentado pela bolsista Taiza da Hora Fonseca durante II Jornada de
Reflexões sobre o Ensino de Línguas na Unipampa, campus Bagé, ocorrido nos dias 29 e 30 de
setembro de 2017. As apresentações se constituíram em rodas de conversa, onde os discentes,
mestrandos e/ou professores apresentaram seus projetos e experiências dentro do ambiente escolar
bem como outras práticas no âmbito da pesquisa e extensão. O trabalho relata as atividades
desenvolvidas no âmbito do projeto de leitura Princesas e Antiprincesas (2016), teve por base
promover reflexões acerca dos padrões estéticos e comportamentais de princesas e príncipes
trazendo narrativas tradicionais e contemporâneas presentes nos contos de fadas.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/10/participacao-na-ii-jornada-de-reflexoes.html
O trabalho Parada da leitura foi apresentado, por parte dos bolsistas que atuam no PIBID da
E.M.E.F. Dr. João Severiano da Fonseca, na II Jornada de Reflexões sobre o ensino de línguas, foi
realizada nas dependências da Unipampa, nos dias 29 e 30 de setembro a reflexão sobre o ensino de
línguas. Durante a apresentação, que foi realizada na forma oral,houve uma roda de conversa,onde
foram expostos as atividades realizadas pelo grupo, com trocas de idéias para melhoras na
execução do projeto.
O trabalho Literatura Africana foi apresentado pela bolsista Luna Conrad Cruz durante XXV
Semana de Letras da UFSM, realizada de 6 a 9 de novembro de 2017. O objetivo do trabalho foi a
apresentação das atividades, que estavam em andamento, no projeto desenvolvidos pelos bolsistas a
respeito do trabalho com literatura africana no Brasil, em sala de aula
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/11/xxv-semana-de-letras-da-ufsm.html
O trabalho Brasilidade e Africanidade – Cultura Afro Brasileira em Sala de Aula foi
apresentado, na forma de comunicação oral, pela bolsista Taís Soares do Santos no III EncIF –
Encontro de Ciência e Tecnologia do IFSul, campus Bagé, no mês de setembro. Durante o evento,
além de ter a oportunidade de conhecer outras atividades que vem sendo desenvolvidas, também
foi possível dar visibilidade aos projetos discorridos através do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência. O objetivo do trabalho foi apresentar o projeto, de mesmo nome,
desenvolvido nas turmas de nono ano da E. M. E. F São Pedro, na cidade de Bagé, no ano de 2016
pelo grupo de pibidianos.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/10/participacao-no-encif.html
Na manhã do dia 13 de setembro de 2017 a bolsista Larissa Domingues Sais, que faz parte do
grupo Pibid Letras Português – UNIPAMPA, na EMEF São Pedro, apresentou o trabalho A
quebra de estereótipos e a empatia nas fábulas infantis durante o III Encontro de Ciência e
Tecnologia (ENCIF), que aconteceu no IFSul. O trabalho é resultante de um projeto que foi
desenvolvido e aplicado por um grupo de bolsistas à uma turma de 7º ano na EMEF São Pedro em
2016.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/10/participacao-no-encif.html
No dia 22 de novembro, a bolsista Taiza da Hora Fonseca apresentou, na modalidade oral, a
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comunicação Distopia e Sociedade: A Revolução dos Bichos no 9º Salão Internacional de Ensino,
Pesquisa e Extensão. A proposta da apresentação foi relatar um projeto desenvolvido no primeiro
semestre de 2017 com os alunos da turma 91 e 92 da escola São Pedro. A comunicação abrangeu
os conceitos, obra e teóricos trabalhados com as turmas e, principalmente, a importância e o porquê
de se trabalhar com o gênero conto.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/11/participacao-da-bolsista-id-da-escola.html

Durante os dias 21, 22 e 23 de novembro aconteceu na cidade de Santana do Livramento o 9º
SIEPE, onde, na oportunidade muitos acadêmicos, puderam apresentar seus trabalhos e participar
de oficinas/minicursos, além de outras atividades. A bolsista PIBID Letras Português da
UNIPAMPA, Larissa Domingues Sais, da E.M.E.F. São Pedro esteve presente com o trabalho,
apresentado na modalidade oral, Quebrando paradigmas: desconstruindo conceitos de princesa
e a imagem feminina retratados nos contos de fada. A apresentação relatou e refletiu as ações
realizadas em um projeto aplicado no primeiro semestre de 2017 com uma turma de 7º ano da
escola em que participa com o programa PIBID.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/12/participacao-no-9-siepe.html
O trabalho intituladoRedescobrindo os Contos de Fadas foi apresentado pelas bolsistas Luna
Conrad Cruz e Fabiana Barcellos Mór no 9º SIEPE, realizado pela UNIPAMPA, nos dias 21, 22
e 23 de novembro, no campus de Santana do Livramento. A comunicaçãorelatou as ações
desenvolvidasna realização do de mesmo nome projeto de leitura, no primeiro semestre de 2017. A
proposta do projeto foi desconstruir, a partir da leitura de contos de fadas, temas naturalizados na
sociedade atual, tais como o papel da mulher, a violência doméstica, entre outros.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/11/9-siepe.html

Quantidade total: 17

Subprojeto Letras Português - Campus Bagé
12) Tipo do produto: Relato de atividades no Intrapibid Indicador da atividade: 3
Nos dias 21 e 22 de setembro, os integrantes do subprojeto Letras-Português, do campus Bagé,
participaram do evento intitulado Fórum das Licenciaturas e Seminário Institucional IntraPibid na
Universidade Federal do Pampa - Campus Bagé. Foram dois dias de atividades voltadas aos
impactos da formação inicial e continuada onde ações relacionadas ao PIBID foram discutidas,
destacando os desafios da iniciação à docência e as perspectivas futuras para o projeto. Supervisores
e Bolsistas ID elaboraram painéis que foram apresentados no segundo dia do evento e foram
abordados assuntos referentes à importância do PIBID na formação de professores e na possibilidade
de tornar o meio acadêmico acessível aos alunos da educação básica. Os temas discutidos durante o
seminário tiveram grande repercussão e causaram reflexões sobre a importância de novas práticas
pedagógicas implantadas nas escolas.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/10/Forum-das-licenciaturas-e-seminário-institucio
nal-pibid-unipampa.html

Quantidade total: 1

Subprojeto Letras Português - Campus Bagé
13) Tipo de produto : Publicação em Periódico Indicador da atividade: 5
No ano de 2017, o grupo de bolsistas da E.M.E.F. Dr. João Severiano da Fonseca submeteu um
relato das ações desenvolvidas no âmbito do projeto de leitura Redescobrindo os Contos de Fadas
para a Revista Educativa da Secretaria Municipal de Educação (SMED), da cidade Bagé. A
publicação foi aprovada e o texto compõem a edição de Outubro/2017 da referida revista. O
periódico foi disponibilizado em CD e encontra-se arquivado no acervo do PIBID Letras-Português
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http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/10/Forum-das-licenciaturas-e-seminário-institucional-pibid-unipampa.html


UNIPAMPA-Bagé. Dados da publicação:
EL URI, M. et al.Revista Educativa, v. 2, n, 2, 2017. Bagé: Prefeitura Municipal de
Bagé/Ediurcamp, 2017, p. 26.

Quantidade total: 01

Subprojeto Letras Espanhol - Campus Bagé
14) Tipo do produto: Publicação de resumo técnico-científico - SIEPE Indicador da atividade: 11 e 13
Resumo SIEPE : Oficina ministrada: A aprendizagem através da música: onde teoria e prática se
encontram.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/category/letrasespanhol-bage/page/2/
Pôster SIEPE: PIBID e o Ensino de Espanhol na Perspectiva de Futuros Docentes
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-e-o-ensino-de-espanhol-na-perspectiva-de-futuros-doce
ntes/

Quantidade total 02

Subprojeto Química - Campus Bagé
15) Tipo do produto: Pôster/Banner Indicador atividade: 5
TRÍADE COVALENTE: UMA ABORDAGEM LÚDICA NO ENSINO DE LIGAÇÕES
COVALENTES, Bárbara Agnes Arsênio (ID)
Elaboração e aplicação de jogos lúdicos - Cartas, Tríade Covalente para o ensino de química numa
abordagem sobre Ligações Químicas: Ligações Covalentes.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_poster_9-siepe_barbaraaarsenio/
TABELA PERIÓDICA: UMA ABORDAGEM LÚDICA DE COMPREENDER E ORGANIZAR
SEUS ELEMENTOS Daiana Gonçalves Machado; Ariâni Machado Elvira Pacheco; Barbára Agnes
Arsênio.Apresenta o desenvolvimento de uma atividade lúdica, com o tema Tabela Periódica.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_poster_9siepe_barbaraaarsenioetal/

Quantidade total 02

Subprojeto Química - Campus Bagé
16) Tipo do produto: Apresentação Oral Indicador atividade: 5

GLOSSÁRIO DE VIDRARIAS: MATERIAL DE APOIO AO ENSINO DE ALUNOS COM
DEFICIÊNCIA. Raquel Lopes Teixeira (IC), Amélia Rota Borges de Bastos (PQ), Yuri Freitas
Mastroiano (IC).O trabalho apresenta a proposição de um glossário sobre o tema vidrarias como
recurso de apoio ao ensino de alunos com deficiência. Sua construção é pautada no Desenho
Universal da Aprendizagem (UDL) que toma a linguagem como barreira para muitos alunos e
propõe que os professores desenvolvam materiais flexíveis, que esclareçam terminologias e
símbolos, ampliando o acesso terminológico para alunos com e sem deficiência. No material
proposto, o glossário foi construído a partir de modos múltiplos de apresentação, como o tátil e o
visual. Além disso, foram construídos pequenos textos sobre os recursos, cuja linguagem, atenta para
as diferenças linguísticas de alunos surdos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_resumo_9siepe_raqueletal_2017/
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA PIBIDIANA AO ATENDER UMA ALUNA COM
DEFICIÊNCIA VISUAL.Raquel Lopes Teixeira (ID), Amélia Rota Borges de Bastos(PQ)Relato da
experiência quem vem sendo vivenciada por uma aluna do curso de Licenciatura em Química da
Universidade Federal do Pampa no atendimento de uma aluna do primeiro ano do Ensino Médio
com deficiência visual. O trabalho é desenvolvido em uma sala de recursos multifuncionais para
deficiência visual, de uma escola estadual do município de Bagé. Os atendimentos ocorrem
semanalmente e tem como objetivo abordar o conteúdo químico a partir de recursos pedagógicos
acessíveis. O trabalho tem a orientação da supervisora do Pibid, responsável pela sub-ação e pela
professora especialista em deficiência visual.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_resumo_37edeq_bols_raquellteixeira_2017/
A EXPERIMENTAÇÃO E O ENSINO DE QUÍMICA PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA,
Yuri Mastroiano (ID),Amélia Rota Borges de Bastos(PQ). O estudo caracterizou-se como sendo
uma pesquisa exploratória onde foram mapeadas e catalogadas as produções existentes sobre a
temática de experimentos acessíveis ao ensino de Química para alunos com deficiência nas
principais publicações da área. Tendo por estratégia a busca dos dados nas principais publicações da
área, como: Revista Química Nova na Escola; Encontro Nacional de Ensino de Química; Simpósio
Brasileiro de Educação Química; Associação Brasileira de Química; Canais do You tube; entre
outras. Os resultados revelam a incipiência do tema no âmbito do ensino de química e anunciam a
necessidade da inclusão desta temática no contexto da formação de professores.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_resumos_eventos_pibid_bols_yurimastroiani_2017-2/
PERSONALIZAÇÃO DA TABELA PERIÓDICA ACESSÍVEL DE BASTOS PARA ALUNO
COM DEFICIÊNCIA VISUAL. Yuri Mastroiano (ID), Amélia Rota Borges de Bastos (PQ).
Customização de uma nova tabela periódica, cujas dimensões e forma de apresentação das
informações foram organizadas a partir das características de aprendizagem do aluno foco da
atividade de ensino. A personalização do recurso foi entendida como via possível para o êxito do
processo de ensino-aprendizagem e, o conseqüente desenvolvimento conceitual do estudante. Para,
além disso, foi tomada na intervenção como uma ajuda técnica, por proporcionar a pessoa com
deficiência autonomia e participação no contexto do processo de escolarização.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_resumos_eventos_pibid_bols_yurimastroiani_2017-2/
O ENSINO DE QUÍMICA ORGANICA ATRAVÉS DE MATERIAIS ALTERNATIVOS PARA
UM ALUNO COM DEFICIENCIA VISUAL. Yuri Mastroiano (ID),Amélia Rota Borges de Bastos
(PQ). Foram desenvolvidos materiais alternativos para o trabalho pedagógico com um aluno cego,
estudante do terceiro ano do ensino médio de uma escola de rede estadual de Bagé. Esta atividade se
desenvolveu com o atendimento pedagógico para este aluno que frequentava assiduamente as aulas.
Para a realização do atendimento foram utilizadas moléculas tridimensionais de baixo custo
produzidas pelo próprio pibidiano. Os resultados obtidos relatam a importância da produção de
materiais adaptados para alunos com deficiencia, cabendo ressaltar que a realização deste tipo de
atividade além de colaborar com o processo de aprendizagem dos alunos com deficiência no
contexto da escola comum, tem permitido aos licenciados em química incorporar no rol de saberes
da profissão docente, a temática da educação especial/inclusiva. Neste sentido destaca-se a
importância das atividades do PIBID, lócus da realização deste trabalho.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_resumos_eventos_pibid_bols_yurimastroiani_2017-2/
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“CIENTISTA MIRIM”: UMA PROPOSTA DO PIBID – QUÍMICA PARA CONTEXTUALIZAR
E INSERIR CONHECIMENTOS QUÍMICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. Samara de Oliveira
Pereira (IC), Milena Esmério (Supervisora), Maria Regina de Oliveira Casartelli (PQ).
Desenvolvido por acadêmicos do curso de licenciatura em química, bolsistas do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência, o projeto intitulado “cientista mirim” teve como foco
inserir conhecimentos químicos no ensino fundamental, priorizando uma abordagem contextualizada.
A estimulação dos discentes nos primeiros anos escolares contribui para o seu aprendizado futuro,
desenvolvendo as suas capacidades motoras, afetivas e de relacionamento social. Reconhece-se a
necessidade do professor estimular, instigar a curiosidade desses alunos, com metodologias que
permitem uma participação ativa (a “mão na massa”). Para tanto, o uso de aulas com experimentação
para esses pequenos estudantes conduz para uma aprendizagem significativa, despertando um maior
interesse em investigar e a questionar o que os cerca.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_resumo_37edeq_samaraetal_2017/
UM RELATO DO PIBID-QUÍMICA SOBRE A EXPERIMENTAÇÃO QUÍMICA PARA
CRIANÇAS. Samara de Oliveira Pereira (IC), Milena Esmério (Supervisora), Maria Regina de
Oliveira Casartelli (PQ). O projeto apresentado neste trabalho foi elaborado pelos bolsistas do PIBID
– Química, Campus Bagé, juntamente com a direção da Escola Estadual Luís Mércio Teixeira da
cidade de Bagé, RS, sendo aplicado em cinco turmas do ensino fundamental, no período vespertino.
O projeto visa permitir que os alunos apresentem ao público no âmbito escolar, experimentos
propostos pelos bolsistas do PIBID e professores responsáveis pelas turmas.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_pibid_bols_samarapereira_2017_2/

Quantidade total 7

Subprojeto Química - Campus Bagé
17) Tipo do produto: Mini-curso Indicador atividade: 5

Desenho Universal Para A Aprendizagem No Ambito Do Ensino De Quimica. Realizado no 37º
EDEQ, FURG, Rio Grande, RS. Ministrado pela Prof. Dr. Amélia Bastos com auxílio de bolsistas de
iniciação à docencia do PIBID/ Química-Inclusão, Lucas Dantas Maia (ID); Sarah Gonçalves Alves
Campos (ID); Sabrina Aires da Silveira (ID).
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_pibid_bols_lucasdantas_2017_2/
Produção de Recursos Acessíveis ao Ensino" realizado no CONGREGA 2017, Universidade da
Região da Campanha, Campus Bagé, RS.Ministrado pela Prof. Dr. Amélia Bastos com auxílio de
bolsistas de iniciação à docencia do PIBID/ Química-Inclusão, Lucas Dantas Maia (ID); Yuri
Mastroiani; Sarah Gonçalves Alves Campos (ID); Sabrina Aires da Silveira (ID). Nesta atividade foi
realizada a apresentação dos recursos já produzidos pelos pibidianos, como a Tabela de Bastos;
Tabela Personalizada; Glossário de Vidrarias; Diagrama de Linus Pauling e Bingo dos Sentidos.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/qu_relatorio_pibid_bols_lucasdantas_2017_2/

Quantidade total 2

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
18) Tipo do produto: Resumo simples Indicador atividade: 128
Resumo apresentado no XIX Fórum de estudos: Leituras de Paulo Freire.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/carolina-paulo-freire.pdf
Quantidade total 1

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
19) Tipo do produto:Resumo expandido Indicador atividade: 128
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Trabalhos apresentados no 9º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (Siepe)
Link: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/rodas-de-leitura-betania-siepe.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/carolina-siepe.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/resumo-siepe-marinela-dara.pdf.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/trabalho-siepe-gabriele.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/siepe2017.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/acesse-aqui.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/siepe-lizzes-e-fernanda.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/resumo-siepe-tawanny.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/resumomikamalu.pdf
Quantidade total 9

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
20) Tipo do produto: Resumo expandidoIndicador atividade: 128.
Trabalhos apresentados no III Encontro Humanístico Multidisciplinar e II Congresso
Latino-Americano de Estudos Humanísticos Multidisciplinares.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/resumo-betania-encontro-humanistico.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/carolina-encontro-humanistico.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/resumo-encontro-humanistico-tawanny.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/layout-resumo-expandidocorrigido.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/resumo-expandido-1-encontro.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/resumo-encontro-humanistico-marinela-dara-
milena-patricia.pdf
Quantidade total 6

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
21)Tipo do produto: Resumo Simples Indicador atividade: 128
Trabalhos apresentados na IV Semana Acadêmica de Pedagogia da UNIPAMPA.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/acesse-aqui-1.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/eixo-3-silvana-peres.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/resumo-semana-academica.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/milena-carolina-semana-academica.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/nome-e-sobrenome-o-primeiro-acesso-ao-mun
do-letrado.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/sacola-da-leitura-um-incentivo-a-leitura-na-pri
meira-infancia.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/trabalho-semana-academica-marinela.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/resumofernandaperes.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/resumo-semana-academica-grazi.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/semana-academica-gabriele.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/semanaacademicadepedagogia-lizzesamorim.p
df
Quantidade total 11

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
22) Tipo do produto:Resumo Simples Indicador atividade: 128

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/rodas-de-leitura-betania-siepe.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/carolina-siepe.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/resumo-siepe-marinela-dara.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/trabalho-siepe-gabriele.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/siepe2017.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/acesse-aqui.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/siepe-lizzes-e-fernanda.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/resumo-siepe-tawanny.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/resumomikamalu.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/resumo-betania-encontro-humanistico.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/carolina-encontro-humanistico.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/resumo-encontro-humanistico-tawanny.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/layout-resumo-expandidocorrigido.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/resumo-expandido-1-encontro.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/resumo-encontro-humanistico-marinela-dara-milena-patricia.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/resumo-encontro-humanistico-marinela-dara-milena-patricia.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/acesse-aqui-1.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/eixo-3-silvana-peres.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/resumo-semana-academica.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/milena-carolina-semana-academica.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/nome-e-sobrenome-o-primeiro-acesso-ao-mundo-letrado.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/nome-e-sobrenome-o-primeiro-acesso-ao-mundo-letrado.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/sacola-da-leitura-um-incentivo-a-leitura-na-primeira-infancia.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/sacola-da-leitura-um-incentivo-a-leitura-na-primeira-infancia.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/trabalho-semana-academica-marinela.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/resumofernandaperes.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/resumo-semana-academica-grazi.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/semana-academica-gabriele.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/semanaacademicadepedagogia-lizzesamorim.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/semanaacademicadepedagogia-lizzesamorim.pdf


Trabalhos que serão apresentados no II ENLICSUL II PIBID/SUL II Seminário Institucional
PIBID/UNISINOS.
Link: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/carolina-enlic.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/marinela-dara-enlicsul.pdf
Quantidade total 2

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
23) Tipo do produto: Publicação de resumo científico Indicador atividade: 128
III Encontro Humanístico Multidisciplinar e II Congresso Latino-Americano de Estudos
Humanísticos Multidisciplinares. Título: Educação de Jovens e Adultos.
Autores : Jeane Andréia Dorneles,Marysol Fernandez Garcia Janke ,Everton Fêrrêr
Link :https://drive.google.com/open?id=106miacqZxQWy17xUtQ4PeoP1g0B3wqXp
Quantidade total 2

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
24) Tipo do produto: Artigo técnico-científico Indicador atividade:103
9° Siepe de 21 a 23 de Novembro de 2017
Título do trabalho: Educação Informal: uma análise do CAPS do município de Jaguarão/RS
Autores: Tiziane Rodrigues Ferraz Muniz, Dania Maria Avila e Tatiane Mena Silveira Melgares
https://drive.google.com/open?id=19IEjuKdyie7zGisf7r6xHKTwYbqhQhXR
9° Siepe de 21 a 23 de novembro de 2017
Titulo: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: PRINCÍPIOS FREIREANOS NA PRÁTICA COM
CRIANÇAS E JOVENS NOS ANOS INICIAIS. Autores: LaurianeRodales Menezes, Daielly
Bitencourt Oliveira, JordiAspir,Mauricio Ramos e MarysolJanke
https://drive.google.com/open?id=1aTQVwyyxzQk60UfsUOr-Em8gSThO43ds
Quantidade total 2

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
25)Tipo do produto: Artigo técnico-científico Indicador atividade: 116
III Encontro Humanístico Multidisciplinar e II Congresso Latino-Americano de Estudos
Humanísticos Multidisciplinares. Título:A importância do programa de bolsas de iniciação a
docência na formação de professores. Autores: LaurianeRodales Menezes, Daielly Bitencourt de
Oliveira, Marysol Fernandez Garcia Janke, Everton Fêrrêr de Oliveira.
Link :https://drive.google.com/open?id=1wazr8G7UwImikJmvhh79sqeoIt_RZ80m
III Encontro Humanístico Multidisciplinar e II Congresso Latino-Americano em Estudos
Humanísticos Multidisciplinar. Titulo do Trabalho: Perspectivas Educacionais: Um Olhar Para a
Alfabetização de Jovens e Adultos. Autor(a): Natalia Machado Oliveira, Everton Fêrrer
https://drive.google.com/open?id=1HSlQkLQB3MUNESqk4VbhUT_6hLx_TO1g
Quantidade total 2

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
26) Tipo do produto: Artigo técnico-científico Indicador atividade: 34
XIX Fórum de estudos: leituras de Paulo freire/Reinventando Paulo Freire: Pedagogias na lutacontra
as opressões. de 1 a 3 de junho de 2017. Titulo: A importância do programa de iniciação a docência
na formação de professores. Autores: LaurianeRodales Menezes, Daielly Bitencourt
Oliveira ,MarysolJanke e Everton Fêrrêr de Oliveira.
Link :https://drive.google.com/open?id=1wazr8G7UwImikJmvhh79sqeoIt_RZ80m

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/carolina-enlic.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/marinela-dara-enlicsul.pdf
https://drive.google.com/open?id=106miacqZxQWy17xUtQ4PeoP1g0B3wqXp
https://drive.google.com/open?id=19IEjuKdyie7zGisf7r6xHKTwYbqhQhXR
https://drive.google.com/open?id=1aTQVwyyxzQk60UfsUOr-Em8gSThO43ds
https://drive.google.com/open?id=1wazr8G7UwImikJmvhh79sqeoIt_RZ80m
https://drive.google.com/open?id=1HSlQkLQB3MUNESqk4VbhUT_6hLx_TO1g
https://drive.google.com/open?id=1wazr8G7UwImikJmvhh79sqeoIt_RZ80m


XIX Fórum de Estudos: Leituras de Paulo Freire: reinventando Paulo Freire na atualidade:
pedagogias na luta contra as opressões. nos dias 01, 02 e 03 de Julho 2017. Pensando sob a ótica da
educação popular: Construção do Projeto de Curso Popular Preparatório para Ingressar no Ensino
Superior no Município de Jaguarão/RS. Autores: Yuri Andrews Feitoza da Silva, Juliana Storniolo
da Cunha e Douglas Brum Tavares.
Link :https://drive.google.com/open?id=1i7W85ijci_VVmdFCohtjp8ZtwjICnB-t
XIX Fórum de estudos: leituras de Paulo freire/Reinventando Paulo Freire: Pedagogias na luta contra
as opressões. de 1 a 3 de junho de 2017. Titulo:Iniciação à docência e extenção: a educação de
adultos como dispositivo da formação universitária
Autores: Marysol Fernandez Garcia Janke , Jeane Andréia Dorneles ,Everton Fêrrêr de Oliveira
https://drive.google.com/open?id=1WeBXfq2VaACfFs3A6fdzGMheNrce3v5A
XIX Fórum de estudos: leituras de Paulo freire/Reinventando Paulo Freire: Pedagogias na luta contra
as opressões. de 1 a 3 de junho de 2017. Titulo: Alfabetização e letramento: princípios freireanos na
prática com crianças e jovens nos anos iniciais do ensino fundamental.
Autores: LaurianeRodales Menezes, Daielly Bitencourt Oliveira e ElianiRosimeri Soares
https://drive.google.com/open?id=1FXLk3rUq-ShLGkxOwvmo-E4xd86SP7FN
XIX Fórum de estudos: leituras de Paulo freire/Reinventando Paulo Freire: Pedagogias na luta contra
as opressões. de 1 a 3 de junho de 2017. Titulo:Educação especial: a aprendizagem profissional da
docência, educação freireanae investigação-ação educacional
Autores: Fernando Saija de Caldas Campelo ,EvertonFêrrêr de Oliveira ,Jarbas PariseMoscato
https://drive.google.com/open?id=1PIsh__U6eMETk4tHguHSRfCd0gwo3vFw
Quantidade total 5

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
27) Tipo do produto: Comunicação Oral Indicador atividade: 122
O JORNAL ESCOLAR COMO UMA FERRAMENTA DE ESTÍMULO À LEITURA
MarinyTaroelson Machado Botelho. Apresentado no 9º SIEPE Santana do Livramento, 2017.
https://drive.google.com/file/d/1MzA1e90-awcS-W-i9idT8yN48ZIBghM3/view?usp=sharing
A EDUCAÇÃO ULTRAPASSA AS FRONTEIRAS: BULLYNG - Apresentado no 9º SIEPE Santana
do Livramento, 2017. Autores: Greici Silva; Jessica Medeiros; Kérolyn Soares
https://drive.google.com/open?id=1tZ3Pch_wDlBvmUDeQxh7bVQsVq7bahrY
PRÁTICA DE ESTÁGIO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SUPORTE DE
EXPERIÊNCIA DO PROGRAMA PIBID. Apresentado no 9º SIEPE Santana do Livramento, 2017.
Autores: Amanda Araujo Maciel; Paula Araujo Maciel
https://drive.google.com/open?id=1trK4WSUNyao4hwWfwAw7NTUKviqZq10C
Quantidade total 03

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
28) Tipo do produto: Apresentação com Pôster Indicador atividade: 122
FOLCLORE. Apresentado no 9º SIEPE Santana do Livramento, 2017. Autora: Disraeli Mancilha da
Silva.
https://drive.google.com/file/d/17t-9-F9oLsj0El0Ec-qhUOkvztSxcwzV/view?usp=sharing
Quantidade total 01

Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
29) Tipo do produto: Resumos e trabalhos apresentados em eventos Indicador da atividade: 16

https://drive.google.com/open?id=1i7W85ijci_VVmdFCohtjp8ZtwjICnB-t
https://drive.google.com/open?id=1WeBXfq2VaACfFs3A6fdzGMheNrce3v5A
https://drive.google.com/open?id=1FXLk3rUq-ShLGkxOwvmo-E4xd86SP7FN
https://drive.google.com/open?id=1PIsh__U6eMETk4tHguHSRfCd0gwo3vFw
https://drive.google.com/file/d/1MzA1e90-awcS-W-i9idT8yN48ZIBghM3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1tZ3Pch_wDlBvmUDeQxh7bVQsVq7bahrY
https://drive.google.com/open?id=1trK4WSUNyao4hwWfwAw7NTUKviqZq10C
https://drive.google.com/file/d/17t-9-F9oLsj0El0Ec-qhUOkvztSxcwzV/view?usp=sharing


1) Trabalho apresentado no IV Seminário Corpos, Gênero, Sexualidades e Relações Étnico-Raciais:
avanços e retrocessos nas práticas sociais e na produção de subjetividades. Trabalho intitulado: Escola
como espaço para aprender a conviver com as diferenças
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/compartilhament
o-de-ideias-reflexoes-tecendo-escritas
2) Trabalho apresentado no IV Seminário Corpos, Gênero, Sexualidades e Relações Étnico-Raciais:
avanços e retrocessos nas práticas sociais e na produção de subjetividades. Trabalho intitulado: De um
dia das mulheres para uma vida de justiça social: problematizando a violência de gênero na escola
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/compartilhament
o-de-ideias-reflexoes-tecendo-escritas
3) Trabalho apresentado no Seminário de Inovação Pedagógica: repensando estratégias de formação
acadêmico-profissional em diálogo entre a Educação Básica e Superior. Trabalho intitulado: Feira de
ciências como prática de inovação pedagógica para alunos de inclusão
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/compartilhament
o-de-ideias-reflexoes-tecendo-escritas
4): Trabalho apresentado no Seminário de Inovação Pedagógica: repensando estratégias de formação
acadêmico-profissional em diálogo entre a Educação Básica e Superior. Trabalho intitulado: Dossiê
socioantropológico: estratégia de inovação pedagógica para a construção de projeto político
pedagógico
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/compartilhament
o-de-ideias-reflexoes-tecendo-escritas
5) Trabalho apresentado no 9º SIEPE. Trabalho intitulado: Potencialidades da Feira de Ciências para
fomentar a inclusão
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/compartilhament
o-de-ideias-reflexoes-tecendo-escritas
6) Produção de capítulos de livro – educação inclusiva: tecnologias que auxiliam na acessibilidade
alunos cegos; A importância da formação continuada com foco na inclusão
http://pibidbiorondon.blogspot.com.br/2017/11/capitulos-de-livros.html
7) Foi submetido e apresentado no Seminário de Inovação Pedagógica: repensando estratégias de
formação acadêmico-profissional em diálogo entre a Educação Básica e Superior um trabalho sobre
uma oficina realizada com alunos do Ensino Médio.
http://pibidbiorondon.blogspot.com.br/2017/11/seminario-sobre-inovacao-pedagogica.html
8) Foi submetido e apresentado no Seminário Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão da
UNIPAMPA um trabalho sobre um trabalho sobre uma oficina realizado com alunos de Ciências da
Natureza e um trabalho sobre tecnologias para alunos deficientes visuais.
http://pibidbiorondon.blogspot.com.br/2017/11/9-siepe.html
9) Trabalho apresentado no 9º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, SIEPE DA
UNIPAMPA campus Santana do Livramento. Intitulado: Oficina de astronomia na escola, forma de
apresentação: painel
link: https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/11/resumo-simples-9-siepeunipampa.html
10) Trabalho apresentado no 9º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, SIEPE DA
UNIPAMPA campus Santana do Livramento. Intitulado: caminhos e descaminhos para a realização do
dossiê socioantropológico pelo subgrupo ciência, forma de apresentação da forma de apresentação: oral
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/11/resumo-3-enviado-9-siepe-unipampa-murilo.
html
11) Trabalho apresentado no 9º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, SIEPE DA
UNIPAMPA campus Santana do Livramento. Intitulado: PIBID NA ESCOLA: ATIVIDADES DO
CLUBE DE CIÊNCIAS, forma de apresentação: painel

https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/compartilhamento-de-ideias-reflexoes-tecendo-escritas
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/compartilhamento-de-ideias-reflexoes-tecendo-escritas
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/compartilhamento-de-ideias-reflexoes-tecendo-escritas
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/compartilhamento-de-ideias-reflexoes-tecendo-escritas
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/compartilhamento-de-ideias-reflexoes-tecendo-escritas
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/compartilhamento-de-ideias-reflexoes-tecendo-escritas
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/compartilhamento-de-ideias-reflexoes-tecendo-escritas 
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/compartilhamento-de-ideias-reflexoes-tecendo-escritas 
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/compartilhamento-de-ideias-reflexoes-tecendo-escritas
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/compartilhamento-de-ideias-reflexoes-tecendo-escritas
http://pibidbiorondon.blogspot.com.br/2017/11/capitulos-de-livros.html
http://pibidbiorondon.blogspot.com.br/2017/11/seminario-sobre-inovacao-pedagogica.html
http://pibidbiorondon.blogspot.com.br/2017/11/9-siepe.html
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/11/resumo-simples-9-siepeunipampa.html
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/11/resumo-3-enviado-9-siepe-unipampa-murilo.html
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/11/resumo-3-enviado-9-siepe-unipampa-murilo.html


https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/11/resumo-2-simples-enviado-para-o-9-siepe.ht
ml
12) Trabalho apresentado no 9º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, SIEPE DA
UNIPAMPA campus Santana do Livramento. Intitulado: gincana dos ossos, uma atividade de remexer
o esqueleto, forma de apresentação: oral
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/11/resumo-expandido-enviado-para-o-9-siepe.ht
ml
13) Apresentação de resumo no seminário intitulado: IV Seminário de Corpos, gêneros, Sexualidades
e Relações Étnico-raciais na Educação resumo intitulado SEXUALIDADE EM ABORDAGEM DAS
AULAS DE CIÊNCIAS
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/11/resumo-2-submetido-iv-seminario-genero.ht
ml
14) Apresentação de resumo no IV Seminário de Corpos, gêneros, Sexualidades e Relações
Étnico-raciais na Educação resumo intitulado: AÇÕES DO PIBID CIÊNCIAS DA NATUREZA NA
ESCOLA: DISCUTINDO SOBRE CORPOS, GÊNEROS E SEXUALIDADE.
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/11/resumo-para-submissao-no-seminario-iv.html
15) Banner V Semana Acadêmica de Ciências da Natureza: “Trabalhando a interdisciplinariedade:
Etnoastronomia Indígena”. O trabalho foi desenvolvido com os segundos anos do ensino médio com a
participação de educadores/as das diversas áreas do conhecimento. Foram realizadas atividades de
pesquisa para compreender a contribuição dos povos indígenas na Astronomia. Através do software
Stellarium podemos observar e simular os movimentos dos corpos celestes, bem como, as constelações
com lendas indígenas. Após os educandos construíram um relógio do sol e uma história em quadrinhos
utilizando o programa HQ.
https://pibidsubgrupofisicaiepf.blogspot.com.br/2017/11/participacao-do-pibid-semali-2017.html
16) Seminário Inovação Pedagógica: repensando estratégias de formação acadêmico profissional
em diálogo entre educação básica e educação superior. Apresentação do trabalho “Lançamento de
foguete de garrafa pet como atividade experimental com educandos do ensino médio”. Para o
desenvolvimento da atividade de lançamento do foguete, foi inicialmente passado aos educandos
vídeos do youtube com lançamentos de foguetes de satélites espaciais e vídeos sobre a construção de
foguetes. Os alunos foram questionados sobre quais princípios de cinemática, dinâmica e mecânica
dos fluídos estariam envolvidos em um lançamento de foguete. A seguir foram distribuídos aos alunos
instruções a respeito da construção dos foguetes, seguindo as normas da VI Mostra Brasileira de
Foguetes, pois estes alunos participam da OBA (Olímpiada Brasileira de Astronomia) foi discutida a
atividade destacando-se os materiais necessários para a confecção dos protótipos.
https://pibidsubgrupofisicaiepf.blogspot.com.br/2017/08/lancamento-do-foguete-de-garrafa-pet.html
17) Banner V Semana Acadêmica de Ciências da Natureza: Participamos da semana acadêmica de
CN no dia 13 maio apresentando o banner, sobre os temas transversais.
https://pibidianosfisicarondon.blogspot.com.br/2017/05/
Quantidade total 17

Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
30) Tipo do produto: Construção do dossiê sócio antropológico Indicador da atividade: 1
1) Nessa atividade foi realizado no entorno da EEEF José Francisco Pereira da Silva um dossiê
socioantropológico a fim de conhecer as demandas da localidade em que a escola está inserida e
utilizar os resultados para a construção do PPP da escola.
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/pesquisa-soci
oantropologica-e-construcao-do-dossie-socioantropologico
2)\ Diagnóstico escolar na escola Marechal Cândido Rondon

https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/11/resumo-2-simples-enviado-para-o-9-siepe.html
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/11/resumo-2-simples-enviado-para-o-9-siepe.html
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/11/resumo-expandido-enviado-para-o-9-siepe.html
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/11/resumo-expandido-enviado-para-o-9-siepe.html
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/11/resumo-2-submetido-iv-seminario-genero.html
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/11/resumo-2-submetido-iv-seminario-genero.html
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/11/resumo-para-submissao-no-seminario-iv.html
https://pibidsubgrupofisicaiepf.blogspot.com.br/2017/11/participacao-do-pibid-semali-2017.html
https://pibidsubgrupofisicaiepf.blogspot.com.br/2017/08/lancamento-do-foguete-de-garrafa-pet.html
https://pibidianosfisicarondon.blogspot.com.br/2017/05/
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/pesquisa-socioantropologica-e-construcao-do-dossie-socioantropologico
https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/pesquisa-socioantropologica-e-construcao-do-dossie-socioantropologico


http://pibidbiorondon.blogspot.com.br/2017/07/diagnostico-escolar.html
3) Levantamento preliminar do contexto onde a escola Romaguera Correa está inserida através de
observações e questionários, além disso, fez-se um levantamento do espaço físico da escola e da sua
organização e funcionamento. Essa investigação é a pesquisa sócio antropológica, que foi realizada
com a participação de alunos e pais dos alunos, sendo então, 2 questionários aplicados.
Alunos: https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/04/questionario-socio-antropologico
-alunos.html?view=mosaic
Pais:
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/04/questionario-socio-antropologico-pais.htm
l
4) Elaboração do dossiê sócio antropológico na escola. Resultado das respostas dos questionários
aplicados contendo a síntese das informações fornecidas, para auxiliar no processo pedagógico do
subgrupo nas turmas atendidas.
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/06/dossie.html
Quantidade total 04

Subprojeto História - Campus São Borja
31) Tipo de produto: e-book e trabalhos para apresentação em eventos Indicador de atividade: 2
E-book intitulado “PIBID na UNIPAMPA São Borja -RS: o subprojeto de História”, um e-book com
total de 132 páginas, englobando 11 capítulos dos pibidianos do subprojeto História.
No prelo
Lilian Simone Souza Pires; Jose Luciano Gattiboni Vasques. A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA
ATRAVÉS DOS TEMPOS: RELATO PIBIDIANO DO PROJETO INTERDISCIPLINAR NA
TURMA 71 DO INSTITUTO ESTADUAL PADRE FRANCISCO GARCIA EM SÃO BORJA. 3º
Encontro Missioneiro de Estudos Interdisciplinares em Cultura (EMiCult)
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/category/historia/bibliograficas-historia-s-borja/
Danilo Pedro Jovino; Hermogenes de Sousa Cerqueira Filho; Viviane Carvalho Moraes. A
LEITURA COMO FERRAMENTA PARA MELHORAR A COMPREENSÃO DA VIDA
COTIDIANA. 3º Encontro Missioneiro de Estudos Interdisciplinares em Cultura (EMiCult)
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/category/historia/bibliograficas-historia-s-borja/
Sandro da Silva; Mariana Dicheti Gonçalves; Edson Romário Monteiro Paniágua. A importância do
PIBID para formação docente. 3º Encontro Missioneiro de Estudos Interdisciplinares em Cultura
(EMiCult).
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/category/historia/bibliograficas-historia-s-borja/
Camila Dinat Campos; Mariana Dicheti Gonçalves; Ingrid Suelen Rodrigues Meireles; Sandro da
Silva; Edson Romário Monteiro Paniágua. DEBATENDO A PRÁTICA DOCENTE: UM RELATO
PIBIDIANO. II Congresso Internacional Interdisciplinar de Ciências Humanas – COINTER
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/category/historia/bibliograficas-historia-s-borja/
Danilo Pedro Jovino; Hermogenes de Sousa Cerqueira Filho. EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NOS
ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA ANALISE DAS METODOLOGIAS
APLICADAS EM SALA. II Congresso Internacional Interdisciplinar de Ciências Humanas –
COINTER.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/category/historia/bibliograficas-historia-s-borja/
Edson Romário Paniagua; Valeska Ávila de Moraes; Lucas Moreira de Mattos; MÚSICAS COMO
RECURSO DIDÁTICO EM SALA DE AULA: EXPERIÊNCIAS COM DO PIBID. II Congresso
Internacional Interdisciplinar de Ciências Humanas – COINTER
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/category/historia/bibliograficas-historia-s-borja/

http://pibidbiorondon.blogspot.com.br/2017/07/diagnostico-escolar.html
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/04/questionario-socio-antropologico-alunos.html?view=mosaic
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/04/questionario-socio-antropologico-alunos.html?view=mosaic
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/04/questionario-socio-antropologico-pais.html
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/04/questionario-socio-antropologico-pais.html
https://ieromagueracorreapibid.blogspot.com.br/2017/06/dossie.html


Elson Jonas Ferreira da Silva; Luciano Gattiboni Vasques. A RELAÇÃO ENTRE PIBID,
UNIVERSIDADE E ESCOLA: AS CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DE
PROFESSORES E A EDUCAÇÃO BÁSICA. II Congresso Internacional Interdisciplinar de
Ciências Humanas – COINTER
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/category/historia/bibliograficas-historia-s-borja/
Sandro da Silva; Camila Dinat Campos; Mariana Dicheti Gonçalves; Ingrid Suelen Rodrigues
Meireles; Edson Romário Monteiro Paniágua. UM RELATO PIBIDIANO: PRÁTICA DOCENTE
NO PROJETO “CULTURA E PATRIMÔNIO”. II ENLICSUL, II PIBID/SUL E II SEMINÁRIO
INSTITUCIONAL PIBID/UNISINOS.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/category/historia/bibliograficas-historia-s-borja/
Hermogenes De Sousa Cerqueira Filho; Danilo Pedro Jovino; Edson Romario Monteiro Paniágua. O
PIBID NO COLEGIO GETULIO VARGAS: UMA AVALIAÇÃO DAS METODOLOGIAS
PEDAGOGICAS. II ENLICSUL, II PIBID/SUL E II SEMINÁRIO INSTITUCIONAL
PIBID/UNISINOS.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/category/historia/bibliograficas-historia-s-borja/
Sandro da Silva; Camila Dinat Campos; Mariana Dicheti Gonçalves; Ingrid Suelen Rodrigues
Meireles; Edson Romário Monteiro Paniágua. PRÁTICA DOCENTE NA E.M.E.F VICENTE
GOULART SÃO BORJA: PROJETO CULTURA E PATRIMÔNIO PIBID 2017/1. 9º Salão
Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (Siepe)
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/category/historia/bibliograficas-historia-s-borja/
Valeska de Ávila Moraes; Franciele Sosa; Lucas Moreira de Mattos; Edson Romário Monteiro
Paniagua. TÍTULO DIDÁTICA EM SALA, MÉTODOS E TÉCNICAS PARA O ENSINO DE
HISTÓRIA: EXPERIÊNCIAS PIBID. 9º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (Siepe)
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/category/historia/bibliograficas-historia-s-borja/
Hermogenes De Sousa Cerqueira Filho; Danilo Pedro Jovino; Edson Romario Monteiro Paniágua.
REAVALIAÇÃO METODOLÓGICA NA SALA DE AULA: O CASO DO PIBID NO COLÉGIO
ESTADUAL GETÚLIO VARGAS. 9º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (Siepe)
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/category/historia/bibliograficas-historia-s-borja/
Lucas Moreira de Mattos; Valeska de Ávila Moraes; Edson Romário Monteiro Paniagua. O
ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA GUARANI ATRAVÉS DA CONFECÇÃO DE
ARTEFATOS CERÂMICOS (ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL). 9º Salão Internacional de
Ensino, Pesquisa e Extensão (Siepe)
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/category/historia/bibliograficas-historia-s-borja/
Quantidade total 14

Subprojeto Matemática Campus Itaqui
32) Tipo do produto: Trabalho de Conclusão do Curso Matemática – Licenciatura
Indicador atividade: 08
Título do trabalho: Uma proposta para a compreensão do objeto função a partir da teoria dos registros
de representação semiótica (TCC concluído).
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/tcc/
Quantidade total 01

Subprojeto Matemática Campus Itaqui
33) Tipo do produto Apresentação em evento Indicador atividade: 08
A aprendizagem significativa num contexto matemático: estudos sobre o conceito de áreas.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/andressa-erec.pdf
Noções de funções: análise de livro didático

https://eventos.unipampa.edu.br/siepe/anais/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/tcc/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/andressa-erec.pdf


http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/1.pdf
Interpretação de gráficos no Ensino Médio
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/2.pdf
Jogos lógicos matemáticos: uma forma lúdica de ensinar
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Oficina-do-jogos-unipampa.pdf
O ensino de simetria por meio da resolução de problemas com mosaico
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/4.pdf
O raciocínio probabilístico desenvolvido através do jogo
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/5.pdf
Quantidade total 06

Subprojeto Matemática Campus Itaqui
34) Tipo do produto: produção de E-book Indicador atividade: 09
Intitulado “Caderno de matemática: atividades desenvolvidas no âmbito do PIBID” na qual foram
desenvolvidas 9 atividades. O livro está no prelo, aguardando retorno da editora.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/ebook.pdf
Quantidade total 01

Subprojeto Matemática Campus Itaqui
35) Tipo do produto: Organização de capítulo de E-book Indicador atividade: 10
Organização de um capítulo do E-book Institucional do PIBID/UNIPAMPA. A escrita é composta
pela apresentação do subprojeto Matemática – Campus Itaqui e das principais atividades
desenvolvidas. O livro está no prelo, aguardando retorno da editor.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/ebook-institucional.pdf
Quantidade total 01

Subprojeto Educação Física – Campus Uruguaiana
36) Tipo do produto: publicação de resumo técnico-científico Indicador da atividade: 5, 11
Resumo EREC: Foi apresentado no Encontro Regional de Ensino em Ciências (EREC) o trabalho
com título de ESTRATÉGIA DE TRABALHO DO SUBPROJETO PIBID EDUCAÇÃO FÍSICA
2016, com intuito de socializar as organizações das atividades realizadas no grupo no ano anterior.
Um ano singular no subprojeto onde foram desenvolvidas diferentes atividades dentro do subgrupo,
no que resultou neste trabalho.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/participacao-do-pibid-educacao-fisica-no-i-erec-2017/
Resumo EREC: Outro estudo apresentado no EREC foi “TEMATIZANDO A EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR ATRAVÉS DAS MANIFESTAÇÕES DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA”, um
trabalho fruto de um projeto desenvolvido no final do mês de Novembro de 2016, onde toda
comunidade escolar se envolveu e participou das oficinas relacionadas a cultura africana. A
culminância do projeto foi bastante marcante para todos que participaram, oportunizando muitas
reflexões e discussões sobre a importância do tema na educação escolar.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/participacao-do-pibid-educacao-fisica-no-i-erec-2017/
Resumo EREC: O trabalho intitulado “CONTEXTO E REFLEXÕES SOBRE A IMPORTÂNCIA
DO PIBID NA ESCOLA: FEIRA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE” teve como objetivo foi relatar
as experiências do desenvolvimento do Projeto “Feira de Saúde e Meio ambiente” na E.E.E.M. Dom
Hermeto.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/participacao-do-pibid-educacao-fisica-no-i-erec-2017/
Resumo EREC: O estudo intitulado: “A CAPOEIRA COMO POLÍTICA DE AFIRMAÇÃO NAS

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/1.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/2.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/Oficina-do-jogos-unipampa.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/4.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/08/5.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/ebook.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/ebook-institucional.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/participacao-do-pibid-educacao-fisica-no-i-erec-2017/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/participacao-do-pibid-educacao-fisica-no-i-erec-2017/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/participacao-do-pibid-educacao-fisica-no-i-erec-2017/


ESCOLAS” teve como objetivo de oportunizar aos alunos das escolas E.E.E.M João Fagundes e
E.E.E.M Dom Hermeto, situadas no município de Uruguaiana, Rio grande do Sul, nas quais os
bolsistas do subgrupo (PIBID) Programa de Institucional De Bolsa de Iniciação à Docência,
educação física, UNIPAMPA-Uruguaiana, o contato com temas de aula que reflitam a diversidade
cultural das práticas corporais no País.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/participacao-do-pibid-educacao-fisica-no-i-erec-2017/
Resumo SIEPE: O estudo “TECENDO REDES: O “PROJETO MULTICULTURALISMO”
OPORTUNIZANDO APRENDIZAGENS EM EDUCAÇÃO FÍSICA EM UMA ESCOLA DE
URUGUAIANA-RS” foi apresentado no Siepe e teve como objetivo propiciar aos discentes um
contato com a diversidade cultural existente no nosso País.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/subprojeto-educacao-fisica-participa-do-9o-siepe/
Resumo SIEPE: O estudo “PIBID NA ESCOLA: ALUNOS COMO PROTAGONISTAS DO
APRENDIZADO”, foi apresentado no SIEPE e teve como objetivo possibilitar que os alunos do
Ensino Médio da Escola Estadual Dr. João Fagundes, da cidade de Uruguaiana-RS, fossem os
principais desenvolvedores de seus conhecimentos, buscando informações, pesquisando, dialogando,
para que conseguissem acessar informações, produzir conhecimento e expressar os saberes
adquiridos de forma integrada ao processo de ensino aprendizagem, através do Projeto
Multiculturalismo na escola.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/subprojeto-educacao-fisica-participa-do-9o-siepe/
Resumo SIEPE: CONTRIBUIÇÕES DO PIBID NA FORMAÇÃO PARA A DOCÊNCIA EM
EDUCAÇÃO FÍSICA: RELATO DE UM SUPERVISOR, este é o título do trabalho apresentado no
Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, onde traz um breve relato do supervisor sobre
sua participação do programa e as contribuições para sua formação continuada que é proporcionada.
Este ainda fala sobre os desafios da docência e estratégias que os bolsistas acadêmicos encontram
para o desenvolvimento das atividades, um aprendizado onde todos constroem, professores formação
inicial e continuada.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/subprojeto-educacao-fisica-participa-do-9o-siepe/
Quantidade total 07

Subprojeto Educação Física – Campus Uruguaiana
37) Tipo do produto: produções textuais Indicador da atividade: 7, 12, 13, 17
Produções textuais: Com o objetivo de incentivar a reflexão e a produção de conhecimento a partir
das experiências pibidianas, os bolsistas ID e supervisores elaboraram projetos de ensino para
desenvolverem nas escolas. Além disso, foram elaborados materiais para socialização do
conhecimento nas reuniões de estudo onde cada bolsista compartilhou com o subgrupo suas
perspectivas em relação a temas e aspectos relacionados à docência em Educação Física,
estimulando e incentivando o hábito de escrever, de refletir de forma crítica as experiências vividas,
os textos discutidos e as temáticas da prática pedagógica.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/subprojeto-educacao-fisica-participa-do-desenvolvimento-do
-porjeto-multiculturalismo-no-jonfa/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/subprojeto-educacao-fisica-desenvolve-projeto-cultura-escol
ar-na-escola-dom-hermeto/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/reuniao-e-planejamentos-subprojeto-educacao-fisica/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/semana-academica-do-curso-de-licenciatura-em-educacao-fi
sica/
Quantidade total 04

Subprojeto Letras – Campus Jaguarão

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/participacao-do-pibid-educacao-fisica-no-i-erec-2017/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/subprojeto-educacao-fisica-participa-do-9o-siepe/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/subprojeto-educacao-fisica-participa-do-9o-siepe/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/subprojeto-educacao-fisica-participa-do-9o-siepe/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/subprojeto-educacao-fisica-participa-do-desenvolvimento-do-porjeto-multiculturalismo-no-jonfa/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/subprojeto-educacao-fisica-participa-do-desenvolvimento-do-porjeto-multiculturalismo-no-jonfa/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/subprojeto-educacao-fisica-desenvolve-projeto-cultura-escolar-na-escola-dom-hermeto/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/subprojeto-educacao-fisica-desenvolve-projeto-cultura-escolar-na-escola-dom-hermeto/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/reuniao-e-planejamentos-subprojeto-educacao-fisica/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/semana-academica-do-curso-de-licenciatura-em-educacao-fisica/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/semana-academica-do-curso-de-licenciatura-em-educacao-fisica/


38) Tipo do produto: Mercedita Indicador da atividade: 12
No dia 27/10/17 as pibidianas Luciana Ferraz e Camila Severo, juntamente com a supervisora a
professora Eny, acompanharam os alunos na festa (almoço) de aniversário da escola. Nessa
comemoração foi apresentado, em forma de canção, a música “Merceditas” que havia sido
trabalhada com eles em uma oficina passada. A apresentação foi juntamente com a banda da escola
Fernando Corrêa Ribas E.M.E.F.F.C.R. O ápice se deu através da alegria do público que estava
presente. Os alunos foram aplaudidos e logo após relataram a grande importância que a oficina
trouxe, já que através dela puderam trabalhar de diversas formas a língua espanhola assim
aumentando seu vocabulário e conhecimento cultural.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/merceditas/
Os alunos puderam conhecer mais sobre o seu espaço de estudo, criando sim consciência sobre o seu
espaço, Houve a junção de música com aula, podendo-se melhorar a interação entre os alunos e os
participantes da banda. Aumento no conhecimento da língua e enriquecimento do vocabulário.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/merceditas/
Quantidade total 2

Subprojeto Letras – Campus Jaguarão
39) Tipo do produto: Passeio na cidade de Rio Branco/Uruguai Indicador da atividade: 100
Bolsistas ID acompanharam alunos da EMEF Marcilio Dias para um passeio até a cidade de Rio
Branco, no Uruguai. Por se tratar de uma fronteira, foram caminhando e percorrendo pontos
históricos e culturais desse espaço fronteiriço. Passaram por onde percorria a antiga linha férrea que
ligava as duas cidades, Jaguarão e Rio Branco. Foram até o local onde o trem fazia a volta para
retornar a Montevidéu, ao lado da ponte Internacional Barão de Mauá. Em seguida, cruzaram a ponte
e fizeram uma parada na marca divisória entre os dois países, Brasil e Uruguai. Passaram pela área
onde ficam os “Free Shops”. Nesse local, antigamente, era um ponto muito importante
culturalmente. Após, se dirigiram à estação de trens de Rio Branco, hoje desativada. Em seguida,
foram ao Museu do Automóvel de Rio Branco, onde foi possível ver e ouvir sobre a história da
cidade. Por fim, encerraram o passeio, retornando a Jaguarão.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/passeio-na-cidade-de-rio-branco-uruguai/
Resultados: Nesse passeio, foi possível fazer que os alunos tivessem um contato com um pouco da
cultura da cidade de Rio Branco no Uruguai. Os alunos puderam aumentar seus conhecimentos sobre
a língua espanhola e fazer relações com o que foi desenvolvido durante o projeto, pois eles tiveram o
contato direto com a língua e os pontos históricos da cidade. Ademais, foi possível perceber a
empolgação deles em interagir com os uruguaios e ao ver os objetos do museu.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/passeio-na-cidade-de-rio-branco-uruguai/
Quantidade total 2

5.3) PRODUÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS

Este grupo engloba todos os resultados artístico-culturais desenvolvidos no programa, tais como:
adaptação de peças teatrais; atividades de grafitagem, atividades de leitura dramática ou e peça
radiofônica; atividades de restauração de obras artísticas; autoria de peças teatrais, roteiros, óperas,
concertos, composições musicais, trilha sonora, cenografia, figurino, iluminação e/ou coreografia
integrais apresentadas ou gravadas nas IES e escolas participantes; criação de espetáculos de dança;
criação de filmes e atividades cênicas; criação de grupos musicais; criação de rádio escolar; desenho
e pintura; exposição artístico-educacional; exposição de fotos e imagens; festivais de dança na escola;
festivais de música; maquetes; transcrição e/ou arranjos de obras musicais; participação de alunos em

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/merceditas/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/merceditas/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/passeio-na-cidade-de-rio-branco-uruguai/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/passeio-na-cidade-de-rio-branco-uruguai/


concertos, recitais ou gravações; participação de alunos em peças teatrais; sarau escolar, vernissage,
dentre outros.

Subprojeto Física – Campus Caçapava do Sul
1) Tipo do produto: Noite de observação astronômica Indicador da atividade:3, 4, 5, 6
a) No dia 4 de maio de 2017 foi promovido uma noite de observação astronômica no campus da
universidade. Na ocasião, a comunidade e escola estiveram presentes para conhecer mais sobre céu.
Puderam visualizar a lua, júpiter e saturno, além de diferentes constelações, por meio de telescópios.
Os bolsistas orientavam os presentes. Foi elaborado um cartaz de divulgação. A mídia jornalística da
cidade esteve presente divulgando matérias sobre o evento.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/fsica_1_1.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/noticias-na-midia-1.pdf
Quantidade total 2

Subprojeto Letras Português – Campus Bagé
2) Tipo do produto: Rádio Escolar Indicador da atividade: 8

O projeto Rádio Escolar, inicialmente aplicado na E.E.E.F. Félix Contreiras Rodrigues, na
E.E.E.M. Luiz Maria Ferraz - CIEP e no Instituto Federal Sul-rio-grandense (onde se chamava
SINTONIF), mantém-se atuante na primeira escola, onde objetiva o desenvolvimento das
habilidades de leitura, escrita, fala e escuta, pelo trabalho com os diferentes gêneros discursivos
requeridos por essa mídia e, simultaneamente, promove a interação dos alunos envolvidos e
aproxima a comunidade escolar. No Félix, as atividades da rádio têm ampla aceitação pelos alunos
do Ensino Fundamental. A programação é formulada para que haja um momento de descontração no
horário de intervalo e uma divulgação de eventos da escola e de seu entorno. No CIEP e no IFSul,
em função da limitação de recursos materiais e/ou da adesão dos alunos às atividades, os bolsistas
passaram a trabalhar com outros meios, tais como, vídeos, eventualmente postados no YouTube,
podcasts e redes sociais, como facebook. As oficinas de linguagem testemunham esse movimento.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/projeto-da-radio-escolar/

Quantidade total 1

Subprojeto Letras Português – Campus Bagé
3) Tipo do produto: Cinema na Escola Indicador da atividade: 9

O projeto Cinepinho é executado semanalmente com os alunos dos anos iniciais do ensino
Fundamental, no turno da tarde. O objetivo é formar novos leitores oferecendo aos alunos contato
com obras literárias desde os primeiros anos da vida escolar; e realizar essa prática de maneira
lúdica, estabelecendo relações entre gêneros como cinema de curta e longa metragem, teatro,
fábulas, contos, poemas, dentre outros.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/04/cinepinho-com-o-1-ano.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/04/cinepinho-2-ano.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/04/cinepinho-3-ano.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/05/ciep-cinepinho-com-o-4-ano.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/07/cinepinho-5.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/07/cinepinho-1-ano.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/07/cinepinho-2-ano.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/07/cinepinho-3-ano.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/06/cinepinho-4-ano.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/06/cinepinho-5-ano_30.html

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/fsica_1_1.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2017/12/noticias-na-midia-1.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/projeto-da-radio-escolar/
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/04/cinepinho-com-o-1-ano.html
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http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/07/cinepinho-5.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/07/cinepinho-1-ano.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/07/cinepinho-2-ano.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/07/cinepinho-3-ano.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/06/cinepinho-4-ano.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/06/cinepinho-5-ano_30.html


http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/08/cinepinho-1-ano.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/09/ciep-cinepinho-com-o-2-ano.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/09/cinepinho-3-ano.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/10/cinepinho-atividade-com-o-4-ano-ciep.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/09/cinepinho-5-ano-eeem-luiz-maria-ferraz.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/10/cinepinho-1-ano-ciep.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/10/cinepinho-2-ano.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/09/cinepinho-4-ano.html

Quantidade total 1

Subprojeto Letras Português – Campus Bagé
4) Tipo do produto: Feiras do Livro Indicador da atividade: 11

Este ano, tivemos mais uma edição da Feira do Livro nas escolas, evento que procura dinamizar os
acervos das bibliotecas e ser espaço de socialização das práticas de leitura. No dia 21 de outubro de
2017, ocorreu pela manhã no auditório da E.M.E.F São Pedro a VI Feira do Livro, onde o PIBID
ajudou na organização da feira. Na ocasião, aconteceu também o lançamento do Livro Distopia e
Sociedade, produzido pelos alunos dos nonos anos, no primeiro semestre de 2017. O evento contou
também com a participação das ex-bolsistas Bruna Lopes e Juliane Porto, que ministraram a oficina
intitulada "A representação da vilania nas artes e na literatura", e da atriz do grupo Os Carlitos,
Luana Barcellos, que ofereceu uma oficina de teatro aos alunos. Este ano a Feira do Livro teve como
patronesse a Profª Drª Zila Letica Rego, professora da Universidade Federal do Pampa e
coordenadora anterior do PIBID Letras-Português. Dentre as oficinas realizadas, o evento contou
com temáticas como, discussão de gênero, danças circulares, contações de história, fotografia
documental entre outras. Para a realização da Feira, organizada essencialmente pelos bolsistas
PIBID, o grupo contou com o apoio da direção da escola bem como da Secretaria de Educação de
Bagé. Como nos anos anteriores, a Feira do livro se apresenta como uma importante e necessária
ação de promoção da atividade leitora, uma vez que mobiliza as escolas como um todo e se constitui
como espaços de trocas entre alunos e livros, para além de uma leitura obrigatória.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/10/participacao-do-pibid-na-vi-feira-do.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/11/vii-feira-do-livro-emef-joao-severiano.html

Quantidade total 1

Subprojeto Letras Português – Campus Bagé
5) Tipo do produto: Oficinas Ministradas em Eventos Indicador da atividade: 7
Participação na Festa Junina da EMEF São Pedro: O grupo do PIBID – Letras foi convidado
para participar da festa junina na EMEF São Pedro, ficando responsável pela ornamentação do
espaço e realização das atividades da tenda de recados. Os bolsistas ID tiveram a ideia de realizar
esses recados em formato de poemas, cordéis e trechos literários previamente selecionados, para
serem escolhidos pelos alunos durante o evento, elespuderam também criar seus próprios recados,
desde que fossem rimados. A festa aconteceu na tarde de sábado do dia 08 de julho de 2017.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/07/participacao-do-pibid-na-festa-junina.html
Oficina de escrita criativa: No turno da manhã do dia 17 de novembro deste ano, ocorreu a Feira
do Livro da E.M.E.F. João Severiano, onde as bolsistas ID Larissa Martins e Taiza Fonseca da
E.M.E.F. São Pedro ministraram uma Oficina de Escrita Criativa em uma turma de sétimo ano, com
o auxílio da bolsista ID Yanka Goulart, que atuou como monitora. Na oficina, foi feita a análise de
estrutura de um texto narrativo e o foco narrativo, a partir da leitura acompanhada dos textos: Pneu
Furado, de Luís Fernando Veríssimo, e a Pequena Fábula, de Franz Kafka. Assim, os alunos
desenvolveram a escrita de seu próprio texto narrativo, baseando-se nos textos apresentados e em

http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/08/cinepinho-1-ano.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/09/ciep-cinepinho-com-o-2-ano.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/09/cinepinho-3-ano.html
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/10/cinepinho-atividade-com-o-4-ano-ciep.html
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http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/07/participacao-do-pibid-na-festa-junina.html


acontecimentos cotidianos, além de usar a criatividade.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/11/participacao-de-bolsistas-id-pibid-da.html
Oficina de Contos e Causos: No turno da manhã do dia 17 de novembro deste ano, ocorreu a Feira
do Livro da E.M.E.F. João Severiano, onde os bolsistas ID Felipe Carbonell e Larissa Sais da
E.M.E.F. São Pedro ministraram uma Oficina de Contos e Causos em uma turma de quinto ano, com
o auxílio da Professora Thamires Sampaio que atuou como monitora. Na oficina foi realizada a
leitura de contos e causos pelos alunos, buscando apresentá-los ao gênero. Após uma grande troca de
ideias, os alunos produziram um conto em conjunto, utilizando o quadro negro da escola. Ao final da
oficina, foi proposto que os alunos desenhassem algo que representasse o conto criado por eles,
permitindo que colocassem em prática seu potencial de interpretação.
http://subprojetoletras2014.blogspot.com.br/2017/12/participacao-de-bolsistas-id-pibid-da.html
Quantidade total 03

Subprojeto Letras Espanhol - Campus Bagé
6) Tipo do produto: Participação de alunos em recitais - Espanhol e poemas
Indicador da atividade: 2
Os bolsistas Guilherme Ramos e Priscila Quadros tabalharam com autores da língua espanhola, o
objetivo era que os alunos também começassem a criar poemas. Foram confeccionados panéis com os
poemas criados.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/category/letrasespanhol-bage/page/2/

Quantidade total 1

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
7) Tipo do produto: Atividade de leitura dramática Indicador atividade: 131
Realização de dramatização da história infantilos três porquinhos durante a colônia de férias.
Link’s:http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/dramatizacao.pdf
Quantidade total 1

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
8)Tipo do produto: Atividade de leitura Indicador atividade: 128
O PIBID participou doprojeto de páscoa realizado pelo curso de gestão em turismo –UNIPAMPA. As
bolsistas realizaram a doação de caixas de bombons em que os chocolates foram distribuídos para as
crianças carentes que residem no entorno da Universidade e no evento as bolsistas realizaram leitura
de histórias infantis e contaçõescom palitoches.
Link’s:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/o-projeto-de-pascoa-realizado-pelo-curso-de-ges
tao-em-turismo.pdf
Quantidade total 1

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
9) Tipo do produto: Atividades de leitura, dentre outros. Indicador atividade: 131
O PIBID participou das festividades de páscoa realizadas nas EMEIs com atividades e receitas
referente ao tema.
Link’s:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/o-subprojeto-da-pedagogia-letramento-e-educacao-infantil-rea
lizou-atividades-sobre-a-pascoa-com-as-criancas-nas-emeis/
Quantidade total 1

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsubprojetoletras2014.blogspot.com.br%2F2017%2F11%2Fparticipacao-de-bolsistas-id-pibid-da.html&h=ATNYJGHjbDBV7YYeGZebAGMHl12bf22fjUszi0pmvqiQUIkICOgg9lphMk_yCNciwhq_fqK1sVJtyBMOWLJhoHo5r6HkNje5mB5-LFX70tYWu31ngJz5oAwEaAUrY8KUrK-YCI0Ybf0g5g
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Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
10) Tipo do produto: Atividade de leitura, dentre outros. Indicador atividade: 131
O PIBID participou das festividades juninas realizadas nas EMEIs com atividades, cantinho da leitura
e brincadeiras.
Link’s:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-letramento-e-educacao-infantil-participa-da-festa-junina
-na-emei-silvia-soares/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/pibid-letramento-e-educacao-infantil-participa-da-festa-junina
-na-emei-casa-da-crianca/
Quantidade total 2

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
11) Tipo do produto: Desfile da Parada da Infância Indicador atividade: 134
As bolsistas desfilaram junto com as crianças e demais integrantes das escolas na parada da infância.
Link’s: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/12/desfile.pdf
Quantidade total 1

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
12) Tipo do produto:Oficina de formação artística para os bolsistas Indicador atividade: 12
Foi desenvolvida pelo supervisor do PIBID Ed. Especial e EJA Jarbas Moscato, uma oficina que
tinha o intuito de desenvolver a expressão artística através do teatro mudo. O trabalho foi intitulado
de “ Teatro de Retalhos” e contou com a participação dos alunos bolsistas.Primeiramente foram feitos
exercícios de aquecimento para a apresentação e posteriormente foram encenadas histórias através de
músicas e sons.
Link :https://drive.google.com/open?id=1NWXuCjJn9OcX5w0yj5s8VXmXGGw8a2Cr
Quantidade total 1

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
13) Tipo do produto: Oficina de Artísticas Indicador atividade: 124
Atividades de produção ou recriação de trabalhos artísticos envolvendo os temas trabalhados.
https://drive.google.com/file/d/1GvaAfSVgXEz5qdlVgb5eAWUqK-_kbXtT/view
Sarau literário com a autora Letícia Möller, dentro do projeto “Autor presente”, desenvolvido na
escola, com a colaboração das professoras titulares e pibidianas, que realizaram a leitura, estudo e
exploração artística das obras infantis escritas pela autora, bem como a formulação de questões.
https://drive.google.com/open?id=1uQicW3iPgAGJD2SCnBQ934YHYIlwlg5K
Máscaras Africanas: Valorizar a cultura Africana e identificar o significado das máscaras africanas
https://drive.google.com/file/d/1-qyoB2UlMbaWCN-WJv5IAJw7LdEv8WW_/view?usp=sharing
Fanzine: Explorar a escrita e a leitura criativa através de gravuras.
https://drive.google.com/file/d/1kL9dGZFvkxVPpmVALKkbHY5Bvvxhd3tI/view?usp=sharing
Maquetes das escolas: características físicas da escola.
https://drive.google.com/file/d/1VaDKCwXqdQ_Db5Kq6xIW7r7vXDZnsxRq/view?usp=sharing
Quantidade total 5

Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
14) Tipo do produto: Produções artísticas e culturais Indicador da atividade: 19

1) Desfile cívico. Participação no desfile cívico das escolas de Uruguaiana.
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http://ppgciencias.blogspot.com.br/2017/11/desfile-alusivo-ao-7-de-setembro.html
2) Semana Farroupilha.Participação junto à comunidade da comemoração da semana Farroupilha
http://ppgciencias.blogspot.com.br/2017/11/participacao-alusiva-semana-farropilha_3.html
3) Os alunos da E. E. E. M. Mal. Cândido Rondon participaram de uma mostra sob orientação dos
bolsistas PIBID com um projeto sobre materiais adaptados na I Feira de Ciências Universidade –
Comunidade de Uruguaiana com o tema Educação Inclusiva, realizada no dia 21 de outubro de 2017.
http://pibidbiorondon.blogspot.com.br/2017/11/mostra-pedagogica-do-ensino-medio.html
Quantidade total 3

Subprojeto Letras – Campus Jaguarão
15) Tipo do produto: Passeio Indicador da atividade: 22
Os alunos do oitavo ano da EMEF Marcilio Dias participaram de um passeio cultural pela cidade de
Jaguarão no qual eles puderam conhecer alguns dos espaços de resistência negra como o ponto de
cultura Clube 24 de Agosto, onde puderam participar de uma oficina sobre memória e patrimônio. A
partir disso, os alunos também puderam conhecer as antigas charqueadas onde eram produzidas
carne de charque. E por fim, fizemos um piquenique na Praça do Desembarque onde eram
desembarcadas pessoas escravizadas junto à costa do rio Jaguarão.
https://www.facebook.com/pibid.jaglinguamaterna.1/media_set?set=a.121281858643752.10737418
25.100022858159326&type=3
Quantidade total 1

Subprojeto Letras – Campus Jaguarão
16) Tipo do produto: Partes delcuerpo Indicador da atividade: 11
Após escutarem a música, a maioria dos alunos disse que conhecia a música e pediram para repetir o
vídeo, mas dissemos que tínhamos outro vídeo muito divertido para mostrar, chamado “Chu chu
ua”2. Decidimos iniciar a atividade, embora os alunos quisessem ficar dançando. Organizamos as
classes em fila, um aluno em cada lado da mesa, e os estojos no centro da mesa, todos teriam que
ficar com as mãos pra cima e apontar a parte do corpo que era pedida, somente ao escutar a palavra
“corazón” teriam que pegar o estojo.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/oficina-do-dia-14-de-junho-de-2017-sobre-partes-del-cuerp
o/
Fizemos as dinâmicas da música com dança para melhorar a forma de absorção das crianças ao
conteúdo. Eles participaram e demonstraram maior vontade de conhecer coisas novas da língua. A
organização os ajudou na participação das atividades.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/oficina-do-dia-14-de-junho-de-2017-sobre-partes-del-cuerp
o/
Quantidade total 2

5.4) PRODUÇÕES DESPORTIVAS E LÚDICAS

As atividades de caráter lúdico e esportivo, como: criação de times de modalidades esportivas
(basquete, vôlei, futebol, etc), competições esportivas, criação de materiais para recreação; criação de
rodas de capoeira; desenvolvimento de novas modalidades esportivas na escola; gincanas escolares;
jogos para recreação e socialização; jogos inter-classes; desenvolvimento de jogos especiais para
inclusão (goalball, futebol de 7, futebol de 5, voleibol sentado, natação, bocha, outros); jogos
populares; jogos dos povos indígenas (arco e flecha, cabo de força, corrida de tora, natação em águas
abertas, hipip; akô, insistró, kagót, peikran, corrida de fundo, outros); atividades lúdicas para recreios

http://ppgciencias.blogspot.com.br/2017/11/desfile-alusivo-ao-7-de-setembro.html
http://ppgciencias.blogspot.com.br/2017/11/participacao-alusiva-semana-farropilha_3.html
http://pibidbiorondon.blogspot.com.br/2017/11/mostra-pedagogica-do-ensino-medio.html
https://www.facebook.com/pibid.jaglinguamaterna.1/media_set?set=a.121281858643752.1073741825.100022858159326&type=3 
https://www.facebook.com/pibid.jaglinguamaterna.1/media_set?set=a.121281858643752.1073741825.100022858159326&type=3 
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/oficina-do-dia-14-de-junho-de-2017-sobre-partes-del-cuerpo/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/oficina-do-dia-14-de-junho-de-2017-sobre-partes-del-cuerpo/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/oficina-do-dia-14-de-junho-de-2017-sobre-partes-del-cuerpo/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/oficina-do-dia-14-de-junho-de-2017-sobre-partes-del-cuerpo/
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/oficina-do-dia-14-de-junho-de-2017-sobre-partes-del-cuerpo/


e intervalos escolares; desenvolvimento de brincadeiras; brinquedos e brinquedotecas; maratonas
escolares; olimpíadas esportivas; dentre outros.

Subprojeto Biologia – São Gabriel
1) Tipo do produto: Gincana Indicador da atividade: 25
Mini-gincana de Ciências
O ensino de ciências traz consigo uma grande carga de conteúdos e conceitos científicos. Acredita-se

que o uso de novas metodologias tais como o jogo didático estimula o interesse e a compreensão dos
educando, assim espera-se que os conteúdos abordados em aula tornem-se acessíveis atodos os alunos.
Com o intuito de fornecer ao educando um ambiente agradável e motivador foi realizado no dia 25 de
março, com os alunos do 7° ano da escola Carlota Vieira da Cunha, duas atividades sobre zoologia
para revisar conceitos e comentar assuntos que serão abordados futuramente pela professora.
http://pibidsaogabriel.blogspot.com.br/search?q=mini+gincana

Quantidade total 1

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
2) Tipo do produto: Atividades Recreativas Indicador atividade: 136

Atividades lúdicas com a turma de trabalho ou integrando as turmas, na escola ou em passeios, por
exemplo: Organização de Gincana na Festa Junina, Mateada na Semana Farroupilha, Piquenique pelo
dia das crianças.
https://drive.google.com/file/d/1ZYN4pAf7LQ7h8iekSlr0d5x4mjcYxqx3/view?usp=sharing
Colcha de retalhos: Desenvolver um processo de socialização entre os alunos através do
trabalho coletivo. A professora desenvolveu a hora do conta com a história A COLCHA DE
RETALHOS e em seguida os alunos foram orientados a fazerem a reescrita da história.
https://drive.google.com/file/d/17zuyPj-MsHber_qRPoFVlj4WyDtYYYHW/view?usp=sharing
Fantasia do Boi Bumbá-Trabalhar a música e a dança através das lendas do folclore brasileiro;
desenvolver a oralidade, expressão corporal e a organização de ideias.
https://drive.google.com/file/d/1tEt1iTbqxPMKxfj1noLkn9jOSUTD-FdH/view?usp=sharing
d)Jogo africano: Shisima
Promover aos alunos o conhecimento das brincadeiras africanas bem como a contribuição das mesmas
para os brasileiros.
https://drive.google.com/file/d/1kPBy02ha1kF2qWiroLbiVhYSkJF5J249/view?usp=sharing
e) Dominó da Culinária: Explorar a culinária africana identificando sua contribuição e influência para
os brasileiros; reconhecer a culinária africana através do jogo “Dominó da Culinária”.
https://drive.google.com/file/d/1Ay8JoGkLHYoT879KNNYV013-e0l2PK3D/view?usp=sharing
Quantidade total 05

Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
3) Tipo do produto: Produções artísticas e culturais Indicador da atividade: 19

1) Desfile cívico. Participar junto da comunidade escolar do desfile cívico.
http://ppgciencias.blogspot.com.br/2017/11/desfile-alusivo-ao-7-de-setembro.html
2) Semana Farroupilha. Participar junto a comunidade a comemoração da semana Farroupilha
http://ppgciencias.blogspot.com.br/2017/11/participacao-alusiva-semana-farropilha_3.html
3) Os alunos da escola Rondon participaram de uma mostra sob orientação dos bolsistas PIBID com
um projeto sobre materiais adaptados.
http://pibidbiorondon.blogspot.com.br/2017/11/mostra-pedagogica-do-ensino-medio.html
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Quantidade total 03

Subprojeto Educação Física – Campus Uruguaiana
4) Tipo do produto: Torneio esportivo do João Fagundes Indicador da atividade: 15
TORNEIO DE INTEGRAÇÃO: Com o intuito de proporcionar aos bolsistas a oportunidade de
atuar em situações não previstas no currículo formal, o grupo participou da organização do Torneio
de Integração Esportiva, proposto pela escola João Fagundes. Este é um é um evento escolar
tradicional na cidade de Uruguaiana que acontece desde 2005 e envolve cerca de 20 escolas de
Uruguaiana e cidades vizinhas. O objetivo do torneio foi proporcionar às equipes participantes um
momento onde a competição e a integração estivessem presentes, visando o intercâmbio de culturas
e a troca de experiências. Os bolsistas participaram como colaboradores e as supervisoras da Escola
João Fagundes foram as organizadoras do evento que contou com uma semana de jogos nos três
turnos diários.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/aniversario-joao-fagundes-pibid-educacao-fisica-comemor
a-junto/
I Seminário de Oficinas PIBID – Compartilhando Saberes: O objetivo das oficinas foi de oferecer
um contato mais profundo com conteúdos que poderão ser utilizados pelos acadêmicos e
acadêmicas do curso de licenciatura em Educação Física em suas futuras atuações docentes. A ideia
foi de proporcionar um espaço para a vivência e para a reflexão que permita aos acadêmicos e
acadêmicas darem os primeiros passos nestas atividades e que, a partir dai, possam empreender um
caminho de aprofundamento para a inserção destas modalidades nos contextos pedagógicos que
encontramos nas escolas brasileiras.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/i-seminario-de-oficinas-pibid-compartilhando-saberes/
Quantidade total 02

Subprojeto Letras – Campus Jaguarão
5) Tipo do produto: Circuito sobre medios de transportes Indicador da atividade: 14
Montagem de circuito com atividades diversas, como: lançamento de avião, corrida de barco,
argolinha com caminhão interativo e quebra cabeças, que após serem montados o grupo que
terminasse deveria dizer todos os meios de transportes existentes nele.
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/clase-sobre-medios-de-transportes/
Quantidade total 1

5.5) PRODUÇÕES TÉCNICAS, MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E OUTRAS

Neste campo destacam-se: atualização de acervo da biblioteca escolar; criação de fóruns de
licenciatura e formação docente; criação de laboratórios portáteis para o ensino de ciências;
desenvolvimento de projetos sociais; manutenção de ateliê para atividades artísticas na escola; plano
de melhoramento para laboratórios de ciências; revitalização de laboratórios de informática;
modificação de projetos pedagógicos da licenciatura; criação de novas modalidades de licenciatura;
criação de licenciaturas indígenas e do campo; criação de licenciaturas interculturais; outros
produtos.

Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
1) Tipo do produto: Organização de laboratórios Indicador da atividade: 10

1) Organização do Laboratório de Ciências da EEEF José Francisco Pereira da Silva
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https://sites.google.com/site/pibidcienciasdanaturezaemefjf/atividades-desenvolvidas/pratica-experi
mental
2) Construção de viveiro da Escola com árvores frutiferas, trabalho desenvolvido ao longo do ano.
Os bolsistas fizeram reconhecimento do terreno da escola e demarcaram dos espaços onde seriam
plantadas as doze mudas árvores frutíferas adquiridas pela escola junto com os alunos responsáveis.
Escolheu-se áreas perto da quadra de esportes, do lado da pracinha e ao lado do estacionamento.
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/06/20/comeco-das-atividades-do-viveiro-e-plantacao-de
-arvores-frutiferas-bolsistas-ana-beatriz-cunha-e-gerson-de-oliveira/
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/06/29/plantacao-de-mudas-de-temperos-no-viveiro-e-or
ganizacao-bolsistas-ana-beatriz-de-souza-cunha-e-gerson-de-oliveira/
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/07/12/monitoria-de-turma-e-cuidados-no-viveiro-bolsist
a-ana-beatriz-de-souza-cunha/
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/08/09/trabalhando-com-o-viveiro-anderson-e-robson/
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/10/04/atividades-no-viveiro-041017/
https://cienciashbblog.wordpress.com/2017/10/26/monitoria-de-aula-bolsista-anderson-de-souza-5/
Quantidade total 02

6. DESCRIÇÃO DE IMPACTOS DAS AÇÕES/ATIVIDADES DO PROJETO NA:
FORMAÇÃO DE PROFESSORES; LICENCIATURAS ENVOLVIDAS; EDUCAÇÃO BÁSICA;
PÓS-GRADUAÇÃO e ESCOLAS PARTICIPANTES

Subprojeto Biologia – Campus São Gabriel
Para serem avaliados os impactos produzidos pelo PIBID, subprojeto Biologia, basta olhar-se,
mesmo que rapidamente, a produção didático-pedagógica realizada pelos licenciados em suas
intervenções nas escolas parceiras. Fala-se aqui de materiais didático-pedagógicos que compreendem
estratégias inovadoras de ensino produzidas por eles, tais como: oficinas, elaboração de moldes de
aprendizagem, cartazes didáticos, vídeos, construção e aplicação de questionários, murais
informativos, jogos didáticos, slides em power point, gincanas, materiais instrucionais e
informativos, roteiros de aulas práticas, projetos educacionais entre outros.
A participação dos licenciandos, nas atividades escolares e como apoio às ações docentes, tem
contribuído para uma articulação entre teoria e prática necessárias à formação de docentes. Dessa
forma, pode-se afirmar que o programa tem cumprido seus objetivos previstos pela CAPES e tem
contribuído para que os cursos de licenciatura sejam bastante significativos, capazes até mesmo de
motivar alunos da educação básica a seguirem a profissão de educadores.

Subprojeto Física – Campus Caçapava do Sul
O impacto do subprojeto foi muito positivo em toda sua abrangência. Os licenciandos foram
estimulados a elaborar propostas de ensino inovadoras, com atividades diferenciadas, requerendo
deles dedicação e estudo, tanto de conhecimento específico quanto de conhecimentos
didático-pedagógicos. A interação entre bolsistas mais experientes, inseridos no projeto a mais
tempo, e aqueles recém-chegados tem propiciado avanços de ambos, ou seja, enquanto um divide
sua experiência, ensinando, outro aprende. Nos supervisores pode-se notar maior motivação em
quebrar a rotina de suas aulas, colaborando com a inserção dos bolsistas na sala de aula e a
elaboração das atividades dos mesmos. A participação destes professores como supervisores do
projeto os estimulou a buscar por mais formação continuada, de forma que os dois supervisores são
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alunos da pós-graduação em Ensino de Ciências da Instituição. No âmbito das escolas, é possível
sinalizar que a ação dos bolsistas ID resultou na participação de muitos dos alunos da Olimpíada
Brasileira de Astronomia. Além disso, as atividades construídas pelos integrantes do subprojeto
permitiram reforçar a parceria formada entre Universidade, Escola e Comunidade, por meio da Noite
de Observação Astronômica.

Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
Entendemos que o PIBID, através das suas ações/atividades nas escolas parceiras do subprojeto
Matemática Caçapava do Sul, é de suma importância para a inserção antecipada dos alunos da
Licenciatura em Ciências Exatas nas escolas da educação básica, bem como é possível resgatar
professores da rede básica de ensino para atividades extracurriculares, desenvolvidas entre a
universidade e a escola. O PIBID é essencial para o aperfeiçoamento dos professores supervisores
participantes do subprojeto, bem como é um projeto que complementa significativamente a formação
dos discentes da Licenciatura em Ciências Exatas, em termos teóricos (conteúdos específicos e
pedagógicos) e práticos.

Subprojeto Química – Campus Caçapava do Sul
O subprojeto Química contribuiu para a formação inicial dos acadêmicos do curso de Ciências
Exatas - Licenciatura, como também para a formação continuada dos professores supervisores da
Educação Básica. A vivência do licenciado nos contextos escolares qualificou a formação inicial,
pois permitiu estabelecer as relações entre o conhecimento científico e o cotidiano da escola. Por
outro lado, a inclusão dos acadêmicos em escolas, permitiu que os mesmos vivenciam a realidade
escolar, sintam as reais demandas do mercado de trabalho e comecem a sentir-se como professores
da Educação Básica. Quanto à formação continuada, podemos salientar que os professores
supervisores da Educação Básica através de estudos orientados se apropriarem do referenciais
teóricos metodológicos, pedagógicos e epistemológicos que em sua formação inicial não foi possível
ter um aprofundamento. Dessa forma, algumas lacunas de formação podem ser melhor trabalhadas e
articuladas nesse contexto. O aprofundamento teórico, a revisão de literatura sobre formação inicial e
continuada, experimentação no ensino de ciências, jogos, permitiu que tanto os graduandos em
formação inicial quanto os professores em formação continuada possam argumentar com mais
qualidade a sua prática pedagógica, bem como, qualificou a produção de material didático, sendo
este um dos objetivos de nossa proposta.

Subprojeto Matemática – Campus Bagé
As contribuições do PIBID na formação de professores podem ser percebidas, num primeiro
momento, por meio da visão dos participantes do programa, quando de modo geral, admitem a
visibilidade dos impactos sobre sua própria formação quando refletem sobre a própria prática, nos
espaços de docência em que atuam e tomam decisões, que lhes permitem estabelecer relações com o
que realmente acontece no âmbito de uma escola real. Nesse aspecto, o contato com os alunos das
escolas, ao mesmo tempo em que se torna um desafio de escolha de metodologias e conteúdos,
exige-lhes também, uma postura docente coerente e ética. O programa tem demonstrado o
importante papel das escolas parceiras, eliminando o distanciamento entre a universidade e a escola,
colocando-se como sujeito e espaço de pesquisa, enquanto contribui fortemente para uma formação
docente dinâmica e dialógica. Segundo alguns supervisores do subprojeto Matemática, para a
escola, o programa é um grande bônus, pois permite que supervisores e bolsistas saiam de seu
cotidiano, muitas vezes rotineiro e adentrem a atividades e projetos diferentes e inovadores, que
fortalecem e se acrescentam aos conhecimentos adquiridos nos bancos acadêmicos. Assim,
estabelece-se um constante aprendizado, não somente o próprio da universidade, mas aquele que
igualmente ocorre na retomada de conteúdos básicos, cujo domínio também é necessário ao



professor. Muitos desafios continuam postos para uma maior inserção e visibilidade do PIBID, tanto
nas escolas da região, como nos espaços da própria UNIPAMPA, o que de certo modo se dá
necessariamente pela escassez de recursos para implementação e publicação das ações desenvolvidas
pelos bolsistas nas escolas parceiras. No entanto, em razão das atuais contingências, temos buscado
sempre por fazer mais com menos, e desse modo, o reconhecimento da importância do programa tem
sido gradativamente ampliado, e firmado naturalmente no curso de Matemática-Licenciatura em
Bagé. O programa cada vez mais é reconhecido como uma extensão da própria escola dentro da
universidade. A possibilidade de testar as atividades e teorias desenvolvidas no universo acadêmico,
no âmbito dos cursos de formação, remete o papel do PIBID a um laboratório ideal para a docência,
onde práticas podem ser experimentadas e avaliadas in loco, pelos envolvidos nos processos de
ensino e aprendizagem, causando, portanto, nos cursos de licenciaturas da Unipampa, um impacto
positivo na formação inicial e contínua do professor. Em relação ao impacto na pós-graduação, cada
vez mais são evidenciadas entradas de professores envolvidos no PIBID em programa de mestrado
oferecidos no campus Bagé.

Subprojeto Física - Campus Bagé
O Subprojeto física têm contribuído com a formação docente, através da: i) organização das
atividades em conjunto com os supervisores, na Unipampa; ii) demonstrações e experimentos em
escolas do município de Bagé (a exemplo da atividade ocorrida na escola Bradesco, na qual foi
organizada em conjunto com a professora de ciências da escola); iii) contribuição em seminários de
formação organizada pela Coordenadoria Regional de Educação do Estado para a divulgação e
incentivo em desenvolver trabalhos junto aos respectivos alunos; iv) interação com outros cursos da
Unipampa, através de oficinas (Arduino, Célula a Combustível, etc.) realizadas junto a outros cursos
(engenharias de computação, química, alimentos, energias e produção), inclusive com licenciatura de
outro campus (Ciências Exatas).

Subprojeto Ciências - Campus Dom Pedrito
Os impactos do Pibid são positivos, pois os bolsistas são incentivados a ultrapassar as concepções
ancoradas em um ensino positivista, baseado na memorização e elaborar propostas de ensino
inovadoras, quando possível interdisciplinares, com atividades diferenciadas, que estimulem a
curiosidade, a pesquisa, a criticidade e o protagonismo. Salienta-se que qualquer ação a ser
desenvolvida requer dedicação, estudo, aprofundamento tanto do conhecimento específico quanto
dos conhecimentos didático pedagógicos, muitas vezes em segundo plano nos cursos de
Licenciatura. O desenvolvimento de projetos durante o ano de 2017 fortaleceu a aproximação entre a
Universidade e a Educação Básica, pois muitas das atividades foram desenvolvidas nas instalações
da UNIPAMPA, especialmente no Laboratório Interdisciplinar de Formação de Professores (LIFE),
o que trouxe muitas escolas, turmas e alunos para dentro da universidade. Sinalizamos como positivo
atividades elaboradas no tripé pesquisa, ensino e extensão, como é o caso da Exposição “À Luz da
Ciência”, desenvolvida em colaboração entre Projeto Novos Talentos, Programa de
Desenvolvimento Acadêmico e PIBID, pois divulga as atividades desenvolvidas no âmbito da
universidade, possibilita aos bolsistas conhecerem diversas realidades e consolida a parceria entre
universidade e Educação Básica. Em relação aos impactos na Pós Graduação, salienta-se que todos
os sete alunos da Licenciatura em Ciências da Natureza cursando o mestrado, foram pibidianos.
Também se destaca o interesse dos supervisores pela formação continuada, pois um está no mestrado
em Educação em Ciências, uma está cursando a Especialização em Ciências da Natureza e as outras
duas participaram do processo seletivo do mestrado neste ano (novembro).

Subprojeto Letras Português – Campus Bagé
No âmbito do curso de formação inicial, as ações desenvolvidas no subprojeto têm permitido que o



curso de Letras avalie lacunas e acertos na formação oferecida, pelo diálogo que estabelece com a
escola, interação que traz para a discussão questões como interdisciplinaridade e educação integral.
No âmbito da escola, essas trocas têm firmado ações propostas pelo PIBID. Exemplo disso são as
feiras do livro que acabam sendo acolhidas e incorporadas às programações regulares da escola, tal
como já é possível verificar na E.M.E.F. São Pedro. Outro impacto positivo observado é a existência
de projetos que ora atendem solicitações específicas, de uma turma por exemplo, ora atendem a
demandas da comunidade escolar. Além disso, no âmbito da formação continuada, especificamente
no Mestrado Profissional em Ensino de Línguas e no Mestrado Acadêmico em Educação, ambos
recentemente implementados na UNIPAMPA campus Bagé, o PIBID, enquanto programa de
iniciação à docência, tem o potencial de ser objeto de muitas análises e de reflexões, o que permite
um constante repensar/refazer do próprio Programa.

Subprojeto Letras Espanhol - Campus Bagé
O PIBID Letras Espanhol tem como um dos objetivos primeiros promover a pesquisa, a reflexão e a
produção de conhecimento. Para que as referidas ações sejam efetivadas não se limita ao tempo
programático de sua execução na escola, mas ultrapassa-o nos encontros para estudos e reflexões na
universidade, nas reuniões propostas nas escolas entre supervisores e bolsistas ID, assim como, na
elaboração de projetos abrangentes que incluam alunos das séries iniciais e/ou de outras modalidades
como a EJA, por exemplo. A inter-relação implícita no PIBID Letras Espanhol tem gerado mudanças
na forma de pensar e atuar de todos os professores em exercício e dos acadêmico em formação no
que tange à sua ação docente. Acreditamos que esse impacto é gerado devido à relação que tem se
estabelecido entre a fundamentação teórica, oriunda da universidade e as ações na escola.Para que
essa relação seja eficiente e provoque mudanças é necessário conduzir o professor a pensar na sua
formação continuada e na sua atuação docente durante o exercício que lhe é proposto, assim como
provocar no bolsista ID reflexões mais amplas sobre a sua formação inicial e sobre as atividades
propostas para os alunos da educação básica. Eventualmente nos deparamos com as dificuldades dos
alunos da educação básica em relação à autonomia e senso crítico, necessário para este tipo de
proposta pedagógica. Essa situação recorrente vigora devido à dificuldade de ensinar-se o indivíduo
a pensar e analisar de forma crítica, assim como a questionar, e não aceitar passivamente as
atividades conteudistas de um modelo cartesiano que já não se aplica mais. Apesar de tentar inovar
diversificar e tornar a aula de certa forma um lugar do aprender mais prazeroso e menos maçante,
encontramos grandes dificuldades, pois indivíduos que foram “doutrinados ou intoxicados” por
quase toda a vida, com o veneno ideológico da cultura educacional de massa, que acaba secando a
individualidade e castrando a criatividade e acaba por transformar os alunos em verdadeiros zumbis
sem capacidade de interpretar o mundo que os rodeia. Assim somente com um processo de
“desintoxicação”, em alguns minutos de tentativa, ou seja, quando tentamos modificar esse modelo
em um período curtíssimo que dispomos, deparamos com a resistência dos próprios alunos que estão
sob os efeitos desastrosos de anos de alienação cultural, sendo que um dos principais responsáveis
infelizmente é a escola.Na tentativa de colaborar com o crescimento e evolução do bolsista, assim
como de possibilitar ao discente da educação básica uma aprendizagem efetiva de língua espanhola,
realizamos o planejamento das aulas, criamos recursos didáticos e depois sim os apresentamos aos
discentes. Dessa forma todos aprendem durante os diálogos, as críticas e o incentivo a tentar novas
práticas de sala de aula. Os professores supervisores também acabam aprendendo com as aulas e as
metodologias propostas, o que se ressignifica nas salas de aula e nas reflexões propostas na formação
continuada. Nessa perspectiva, desacomodamos para reconstruir. Nesse sentido, o PIBID de Letras
Espanhol tem a possibilidade de contribuir com a mudança de perspectiva e de assimilação desses
alunos da Educação Básica. Colaborando para que tenham acesso a outras dimensões culturais e
quebrem as barreiras de alienação cultural às quais são constantemente expostos dentro e fora da
escola.



Subprojeto Química - Campus Bagé
As atividades escolares do projeto PIBID/Química atenderam aproximadamente 400 alunos de
ensino fundamental, médio e EJA da rede estadual e envolveu 30 bolsistas, 3 supervisores e 2
coordenadores de área na cidade de Bagé. Partindo de um planejamento anual estabelecido
conjuntamente com todos participantes, iniciaram-se as intervenções em março de 2017. O grupo de
bolsistas foi realocado para atender três escolas e, a partir do mês de maio quatro escolas estaduais,
onde cada supervisor está responsável por até 10 bolsistas. A atuação de bolsistas que permanecem
no programa se mostrou bem mais efetiva e organizada em sintonia com atividades vivenciadas em
anos anteriores, proporcionando a construção e ampliação de conhecimentos teórico-metodológicos.
Novos bolsistas ingressantes em 2017 atuaram com grupos de bolsistas já lotados nas escolas
participantes do programa, em monitoria orientada pelas supervisoras. Essa prática proporcionou
uma maior socialização, entre os bolsistas e destes com os professores supervisores do programa,
resultando na experimentação para a formação inicial na docência no ensino de educação básica.
Destaca-se, ainda que o PIBID/Química do Campus Bagé colabora com o Programa de
Pós-Graduação Ensino de Ciências (PPGEC) da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) na
área de metodologia da Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) nas escolas que participam do
PIBID. Essa colaboração tem sido realizada através de alunos de Mestrado e Doutorado, do
referente programa da FURG, dos quais dois já concluíram seus estudos entre os anos de 2016 e
2017. Foram proferidas várias palestras por professores vinculados ao Curso de Licenciatura
Química. As mesmas abordaram diferentes assuntos que se relacionam aos conceitos químicos que
integram os conteúdos programáticos do ensino médio e fundamental. Destaca-se o desenvolvimento
de trabalhos na área de inclusão realizados por bolsistas PIBID/Química para atender alunos
especiais com a produção de material didático para o ensino de Química, sob a orientação da
professora colaboradora Amélia Bastos. Foram promovidas oficinas para o preparo de vídeos-aula,
sob a orientação do professor colaborador Márcio Marques Martins com a participação de vários
bolsistas PIBID/Química e professores de diferentes áreas da escola. Enfatiza-se que o PIBID
desperta nos bolsistas de iniciação a docência um maior interesse em desenvolver pesquisa voltada
para a área de Ensino em Química. Por efeito, se evidencia uma maior participação destes
acadêmicos em eventos científicos de âmbito local, regional, nacional e até mesmo internacional,
inclusive com seus trabalhos científicos premiados. Tais participações são realizadas nas diferentes
modalidades tais como: apresentações na forma de pôster, na forma oral, minicursos, oficinas,
palestras de diversas áreas do saber da Química e áreas afins. Além de oportunizar uma maior
vivência dos bolsistas de iniciação sobre os principais avanços do conhecimento cientifico e da
prática de docência, culmina com a integração e socialização entre varias instituições nas áreas de
ensino, pesquisa e extensão.

Subprojeto Ciências da Natureza – Campus Uruguaiana
As ações desenvolvidas pelo subprojeto PIBID Ciências da Natureza proporcionam aos bolsistas ID
o seu desenvolvimento acadêmico-profissional através de vivências de sala de aula e da escola como
um todo. Essas vivências abrangem: organização, planejamento e desenvolvimento de atividades
visando aprimorar e qualificar a forma de apresentar o conteúdo aos alunos. Com isso, os alunos
também irão se beneficiar, pois terão aulas diversificadas, lúdicas e de maior interação, dinâmicas.
Outra vantagem para as bolsistas são as produções e trabalhos submetidos para eventos. No decorrer
das atividades percebemos diferenças na aprendizagem dos alunos, o envolvimento direto e a
participação ativa nas ações realizadas na escola. Conseguimos despertar o interesse, a curiosidade
dos educandos que estão sempre motivados por mais atividades. Como agora o grupo já está mais
adaptado ao ambiente escolar acreditamos que nossas ações têm gerado mais resultados, mais
impactos positivos. As aulas práticas contribuíram para corroborar a teoria trabalhada em sala de



aula, sempre de forma contextualizada. Os alunos da escola possuem uma ótima relação com os
bolsistas, permitindo que o trabalho seja prazeroso para todos os envolvidos no processo. O
conhecimento é dinâmico e o seu compartilhamento só tem consolidado as aprendizagens. Com as
reflexões que são realizadas nos portfólios estamos aperfeiçoando nossas ações na perspectiva da
ação-reflexão-ação, que tem nos possibilitado uma avaliação constante de nossas atuações
individuais e em grupo.

Subprojeto Educação Física – Campus Uruguaiana
Assim como em 2015 e 2016, o ano de 2017 não foi um ano fácil para o PIBID, com a persistente
falta do repasse dos recursos previstos para os subprojetos, o plano de ação seguiu com adaptações,
cortes e muitas ações sofreram prejuízos. No entanto, as ações realizadas demonstram o
comprometimento deste subgrupo no que se refere à responsabilidade que a Educação possui numa
sociedade multicultural como a nossa. As ações na formação de professores tanto inicial quanto
continuada começam a manifestar seus impactos na escola, seja através de uma prática menos
homogeneizadora, seja no discurso carregado de significados e reflexões. Os bolsistas ID e os
voluntários, que iniciaram o acompanhamento do grupo a partir do segundo semestre, respeitam o
professor e demostram entender a importância de um educador comprometido na escola e com os
educandos, reconhecendo a necessidade de envolvimento com a escola e participação efetiva nas
ações interdisciplinares. O planejamento coletivo para intervenções nas escolas destacou a
importância da negação da reprodução de práticas convencionais, da criticidade à cultura
hegemônica, da importância da pluralidade e do respeito à diversidade escolar. Para alguns bolsistas,
o PIBID foi a primeira experiência concreta como professor e, a esse respeito me arrisco a dizer que
este programa mobiliza um movimento diário do “ser docente”, fortalecendo a formação dos
professores e professoras de Educação Física que atuarão em Uruguaiana. Através das ações
desenvolvidas nas escolas, o programa está cada vez mais divulgado na cidade, o que contribui para
o aumento na procura por colaboração em ações em outras escolas do município. Estas ações
contribuíram para o empoderamento do grupo pela valorização da docência e empenho em organizar
oficinas de construção de conhecimento docente entre universidade e escolas. As supervisoras e
supervisores das escolas tiveram participação fundamental na articulação e troca de saberes,
contribuindo para a elaboração de ações que tiveram significado para as escolas.

Subprojeto História – Campus São Borja
O impacto na formação de professores se deu na dimensão da articulação entre a teoria e a prática e na
sua permanente reflexão, afirmando a construção de uma identidade docente pautada por diferentes
experiências, vivencias e realidades. Outro impacto foi a transposição didática feita de forma
consciente que apoiou-se num conjunto de recursos que foram desde, a confecção de cartazes, o
trabalho com argila, a informática, as mídias sociais. Nessa prática constante,
(teoria/prática/transposição didática) percebe-se que os Pibibianos do Curso de Ciências Humanas, a
sua maioria, quando chegam aos estágios curriculares supervisionados, trazem uma bagagem de
experiências significativas que são colocadas em práticas, demostrando segurança e clareza nas ações.
No que diz respeito as escolas participantes, percebe-se que o PIBID, sub-projeto História inseriu-se
gradativamente. Num primeiro momento as escolas demonstravam certa resistência, até por
desconhecerem, mas no desenvolvimento das atividades foi ganhando a confiança das comunidades
escolares pelas suas ações, chegando no ano de 2017 plenamente inserido e podendo-se dizer como
parte dessas escolas, quebrando a rotina escolar de forma positiva, ou seja, a possibilidade sempre de
uma ação pedagógica diferenciada Por outro lado, essas escolas inseriram-se na Universidade,
através das atividades realizada tanto do PIBID quanto do Curso de Ciências Humanas numa
permanente troca de saberes. Na Pós- Graduação esta em andamento a dissertação de mestrado em
Politicas Publicas do campus São Borja/RS, intitulada de forma provisória “Programa Institucional



de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID: um estudo avaliativo na Universidade Federal do Pampa”
por Danilo Pedro Jovino, também bolsista do PIBID. Esse fato revela a preocupação em
redimensionar o alcance dessa Politica Pública para a Universidade Federal do Pampa e a sua
importância numa região que ainda possuiu indicadores de educação e de vida baixos que precisam
ser superados.

Subprojeto Matemática - – Campus Itaqui
A continuidade do subprojeto na escola conveniada ao PIBID durante os quatro últimos anos
evidencia um crescente empenho na proposta do Programa. Seja no ensino de matemática, na
formação continuada dos professores da Escola, na preocupação na formação inicial dos bolsistas ID
(conhecimentos pedagógicos e didáticos-matemáticos). O PIBID criou um elo entre a Escola e a
Universidade, facilitando a comunicação e participação tanto da Universidade na Escola quanto da
Escola na Universidade proporcionando encontros para formação continuada dos professores.
Aos alunos da Escola que os bolsistas ID fazem suas intervenções é perceptível o envolvimentos
entre alunos e bolsistas, pois as atividades desenvolvidas proporcionam uma maior interação e
interesse dos alunos. As atividades/ações são planejadas, de modo geral, a partir do tema proposto
em aula pela professora titular da turma e na qual os bolsistas acompanham. Desta forma, os
bolsistas identificam na sala de aula as principais dúvidas/dificuldades para oportunizar, nas
interaulas, uma melhor compreensão do tema/conteúdo. Neste espaço/tempo, os alunos do Ensino
Fundamental, principalmente, preferem estudar a partir de um jogo pedagógico com intervenções do
professor (bolsista) ou em grupos para discussão/construção de situações-problemas. No tocante à
licenciatura envolvida, destaca-se as contribuições nas discussões da dialética teoria e prática dos
bolsistas ID em diferentes componentes curriculares do curso. Haja vista que o subprojeto
proporciona estudos e, em muitos casos, investigações no processo de ensino e aprendizagem de
matemática. O que também se reflete nos estágios obrigatórios, quando o bolsista já apresenta um
melhor domínio de sala de aula, organização de tempo, metodologias e recursos para o ensino. Cabe
destacar, também, o envolvimento com a própria Universidade, quando o subprojeto participa do
projeto de extensão Universidade Itinerante nas escolas do município divulgando à comunidade as
ações da IES e do PIBID. Assim como, o Subprojeto propôs um curso de matemática básica aos
acadêmicos do Campus no período de férias. Assim, oportunizando uma melhor compreensão da
matemática e um possível êxito em seus componentes do Curso de graduação. No Campus Itaqui há
apenas uma licenciatura, desta maneira, dificultando articular áreas de conhecimento. Assim como,
as pós-graduações não possuem áreas/linhas de pesquisa ligadas à licenciatura. Vale ressaltar que o
Curso de graduação tem apenas 5 anos e os programas de Pós-graduação são mais recentes ainda.

Subprojeto Letras – Campus Jaguarão
O PIBID proporciona uma aproximação entre a escola e a universidade e, consequentemente, busca
diminuir o abismo que existe entre a formação de profissionais da educação e seu futuro espaço de
trabalho. Assim, a historicidade do PIBID pode constituir novas formas de pensar a escola que são
fundadas a cada instante, a cada passo dado.Nesse sentido, a inserção dos alunos de graduação no
ambiente escolar é de suma importância tanto para a escola como para a formação dos futuros
profissionais que atuarão no ensino público, pois o projetoao promover o diálogo entre educação
superior e educação básica possibilita ao acadêmico uma experiência com o âmbito escolar, para que
ele possa ter experiências metodológicas. Está necessidade fica evidente através dos resultados da
Prova Brasil e do próprio ENEM que demonstram que a grande maioria dos jovens termina o ensino
médio com dificuldades de escrever textos dissertativos e identificar argumentos e ironias. São
exatamente estes jovens que entrarão na faculdade e em quatro anos se formarão como professores,
constituindo assim, um ciclo vicioso, pois terão de formar leitores muitas vezes sem o serem.
Neste sentido, o PIBID busca trocar ideias e experiências, tanto com estudantes (das escolas públicas



e dos cursos de licenciatura), participantes do PIBID (bolsistas, coordenadores, supervisores),
professores e todos os interessados em temas ligados à leitura de vários suportes e linguagens.

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
Quanto à área temática Letramento e Educação Infantil observou-se os seguintes efeitos em cada
uma das instâncias a seguir:
1) Formação inicial dos licenciandos – maior integração entre os conhecimentos dos
componentes curriculares e a prática pedagógica em escolas municipais de Educação Infantil de
Jaguarão; maior incorporação de postura acadêmica pelo licenciando tanto no que se refere às
produções orais como as escritas; melhor realização da transposição didática dos conhecimentos da
área da língua materna ao nível dos alunos da Educação Infantil pelos licenciandos; emergência de
pesquisas na área desenvolvidas pelos licenciandos em seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC)
e posterior incentivo à publicação; melhor qualificação didática na realização das práticas de estágio
em Educação Infantil.
2) Rede municipal de ensino na área da Educação Infantil – incorporação de algumas práticas
desenvolvidas pelos bolsistas no cotidiano da escola e de seus profissionais: rotina voltada à cada
etapa da Educação Infantil; planejamentos voltados à perspectiva do letramento; intensificação das
atividades de leitura, inclusive nas festividades das escolas; valorização do livro como objeto cultural
pelas crianças; formação de comportamentos leitores nas diferentes faixas etárias atendidas.
Na área temática Modalidades de ensino: Educação Especial e EJAos impactos das
ações/atividades do projeto refletem o comprometimento do Pibid com a formação qualificada,
inserção profissional e a capacitação continuada dentro do contexto educacional de acordo com o
que condiz as indicações contidas nas leis, diretrizes, normas e resoluções referentes a formação
inicial e continuada que circundam as modalidades de ensino, base do subprojeto Pibid,
comprovados nas inserções e produções realizadas pelos bolsistas durante todo o período de
realização do subprojeto. Através de projetos e políticas públicas educacionais que se adequem as
características suprindo as carências nesse contexto de forma a acolher esse universo educacional
contemplando não só a formação de professores na graduação, mas em toda sua trajetória
educacional em todos os seus núcleos: universidade ,escola ,onde cabe a universidade tomar frente
cumprindo o papel que lhe cabe como ; impulsionar e garantir o que consta nas leis e normas abrindo
caminhos e ampliando o espaço do pibid para fazer juz ao que a universidade se propõe ; qualificar,
formar e apoiar a continuidade de formação aos seus docentes., levando em conta as percepções de
cada etapa desse processo educacional, ou seja, o olhar de cada membro do Pibid como aluno de
escola regular, como acadêmico, como professor graduado e como profissional da educação em
formação de forma continuada. O subprojeto cumpre no PIBID-UNIPAMPA o papel a que se dispõe,
ampliando o universo educacional por meio da integração universidade-escola e que para tal é
indispensável o apoio e o comprometimento da Universidade como um todo nesse proposta.
A atuação na área temática Leitura e escrituras nos Anos Iniciais tem gerado bons impactos nas
escolas estaduais, proporcionando aos bolsistas, professores titulares, supervisores e coordenadora de
área importantes momentos de estudos, debates e reflexões sobre o processo de aquisição e
desenvolvimento da língua escrita em uma perspectiva criativa nos Anos Iniciais. Além disso, tem se
observado o impacto das ações dos acadêmicos no avanço do processo de leitura e escrita dos alunos
bem como o desenvolvimento de uma atmosfera mais livre, criativa e imaginativa no espaço da sala
de aula e da escola como um todo. Destaca-se também neste ano de 2017 o foco nos trabalhos de
avaliação da leitura e da escrita a partir do levantamento de itens de avaliação das avaliações em
larga escala: Provinha Brasil, Prova Brasil e ANA.

Por impacto, entende-se os efeitos produzidos pelo projeto que tenham gerado modificações em
algum aspecto da seu campo de atuação. Trata-se de identificar, compreender e explicar as



mudanças ocorridas nesse campo.

7. CONTRIBUIÇÕES PARA AS LICENCIATURAS DA IES

Descrever as contribuições do projeto para o aprimoramento dos cursos de licenciatura não
participantes do programa

Subprojeto Biologia – Campus São Gabriel
A Licenciatura em Ciências Biológicas é a única do campus São Gabriel da UNIPAMPA, sendo,
portanto, a Licenciatura à qual está associado o subprojeto Biologia, e torna muito difícil
contribuições para outras licenciaturas da universidade.

Subprojeto Física – Campus Caçapava do Sul
As atividades realizadas no subprojeto Física visam desenvolver as capacidades e habilidades dos
bolsistas em sua atuação nos componentes curriculares do curso, particularmente ao valorizar o
aprimoramento do hábito à leitura e escrita, por meio da discussão de artigos científicos e a escrita
de resenhas críticas dos mesmos. Além disso, a elaboração de propostas de ensino com potencial
interdisciplinar contribuem também com os componentes curriculares específicas, um vez que
demanda dos licenciandos o estudo de conceitos científicos das diferentes áreas do conhecimento,
como Física, Química e Matemática, oferecidos pelo curso de Ciências Exatas - Licenciatura.

Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
O PIBID, como um programa de iniciação e primeiro contato do licenciando com a docência,
contribui com a formação destes em vários aspectos. Inicialmente, como se tem feito
especificamente no subprojeto Matemática, do campus de Caçapava do Sul da UNIPAMPA, o
programa, através das reuniões semanais entre coordenador, supervisores e bolsistas, constitui-se
de um espaço para fortalecimento adicional do conteúdo matemático, com um olhar específico
para o conteúdo do ensino fundamental e médio (níveis em que o subprojeto atua nas escolas).
Desta forma, algumas lacunas de formação são sanadas e, também, por meio de resumos e
apresentações nas reuniões, os bolsistas desenvolvem habilidades de exposição dos conteúdos,
imprescindível na futura carreira de docente. A realização dos resumos também exige leituras
constantes do conteúdo, fazendo assim com que os bolsistas desenvolvam a capacidade de serem
“professores-leitores” e também de analisar criticamente os métodos com que tais conteúdos são
apresentados nos livros didáticos. De uma maneira mais abrangente, a inserção do PIBID no curso
de Licenciatura em Ciências Exatas faz com que este seja mais procurado pelos alunos da
Universidade e automaticamente a taxa de evasão diminua. Os trabalhos realizados no programa,
bem como a participação dos bolsistas em eventos na área de educação matemática, nitidamente
fazem com que o licenciando sinta-se mais motivado dentro do curso. Além disso, através das
discussões e aprofundamentos realizados, os bolsistas sentem-se mais aptos a discutir conceitos e
ideias, tanto no âmbito de conteúdos quanto em estratégias de ensiná-los. Portanto, nota-se que o
PIBID, dentro do contexto da Licenciatura em Ciências Exatas, cumpre de maneira satisfatória o
objetivo pelo qual foi proposto, que é, através de primeiros contatos com a docência (e todas as
atividades de ensino, organização e reflexão que dela emanam), ajudar na formação de professores
com sólido saber, visão crítica e reflexiva, capacidade de análise e criatividade nos métodos de
ensino.



Subprojeto Química – Campus Caçapava do Sul
É significativa a discussão de questões referentes à formação de professores, considerando que um
dos desafios é a melhoria do sistema educacional. Assim, esse projeto promoveu espaços de
formação docente visando uma maior compreensão da experimentação no Ensino de Ciências e da
produção de jogos como balizadoras de propostas de ensino significativas. Dessa forma, contribuiu
para que os professores em formação inicial tenham condições de elaborar e desenvolver propostas
de ensino diminuindo a linearidade e a fragmentação do Ensino de Ciências. Metodologicamente, o
desenvolvimento das atividades envolveu, entre outros aspectos: (i) o estudo sistemático da
Experimentação e da produção dos jogos no Ensino de Ciências; (ii)planejamento de experimentos
articulados à resolução de problemas e aos jogos lúdicos; (iii) a construção e a implementação de
materiais didáticos de apoio para a implementação de propostas de ensino contextualizadas e
interdisciplinares. Com isso, capacitou docentes em formação inicial e continuada para a construção
e implementação de práticas educativas significativas.

Subprojeto Ciências – Campus Dom Pedrito
Entre as contribuições para a Licenciatura, destaca-se que o Pibid tem contribuído no
desenvolvimento de práticas pedagógicas interdisciplinares, na maioria das vezes na área de
Ciências da Natureza, mas em muitos casos os professores de outras disciplinas sentem-se
estimulados a participar e acabam enriquecendo as propostas e aos poucos as escolas reorganizam
suas práticas. Também percebe-se como positivo o fato dos alunos que passam pelo PIBID
compreenderem os desafios da docência já no início do curso, pois a inserção na escola, o
acompanhamento do supervisor e o desenvolvimento de atividades possibilita um olhar crítico desta
realidade, o que potencializa o debate em sala de aula e leva a todos a pensar nas possibilidades da
carreira docente. O desenvolvimento da postura pedagógica, relação entre teoria e prática,
envolvimento com os eventos científicos são significativos.

Subprojeto Letras Português – Campus Bagé
O PIBID, por suas diferentes ações e produtos, de natureza didático-pedagógica, bibliográfica,
cultural, dentre outros, problematiza nas licenciaturas que não participam do programa questões
teóricas, práticas, metodológicas que podem colaborar com esses cursos de uma maneira geral.
Primeiro, porque, em função de sua principal tarefa, iniciação à docência, o PIBID dissemina a
discussão de questões como educação integral, interdisciplinaridade, métodos de ensino e de
pesquisa, pela participação em eventos e em publicações, tais como, o IX SIEPE; o III ENCIF; o
IntraPIBID e Fórum de Licenciaturas; a II Jornada de reflexões de Ensino de Línguas, evento
promovido pelo Mestrado Profissional em Ensino de Línguas, da UNIPAMPA, de que nossos
bolsistas participaram ativamente. Segundo, porque o programa, por suas relações com a Educação
Básica, traz para a universidade solicitações que não se limitam aos cursos que integram o
programa; acaba, por isso, influenciando o modo como as licenciaturas se organizam, uma vez que
todos se veem diante da tarefa de responder às demandas da escola. Sinal disso são as reformulações
dos projetos político-pedagógicos em avaliação ou implementação em vários cursos de licenciatura
da instituição.

Subprojeto Letras Espanhol – Campus Bagé
O subprojeto PIBID Letras Espanhol poderá contribuir com a Licenciatura em Línguas Adicionais
propondo a vinda de palestrantes que foquem na formação de professores e na necessidade de
ampliar discussões sobre o ensino de línguas, mostrando novos caminhos e possibilidades. Nesse
sentido, é unanimidade entre os bolsistas ID o reconhecimento sobre o quanto o PIBID contribui
para a formação deles. O PIBID se configura como uma oportunidade para vivenciar a realidade da
escola pública e, em especial, do ensino de língua espanhola nessa realidade, ante os desafios e



imbricações do que é ensinar uma língua adicional na Educação Básica. Além disso, não podemos
deixar de mencionar a aproximação ocasionada pelo PIBID entre universidade e escola.

Subprojeto Ciências da Natureza – Campus Uruguaiana
Temos a convicção de que o subprojeto PIBID Ciências da Natureza vem colaborando com o
aprimoramento do curso de Ciências da Natureza - Licenciatura, na perspectiva que possibilita a
articulação dos conceitos teóricos com a prática no contexto escolar, assim, contribui de forma
significativa para uma formação mais ampla e com qualidade. Um aspecto notável foi o
desenvolvimento dos/as licenciados/as quanto a sua postura acadêmica, desenvoltura retórica e
escrita. Desta forma, avaliamos todos esses aspectos como positivos, pois contribuem no melhor
aproveitamento do acadêmico/a na graduação, já que exercício de pensar, planejar e executar gera
um crescimento do mesmo junto ao contexto da escola onde atuou.

Subprojeto Educação Física – Campus Uruguaiana
As dificuldades financeiras do programa em mais este ano seguem permeando o programa e
reforçando o hábito de discussão sobre como agir e planejar com nada de recursos. Entretanto, mais
um ano de restrição orçamentária se passou e o programa segue com sua força através de sua
organização institucional, de gestão, dos coordenadores de área e seus bolsistas, que ao longo de
mais um ano difícil para o país, manteve-se comprometido com a docência, desenvolvendo ações
que possibilitaram o aprofundamento nas discussões e produção de conhecimento sobre a docência
em Educação Física. A divulgação das ações desenvolvidas pelo subprojeto nas redes sociais, na
secretaria de educação, 10ª Coordenadoria Regional de Ensino do RS e representantes docentes do
município, colaboram para que o PIBID fosse referência na prática pedagógica de colegas
professores. Destacamos que, mesmo com a considerável necessidade de recursos deste subprojeto
para realizar suas ações e, na ausência de recursos deste programa, este grupo mobilizou-se com
ações de arrecadação de recursos para conseguir socializar seus conhecimentos e produções em
eventos fora da universidade. O subprojeto seguiu divulgando a Educação Física escolar para além
da reprodução de técnicas esportivas descontextualizadas, construindo compreensões sobre a cultura
corporal de movimento como patrimônio produzido pela humanidade e transmitido de geração em
geração, entendendo assim a Educação como responsável por desenvolver na escola sujeitos
históricos comprometidos com a transformação de suas realidades, encontrando sentido e significado
nestas práticas.

Subprojeto História – Campus São Borja
A Universidade compõe-se de três eixos: o ensino, a pesquisa e extensão. Nesse sentido o subprojeto
História do Campus São Borja/RS trás para o Curso de Ciências Humanas Licenciatura essas três
dimensões fortemente articuladas. No planejamento das atividades, as dimensões teóricas e práticas
estiveram presentes, numa perspectiva de transposição didática. Essas atividades não foram somente
realizadas em salas de aulas, mas nos diversos ambientes da escola, como a biblioteca, sala de
informática, pátio, além dos museus, praças e outros locais da memória e história, dizendo-nos de
que a interdisciplinaridade que vai além da relação e articulação de saberes, para os lugares de
saberes e das experiências dos educandos. Essas práticas foram refletidas que permitiram um
conjunto significativo de produções como, relatos de experiências, de artigos que foram
apresentados em quatros eventos do corrente ano, demostrando uma maturidade em constante
crescimento. O ensino não é só lugar de praticas, mas também de reflexão, de sistematização e essa é
a contribuição que o subprojeto História traz, ou seja, uma experiência amplamente sistematizada e
documentada que pode servir para o curso repensar ou rever suas práticas.

Subprojeto Matemática – Campus Itaqui



O curso de Matemática é a única licenciatura do Campus Itaqui. Cabe destacar, a grandiosidade do
PIBID quanto ao número de bolsas disponibilizadas, o que tem grande impacto na licenciatura, pois
é um incentivo financeiro e um auxílio para a própria qualificação profissional do licenciando.

Subprojeto Letras – Campus Jaguarão
O projeto contribui para aproximar a escola da universidade. O impacto do PIBID se dá de um
modo amplo para as licenciaturas porque incentiva a relação entre o ensino e a aprendizagem, bem
como oportuniza a vivência da relação teoria e prática. No caso do PIBID de Letras, imprescindível
se faz a inserção do licenciando no contexto escolar, já que vai trabalhar com a linguagem, e essa,
permeia todos os outros conhecimentos.

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
A atuação e o desenvolvimento dos pibidianos durante seu processo de inserção no programa
apresentam excelentes impactos nas licenciaturas, uma vez que distribuídos em diferentes turmas e
semestres potencializam o debate sobre os desafios da docência em sala de aula. Além disso,
envolvem-se significativamente na produção e na participação de eventos científicos o que causa
um “efeito cascata” na qualificação das discussões com demais licenciandos. Este ano de forma
especial houve também a potencialização da pesquisa com o levantamento e catalogação de itens de
avaliação, bem como na análise de desempenho dos estudantes nas avaliações.

8. BENS PATRIMONIÁVEIS ADQUIRIDOS

Caso o edital tenha previsto recurso de capital, liste todos os equipamentos patrimoniáveis adquiridos
no projeto, com descrição de marca, modelo, série, acessórios, outros.

Tipo:
Modelo: Marca:

Quantidade Modelo

9. DIFICULDADES ENCONTRADAS E JUSTIFICATIVAS DE ATIVIDADES PREVISTAS E
NÃO REALIZADAS

Subprojeto Biologia – Campus São Gabriel
O subprojeto Biologia, da Universidade Federal do Pampa, encontrou algumas dificuldades durante
o ano de 2017, no entanto, acredita-se que quase todas foram superadas e encontradas, no grupo,
alternativas e propostas de solução. Exceto, possivelmente, a falta de repasse de verbas que
custeavam não somente determinadas atividades do programa, mas principalmente materiais para
que os “pibidianos” realizassem suas intervenções nas escolas. A escola pública não conta com
verbas extras e, na maioria das vezes, por estar inserida em uma mantenedora, seja ela secretaria de
educação do município ou coordenadoria regional de educação, torna-se difícil a aquisição imediata
de materiais de custeio para as intervenções realizadas.
Embora a coordenação do Subprojeto, dentro da instituição, tenha motivado os bolsistas-ID a
utilizarem sua criatividade para arrecadar os materiais necessários, sabe-se que a disponibilidade de
materiais é por si só um grande incentivo à inovação e aplicação de novas práticas pedagógicas.



Subprojeto Física – Campus Caçapava do Sul
Dentre as dificuldades enfrentadas está o domínio conceitual e didático-pedagógico de alguns
bolsistas, particularmente aqueles que estão em início de curso, e por isso, ingressaram no
programa este ano. Este aspecto foi sanado ao trabalharem em conjunto com os bolsistas mais
experientes, embora na sala de aula, precisem de experiência por um período maior. A falta do
hábito da leitura nos estudantes também foi uma dificuldade encontrada, havendo certa resistência
em relação a quantidade de material disponibilizado para a leitura, e a consequente dificuldade na
escrita. Além disso, há limitações que são inerentes a qualquer trabalho em grupo, as quais foram
contornadas a partir de conversas e reuniões. Outra dificuldade enfrentada foi a falta de repasse da
verba, o que acarretou na diminuição da participação dos bolsistas ID’s em eventos de divulgação
das ações/atividades, escassez de materiais para elaboração de práticas experimentais e auxiliares
em atividades diferenciadas. Os indicativos de corte do programa como um todo acabaram
desmotivando muitos dos bolsistas.

Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
As principais dificuldades encontradas no subprojeto Matemática – 2017, campus Caçapava do Sul,
estão relacionadas à formação básica e hábitos de estudo dos bolsistas. Estando o referido
subprojeto inserido em uma região do Rio Grande do Sul (parte sul) com notórios problemas
socioeconômicos, percebe-se claramente uma formação básica extremamente desqualificada dos
bolsistas e, dentre as óbvias consequências negativas deste fato, destaca-se a falta de hábito destes
em estudar de maneira consistente e sistemática. No início do subprojeto, como uma maneira de
tentar amenizar estes problemas, definiu-se que a cada reunião todos os bolsistas deveriam
apresentar resumo e expor ideias sobre determinado conteúdo de Matemática, para que, através do
estudo necessário para tal, o hábito de ler livros e analisá-los torne-se recorrente. Os bolsistas
demonstraram enorme dificuldade em cumprir com tais tarefas, mas, de forma gratificante,
percebe-se uma melhora (mesmo que lenta) gradual ao longo do desenvolvimento do programa.
Outra dificuldade encontrada, também advinda da falha na formação básica, é a enorme dificuldade
dos bolsistas em elaborar textos e expor ideias. Isto também foi sendo trabalhado, através da
realização dos resumos escritos e da exposição destes nas reuniões semanais. Nestas apresentações,
primou-se pela clareza e correção na exposição dos conteúdos, bem como na discussão dos vários
métodos de fazê-lo. Nota-se mais uma vez a fundamental importância do PIBID no processo de
melhoria destas dificuldades, sendo um espaço para o desenvolvimento acadêmico dos bolsistas e,
ao propiciar um primeiro contato com a docência, aplicar este desenvolvimento e testar estratégias
para isto.

Subprojeto Química – Campus Caçapava do Sul
Uma das maiores dificuldades para o desenvolvimento do subprojeto foi a falta de espaço destinado
às atividades do PIBID no campus de Caçapava do Sul/RS. Entendemos que deve haver um
empenho por parte da equipe diretiva do campus e da gestão do PIBID no sentido de proporcionar
estes espaços a fim de que os grupos, PIBID-Química e demais subprojetos, possam criar uma
identidade e rotina de trabalho, muitas vezes dificultada pela ausência destes espaços.Outro fator a
ser destacado diz respeito aos recursos financeiros destinados ao custeio dos subprojetos, ou seja,
trabalhamos neste ano de 2017 sem nenhum recurso financeiro e isto dificultou as participações em
eventos da área, produção de materiais de apoio, visto que a coordenação de área muitas vezes
subsidiou taxas de pagamento em inscrições em eventos, plotagens de pôster, passagem rodoviária
para desalojamento em evento, etc.

Subprojeto Matemática - Campus Bagé



O Subprojeto Matemática PIBID/UNIPAMPA campus Bagé age nas escolas parceiras buscando a
troca de conhecimentos, por meio de práticas diversificadas para a abordagem de temas
matemáticos em salas de aula reais. Ao se inserir em uma escola real, o reconhecimento das
dificuldades inerentes a esses espaços são imediatamente percebidos pelos bolsistas ID do
programa, pois, essa inserção coloca tais sujeitos como pertencentes àquela realidade, assumindo
assim, a identidade desses locais de formação básica, em consequência, assumem também as
dificuldades como suas. Muitas dificuldades, para exercer seus potenciais objetivos, foram
relatadas pelos bolsistas, dentre elas, destacam-se a seguir três das principais dificuldades
apontadas:

 Dificuldade devida aos recursos para custeio: a maior dificuldade é a de custeio, pois os
recursos para elaboração e manutenção de material pedagógico não existem à
aproximadamente dois anos. A falta desse recurso tem impacto negativo no
desenvolvimento e execução das atividades, o que prejudica muito as práticas,
empobrecendo e sucateando os projetos.

 Dificuldade devida à insuficiência do valor da bolsa: essa dificuldade leva em conta o valor
da bolsa, que é de apenas 400 reais mensais, para manutenção de custos pessoais para a
realização das atividades previstas no projeto. Esse valor está defasado, considerando os
impactos negativos na economia, como inflação e crises desde a implantação do programa.

 Dificuldade cultural: a dificuldade cultural se encontra pela falta de investimentos para
participação em eventos, como o Congrega, Feira Nacional da Matemática, entre outros, o
que seria de grande valia para divulgação, conhecimento e enriquecimento das atividades
desenvolvidas. Em virtude dessa dificuldade não foi possível uma representação do
subprojeto nesses eventos, por falta de verba de custeio para as diárias e passagens.

As dificuldades citadas pelos bolsistas ID e supervisoras têm impacto negativo para o alcance dos
objetivos previstos nos planos de trabalho das equipes, contudo, na medida do possível,
asatividades planejadas, foram readaptadas, elaboradas e aplicadas, mesmo diante de tais
dificuldades. Os recursos para essa readaptação, como cópias, papeis, entre outros; foram na
maioria das vezes proporcionados pelas escolas parceiras e pelos próprios bolsistas.

Subprojeto Física - Campus Bagé
O Subprojeto física enfrenta dificuldades em oportunizar a participação de todo e qualquer bolsista
em eventos externos ao Campus, pela restrição financeira em que o PIBID Unipampa vem
passando desde 2015, parte destas dificuldades estão sendo superadas com o apoio da direção do
Campus Bagé. Também o subprojeto enfrenta dificuldades com deficiência na formação básica dos
bolsistas, mas tem realizado acompanhamento semanal com um grupo selecionado de bolsistas que
apresentam baixo rendimento acadêmico. Outra dificuldade que o subprojeto vêm encontrando
desde o seu início é a compatibilização dos horários de graduação com os horários das atividades
nas escolas, principalmente nas escolas atendidas em municípios vizinhos a Bagé, por exemplo
Candiota que encontra-se a 60 km de Bagé/RS.

Subprojeto Ciências – Campus Dom Pedrito
O subprojeto PIBID/Ciências da Natureza, desenvolveu todas as atividades previstas e procurou
superar as limitações a partir de decisões coletivas. Mas salienta-se que algumas dificuldades
merecem reflexão, pois interferem na qualidade das ações desenvolvidas na escola e na
universidade, são elas: a)a ausência de espaço físico nas escolas para a mediação das ações do
PIBID; b)um único coordenador de área para atender 34 bolsistas; c) a falta de envolvimento dos
supervisores nas atividades relacionadas à leitura e à escrita. Para o próximo ano serão planejadas
oficinas de produção textual, com o intuito de instigar os supervisores a tornarem-se protagonistas



deste processo.d)a falta de repasses financeiros que limitou a participação dos bolsistas em eventos.
Salienta-se que em relação a materiais de consumo tanto a universidade como as escolas de
Educação Básica, bem como os integrantes do subprojeto providenciaram o necessário para que as
atividades fossem executadas. e) a falta de envolvimento de alguns bolsistas, que mencionam não
ter interesse na licenciatura e nem na docência, no entanto permanecem no curso, matriculados em
uma ou duas disciplinas, sem aproveitamento favorável, apenas para manutenção da bolsa.
f)com as formaturas, vários bolsistas foram substituídos ao longo deste ano, o que fez com que
tivéssemos acadêmicos em diferentes níveis ( semestres iniciais e finais). Ao mesmo tempo em que
este trabalho conjunto traz benefícios, suscita dificuldades no trabalho colaborativo, na troca de
saberes, na compreensão de que os tempos e as aprendizagens são diferentes.
e)planejamento de atividades pontuais, sem a preocupação de aprofundamento conceitual.

Subprojeto Letras Português – Campus Bagé
Dentre as dificuldades encontradas, destacamos, inicialmente, a iminência de descontinuidade,
alteração ou, mesmo, de extinção do programa, possibilidades que afetam a motivação dos
participantes e a realização das atividades, que deixam de ser pensadas a longo prazo. Esse quadro
se intensificou no segundo semestre de 2017, quando observamos inclusive uma baixa procura de
candidatos a bolsas de iniciação à docência reguladas por editais organizados pela instituição.
Destacamos também dificuldades de ordem financeira que afetam as possibilidades de divulgação
da produção acadêmica dos bolsistas, bem como de participação em eventos.
Algumas ações foram descontinuadas, a saber, a rádio escolar e o mural de divulgação do PIBID na
escola São Pedro. Este em função de uma reestruturação do espaço físico e de uma mudança
política, uma vez que houve troca na direção. A Rádio, por sua vez, em duas das três escolas onde
funcionava foi interrompida e substituída por tecnologias mais atuais e em conformidade com as
demandas dos alunos, tais como, as redes sociais.

Subprojeto Letras Espanhol - Campus Bagé
Todas as atividades previstas foram realizadas durante o ano de 2017. Para que isso acontecesse
foi feita a utilização de um cronograma estabelecido inicialmente, um cronograma na instituição
durante o período. Entretanto, há dificuldades por parte de alguns bolsistas ID de realizarem
apresentações públicas de trabalhos, assim como de sistematizar as discussões sobre as atividades.
Para a superação de tais dificuldades, buscamos estratégias tais como a de sistematização em
pequenos grupos e discussão teórica no grande grupo como alternativa de exposição e organização
das ideias que circulam, ao mesmo tempo em que sistematizam as ideias dos teóricos para uma
melhor socialização dos trabalhos e das discussões que surgem.

Subprojeto Química - Campus Bagé
Encontramos certa dificuldade em estabelecer horários compatíveis com bolsistas ID e supervisores
para realizarem-se reuniões mensais. Mesmo fato, foi observado pelas supervisoras nas respectivas
escolas. Isto se deve principalmente ao fato de que os bolsistas não são alunos padrão e portanto se
encontram cursando diferentes semestres do Curso de Licenciatura Química. Outra dificuldade
encontrada foi o período de greve nas escolas da rede estadual que desmotivou e impediu o
desenvolvimento de maior diversidade de atividades e eventos de âmbito escolar e as Feiras de
Ciências foram realizadas somente no final do ano. Observada a diminuição drástica do número de
alunos freqüentes nas escolas participante do subprojeto de Química. Esta constatação se deve que
a maioria dos bolsistas desenvolveu atividades no turno da noite onde se verifica um maior número
de evasão escolar. Destaca-se também que a falta de repasse de verba de custeio pela CAPES
durante os últimos 36 meses inviabilizou uma maior integração entre os bolsistas das diferentes
escolas e subprojetos das diferentes áreas.Não foi possível realizar eventos entre as escolas



participantes por falta de recursos e tempo. Ocorreu somente um evento INTRAPIBID durante o
ano de 2017.

Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
De modo geral os bolsistas ID têm desenvolvido de forma satisfatória todas as atividades previstas.
Entretanto, devido à falta de recursos de Custeio para o subprojeto, várias atividades sobretudo as
atividades experimentais não puderam ser realizadas. Bem como, dificultou a participação em
Congressos e elaboração de banners de apresentação nos eventos. O corte no orçamento do PIBID
com certeza foi um fato negativo que contribuiu muito para a não realização de atividades que
estavam propostas inicialmente. Outro fator que influenciou negativamente foi as paralisações
ocorridas durante o ano letivo, prejudicando as atividades nas Escolas Estaduais que foram
substituídas por outras atividades de formação para os bolsistas ID que atuavam nas mesmas.
Além disso, com a incerteza da continuidade do PIBID na escola, participamos de manifestações e
movimentos nas redes sociais reivindicando a manutenção do mesmo. Esta incerteza, de certa
forma, influenciou o nosso planejamento negativamente. Avaliando esse ano, as dificuldades
encontradas em relação à proposta do programa foram bem entendidas e abraçadas por parte dos
demais professores e funcionários da escola. Atualmente estamos bem adaptados e nos sentimos
mais acolhidos, nesse sentido, as atividades que envolvem a escola são executadas com êxito e
compreensão de todos. Algumas atividades são readaptadas devido a fatores como clima, espaço
físico e como destaco inicialmente em função da falta de orçamento para compra de materiais.

Subprojeto Educação Física – Campus Uruguaiana
A limitação de recursos seguiu prejudicando significativamente a realização das ações previstas no
projeto que demandavam suporte financeiro para que ocorressem, especialmente a participação em
eventos para compartilhamento de conhecimentos e experiências. Desta forma, as ações que não
foram desenvolvidas por falta de recursos do programa foram:

● Publicação de livros, revistas e jornais em meio impresso;
● Participação dos formadores em reuniões de trabalho.

Não obstante, este subprojeto mobilizou esforços para dar conta da responsabilidade estabelecida
com as escolas e muitas ações foram desenvolvidas com adaptações e restrições em relação à
previsão inicial. Os bolsistas ID e supervisores organizaram formas alternativas de arrecadação de
recursos para custear a representatividade deste subprojeto em eventos da área. Espera-se que o
programa siga existindo dando suporte de qualidade à formação de professores em universidades
públicas do país.

Subprojeto História – Campus São Borja
Apesar da falta de recursos de custeio, o subprojeto História desenvolveu as atividades, como suas
oficinas. A falta de recurso por outro lado inviabilizou a realização do intra-PIBID, pois seria uma
experiência extremamente significativa, que permitiria conhecer e aprender com os demais
subprojeto, ou seja, as trocas de experiências e a articulação de subprojetos numa perspectiva
interdisciplinar.

Subprojeto Matemática – Campus Itaqui
Uma das primeiras dificuldades encontradas são os recursos, a falta deles. O planejamento de
atividades, construção de materiais didáticos e participação em eventos científicos ficam
comprometidos pela falta de investimentos. Dentro de possível, os materiais são confeccionados
reciclando outros materiais ou que acarretem em menor custo financeiro. Os recursos didáticos
empregados no processo de ensino e aprendizagem de matemática são de grande valia. Os alunos,
principalmente, tem grande interesse em aprender matemática de forma informatizada. O que



requer conhecimento do professor (bolsista) e a disponibilidade da máquina (computador, tablet,
netbook). Ainda há empecilhos para o uso desses recursos. Seja pela falta de manutenção das
máquinas, de profissional competente, de logística de material e tempo ou do professor em
reconhecer o potencial desse recurso no ensino. O uso dessas ferramentas foram feitas de forma
esporádicas pelos bolsistas. De modo geral no subprojeto, houve constante trocas de bolsistas. O
que acarreta em uma descontinuidade das atividades, uma retomada constante de objetivos e
reorganização das mesmas. O desligamento dos bolsistas, em sua grande maioria, foi a pedido
devido a outros encargos, não sendo compatível com a carga horária do Programa.

Subprojeto Letras – Campus Jaguarão
O impacto da redução orçamentária foi sentido de forma efetiva nas ações planejadas pelo grupo do
Pibid como um todo. Os acadêmicos em processo muito inicial do curso apresentam dificuldades
de várias ordens no momento inicial do processo: imaturidade, desconhecimento teórico, pouco
envolvimento e interação com o curso. Neste sentido o desenvolvimento de sessões de estudo foi
essencial, mas demonstraram o baixo nível de leitura e escrita que os alunos entram no curso de
letras. Dificuldade: Carência de recursos financeiros para pagamento de eventos, diárias e materiais
para apresentação de trabalhos, como banner, e para a construção de recursos didáticos. As greves e
as paralisações nas escolas fizeram com que as ações do PIBID não tivessem uma continuidade e
em alguns casos não conseguissem atingir os objetivos finais. Entretanto, as dificuldades não
impediram dos alunos atuarem e refletirem sobre questões que extrapolam a sala de aula. Inclusive
questões políticas, econômicas, sociais serviram para o exercício de leitura não apenas de textos,
mas, sobretudo, do contexto histórico que estamos vivendo.

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
Os acadêmicos em processo muito inicial do curso apresentam dificuldades de várias ordens no
momento inicial do processo: imaturidade, desconhecimento teórico, pouco envolvimento e
interação com o curso. Neste sentido o desenvolvimento de sessões de estudo são essenciais. A falta
de estrutura nas escolas também prejudicou um pouco o trabalho pois, as salas de aula eram
pequenas e a falta de materiais básicos como papel pardo, canetas e apagadores de quadro.
Também, como dificuldade foram considerados: Carência de recursos financeiros para pagamento
de eventos, diárias e materiais para apresentação de trabalhos, como banner, e para a construção de
recursos. Solução encontrada: levantamento de recursos financeiros pelos próprios bolsistas através
de venda de rifas e outros produtos. Contudo, não foi possível ainda que todos os bolsistas
participassem do 9º SIEPE.

Apresentação das dificuldades e possíveis soluções encontradas em todas as fases de
desenvolvimento do projeto. (Max. de 1 lauda)

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS

Subprojeto Biologia –Campus São Gabriel
O subprojeto Biologia realiza muitas atividades práticas, como a montagem de modelos e
experimentos de laboratórios, por exemplo. Devido à falta de recursos, procurou materiais
alternativos, de baixíssimo custo ou mesmo sem valor algum, por serem reaproveitáveis, para tais
práticas. Finalmente, por tudo que consta neste relatório e pela clara observação de evolução na
formação dos bolsistas-ID, pode-se estimar a grande importância em haver continuidade do



programa PIBID, em modelo muito semelhante ao atual, para um desenvolvimento para melhor na
educação do país.

Subprojeto Matemática – Campus Caçapava do Sul
Neste tempo de funcionamento do grupo PIBID - Matemática, constatamos algumas dificuldades,
dentre as quais: 1) alunos que tiveram, no ensino básico, formação de um modo geral e em
Matemática de modo particular, bastante precária; 2) Outros, que haviam interrompido os seus
estudos durante algum tempo; 3) Outros ainda, que não haviam pensado em tornar-se professor,
tendo optado pelo curso de Licenciatura por ser um curso noturno e no qual havia facilidade de
ingresso; 4) e costurando os itens acima, a quase totalidade deles, ingressou na universidade com
nenhum hábito de estudo. Com este quadro, houve a necessidade de incutir nos bolsistas uma
mentalidade do que é "tornar-se professor", fazer cobranças e responsabilidades frente às tarefas e
compromissos assumidos. Afinal, todos têm o incentivo de uma bolsa. Tais dificuldades estão
sendo trabalhadas e por hora podemos afirmar que está havendo mudanças para melhor. Neste
sentido, temos como perspectiva principal a continuidade do PIBID em 2018, sem interrupção, para
que o trabalho desenvolvido no nosso subprojeto possa ter continuidade e, assim, continue
contribuindo na formação dos professores de Matemática do curso.

Subprojeto Física – Campus Caçapava do Sul
A partir das atividades realizadas, tanto no âmbito das reuniões com os bolsistas ID e supervisores,
que envolveram leitura e discussão de referenciais teóricos que serviram de base para as atividades
desenvolvidas na escola, é possível apontar para avanços na aprendizagem de todos os envolvidos.
A perspectiva interdisciplinar esteve fortemente presente em todas as discussões, desde a
abordagem de referenciais teóricos quanto na prática de elaboração de planos de ensino e de
propostas de ensino balizadas por temas. Isso mostra uma percepção, cada vez maior, da
necessidade de superação de um ensino fragmentado na busca da compreensão de mundo. Os
supervisores, assim como os bolsistas ID, perceberam que não é possível entender o mundo apenas
com o olhar da física, ao mesmo tempo que a física é fundamental para entender o mundo, quando
vamos além da abordagem de equações e da resolução de problemas matemáticos. Na escola,
estímulos quanto à participação das Olimpíadas Brasileiras de Astronomia movimentaram alunos e
professores, principalmente, porque em uma das escolas, um dos alunos foi premiado em função do
bom desempenho na prova. Em um mundo cada vez mais globalizado e tecnológico, é preciso que
o ensino seja contextualizado, que as questões do dia a dia do estudante permeiem a sala de aula.
Neste sentido, busca-se, por meio do PIBID, levar esta contextualização para a escola, e formar
futuros professores aptos a dar prosseguimento a este tipo de propostas. Outrossim, é importante
destacar a importância da formação dos professores que já estão em atuação na sala de aula, os
quais, por meio do PIBID, estreitam os laços entre a Universidade e a Escola, além de qualificarem
e refletirem sobre sua prática docente.

Subprojeto Química – Campus Caçapava do Sul
No decorrer do ano de 2017, os licenciandos envolvidos no subprojeto tiveram a oportunidade de
conhecer melhor as metodologias propostas, bem como produzir materiais que foram
implementados na Educação Básica. A apropriação destas propostas permitiu aos licenciandos uma
análise crítica da sua própria construção como docente e permite buscar qualificação para explorar
as potencialidade e superar as dificuldades identificadas. O projeto apresentou uma forte aceitação
por parte dos alunos do curso de Licenciatura do campus, bem como das escolas participantes. As
escolas atendidas vêm o PIBID como uma possibilidade de modificação e contribuição para suas
práticas pedagógicas. Atualmente, o campus não possui um espaço destinado exclusivamente às
atividades do projeto, o que tem gerado alguma dificuldade de trabalho para os grupos envolvidos,



a coordenação de área já manifestou essa preocupação e espera poder contar com esse espaço
futuramente, podendo assim proporcionar condições adequadas ao desenvolvimento do projeto e
apoio a sua continuidade. Finalizamos este projeto contemplando as atividades propostas, entre
elas: produção de atividades práticas relacionadas à metodologia de Resolução de Problemas,
seleção de experimentos, análise de livro didático, construção de ebooks, etc. Essas ações
demandou envolvimento intelectual dos bolsistas, pois tanto o processo de criação dos
experimentos quanto a elaboração de ebooks, elaboração de problemas exigiram dos licenciandos a
capacidade de discutir e selecionar as melhores estratégias para elaboração das atividades.
Reiteramos que durante os três últimos anos de desenvolvimento do projeto não tínhamos recursos
financeiros, sendo que todas as atividades, foram desenvolvidas com recursos dos próprios
bolsistas e coordenadores de área.

Subprojeto Matemática - Campus Bagé
Consideramos no Subprojeto Matemática, que o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
docência (PIBID), mais do que promover uma articulação entre a educação superior (por meio das
licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e municipais; permite que ações dificilmente
contempladas na prática dos currículos das licenciaturas, sejam de fato viabilizadas, como por
exemplo, o trabalho com valores étnicos-raciais, de gênero e sexualidade. Admitimos que tais
conceitos até sejam mencionados em projetos pedagógicos de cursos de licenciaturas e trabalhados
em algum componente do ensino de matemática ou da área da educação, contudo, são mais
fortemente vivenciados pelos acadêmicos nos espaços em que o PIBID se insere nas escolas de
Educação Básica. Justificamos o mencionado apresentando como exemplo o projeto
Territorialidade Negra, em que todo um estudo sobre a cultura africana e jogos africanos foi
trabalhado primeiramente na escola parceira, para somente depois, ser transformado em uma
oficina em evento da universidade. Os objetivos do PIBID, entre outros aspectos, pretende
incentivar a formação docente, contribuir para a valorização do magistério, a elevar a qualidade da
formação inicial do futuro professor. A nosso ver, corroborado com o apresentado anteriormente,
tais aspectos são evidenciados no programa, ao promover a integração entre a universidade e a
escola, ao integrar teoria e prática, ao promover a inserção de futuros docentes na realidade escolar,
entre outros aspectos. Desse modo, ratifica-se a relevância desse projeto nos processos de formação
de professores de matemática, sobretudo àquele que se vincula à região do subprojeto
Matemática-Bagé. As ações planejadas e executadas no programa priorizaram o alcance dos
objetivos destacados. Essa intenção pode ser constatada nos relatórios e reflexões dos bolsistas, que
abalizam as ações do PIBID na escola e na formação inicial e contínua dos professores. Contudo,
assim como no ano de 2016, ainda são verificadas metas a priorizar a fim de alcançar a melhoria da
qualidade dos processos educativos nas escolas parceiras e, consequentemente, nos processos
formadores de professores. Nessa direção, sistematicamente os trabalhos e ações têm sido pensados
tendo o alcance dessas metas como fim. Contudo, cabe destacar que continuamos no enfrentamento
de dificuldades financeiras sentidas na total falta de recursos materiais, implicando em grande
desgaste das equipes de trabalho pela busca contínua por materiais alternativos, nem sempre
viáveis para o resultado planejado e por colocar nos projetos das escolas recursos próprios. Somos
uma legião de bolsistas carentes, pedindo colaborações. Os impactos negativos da falta de recursos
são fortemente percebidos na diminuição significativa da participação dos bolsistas em eventos
acadêmicos, restringindo-se à eventos do campus, limitando o alcance da divulgação da produção
acadêmica do PIBID. No entanto, mesmo diante desse enfrentamento, o Subprojeto
Matemática–Bagé reconhece a importância do PIBID na formação dos futuros professores de
matemática, licenciandos bolsistas no campus Bagé e na formação continuada de seus supervisores,
coordenadores e outros professores, alcançados nas escolas da região pela abrangência do
programa, e, desse modo, coloca-se a favor do fortalecimento e da valorização da formação inicial



e continuada de professores de matemática intencionada na Resolução 02/2015. Nessa frente,
declara-se em favor da continuidade do programa, uma vez que a sua extinção, ou desvalorização
disfarçada de modernização, seria um retrocesso e mais um fator de abissal desvalorização de uma
classe já totalmente devastada pelas atuais conjunturas sociais, políticas e econômicas que ruem
pesadamente sobre a classe docente.

Subprojeto Física – Campus Bagé
Apesar das dificuldades listadas no item 9 acima, as atividades programadas nas escolas foram e
estão sendo realizadas, houve várias participações em eventos com envio e apresentação das
atividades, desenvolvimentos de oficinas e de atividades de demonstrações de experimentos em
várias escolas. A nossa perspectiva é que o projeto não seja interrompido e desta forma
pretende-se: aprofundar as atividades já realizadas, desenvolver outras juntamente com os
supervisores e outros professores participantes do subprojeto e estender estas atividades para outras
escolas e professores.

Subprojeto Ciências – Campus Dom Pedrito
Considerando a importância do PIBID, a qualidade das atividades desenvolvidas nas escolas de
Educação Básica, os impactos na formação de professores defendemos a continuidade do programa
ancorada no diálogo coletivo e construtivo.

Subprojeto Letras Português – Campus Bagé
Ao encerrarmos as atividades de 2017, salientamos alguns desafios que tivemos ao longo do ano.
Primeiro, muitos bolsistas iniciaram suas atividades no programa e o abandonaram em um curto
espaço de tempo, o que pode ter sido causado pela instabilidade do programa. Isso levou os
acadêmicos a procurarem alternativas no mercado de trabalho desempenhando funções que nada
tem a ver com a formação em curso na universidade. Segundo, a necessidade de alinhamento entre
o programa e os cursos de licenciatura tem como primeira estratégia institucional realizar o
IntraPIBID juntamente com o Fórum de Licenciaturas com o propósito de avaliar o estágio atual de
ambos e apontar para perspectivas futuras. Dentre os aspectos positivos, destacamos os laços de
integração e cooperação que se fortaleceram com as escolas, fato que se traduziu na inclusão de
muitos projetos desenvolvidos no âmbito do Pibid nas atividades e rotinas escolares. Ressaltamos,
também, que o Pibid tem se mostrado um programa importante para a qualificação docente em
todos os níveis que ele atinge, o bolsista de iniciação à docência, o supervisor da Educação Básica,
o coordenador da IES e o estudante atendido pelo programa que, eventualmente, quando acadêmico
do ensino superior, retorna à escola como bolsista ID. Isso evidencia a relevância deste programa,
em cuja continuidade acreditamos.

Subprojeto Letras Espanhol - Campus Bagé
O projeto teve um período muito positivo e produtivo. O trabalho em equipe e o cumprimento do
cronograma são, de fato, aspectos a serem levados em conta durante a execução do projeto. No
entanto, ainda sentimos necessidade de interação com os demais subprojetos e com subprojetos de
áreas afins de outras instituições. Acreditamos que tais interações nos possibilitariam visualizar
novas perspectivas e possíveis soluções para conflitos detectados.

Subprojeto Química - Campus Bagé
Em face da atual conjuntura de política-salarial no Estado do Rio Grande do Sul que atinge
diretamente a qualidade de ensino da educação básica destacamos a dedicação dos bolsistas
supervisores que mesmo sem perspectivas na carreira de docência e desenvolveram diversas
atividades propostas nos subprojetos PIBID-Química para o ano letivo de 2017. Os professores da



rede de ensino estadual estão a mais de um ano recebendo seus vencimentos salariais com atrasos
tornando um quadro social drástico. Neste contexto, o programa PIBID através das diferentes
ações foi incisivo sobre o desempenho de todos bolsistas professores participantes determinando
uma maior integração escola-universidade. Por efeito, o desenvolvimento dos subprojetos
PIBID-Química oportunizaram a aplicação de ferramentas didáticas que visam à melhoria da
qualidade do processo ensino-aprendizagem no Ensino de Química na educação básica. Anseia-se
que seja dada ênfase a continuidade deste programa PIBID o qual permite e proporciona o estudo e
aplicação de práticas pedagógicas que visam o aprofundamento do conhecimento dos pressupostos
teórico-metodológicos nas diferentes áreas para a formação inicial de professores de forma ampla e
continuada.

Subprojeto Ciências – Campus Uruguaiana
O projeto PIBID tem propiciado aos bolsistas ID uma melhor formação docente com uma imersão
qualificada no ambiente Escolar, apoiada pela Coordenação de área e pelos professores
Supervisores. A vivência do contexto escolar tem propiciado desde a formação do bolsista ID
licenciando uma reflexão sobre a atuação profissional do docente na Escola. Neste ano de 2017,
sem verba de custeio houve dificuldades de implementação do planejamento na sua íntegra, o que
levou a adaptações e redirecionamento das atividades, que trouxeram também o aprendizado da
necessidade de se adaptar no momento de crise e realizar o trabalho da melhor forma possível.
Destacamos que com a regularização do calendário escolar e manutenção do PIBID, conseguimos
colocar em prática todos os planejamentos pensados com a supervisora desde o início do ano, no
segundo semestre do ano letivo junto à comunidade escolar, contribuindo assim para a divulgação
da universidade e projeto PIBID. Acreditamos que a oportunidade de participar do subprojeto nos
propicia refletir sobre a atuação docente atual e como aperfeiçoá-la através das práticas e métodos
de ensino-aprendizagem desenvolvidos na Universidade e aplicados ao contexto escolar. Nesse
sentido, o grupo conseguiu ir além das atividades de observação em sala de aula, desenvolver 92
estratégias e atividades didático pedagógicas em sala de aula, 14 atividades experimentais, produzir
11 materiais didáticos, realizar 06 expedições de estudo, participar de 06 projetos das Comunidades
Escolares, realizar atividades de Clube de Ciências, organizar 03 Feiras de Ciências e produzir 17
trabalhos que foram apresentados em congressos da área de Educação. Esses números demonstram
o êxito fruto do trabalho em equipe e a capacidade de superação face à dificuldade econômica do
País que atingiu o subprojeto através do corte de verbas de custeio do projeto PIBID e a sociedade
pela greve dos professores do Estado do Rio Grande do Sul. Ao longo dos 7 anos de existência do
Curso de Ciências da Natureza, tivemos 37 egressos sendo que 22 alunos integraram o PIBID ao
longo de praticamente todo o seu processo de formação, demonstrando que esse projeto tem sido o
diferencial no processo de formação dos futuros licenciandos do Curso de Ciências da Natureza.
Sendo assim é de primordial importância a manutenção do Programa PIBID para a qualificação e
sobrevivência dos Cursos de Licenciatura que sofrem terrivelmente com a evasão pela falta de
reconhecimento da profissão de professor por parte da Sociedade e sobretudo do Estado.

Subprojeto Educação Física– Campus Uruguaiana
É inegável que este programa possui grande relevância para a formação de professores,
contribuindo para a qualidade da formação inicial e transformação das práticas escolares através do
reconhecimento e valorização do papel do professor na sociedade. Durante as ações realizadas pelo
subprojeto Educação Física neste ano, percebemos como o programa possui credibilidade entre os
colegas e as escolas e o quanto nossas ações servem de incentivo para a reflexão das práticas dos
professores nas escolas. Os projetos iniciados em parceria com as escolas e município seguiram em
expansão, agregando e sensibilizando cada vez mais pessoas para que a docência seja cada vez mais
respeitada e valorizada e a Educação pública siga o caminho de reconquistar seu prestígio social,



preocupe-se cada vez mais com a formação humana, solidária e comprometida com as
transformações necessárias, onde o contexto escolar seja compreendido em suas múltiplas funções,
comprometido com a formação cidadã focada na construção de uma sociedade, igualitária e sem
preconceitos.

Subprojeto História – Campus São Borja
Os objetivos propostos de uma primeira experiência docente que anteceda os estágios curriculares
supervisionados são alcançados. Permite aos acadêmicos uma prática docente constante, um
amadurecimento gradativo, pois ao chegarem aos estágios, possuem um acumulo diferenciado que é
potencializada pelas orientações de estágios, demonstrando uma autonomia crescente. Essa
percepção constata-se dos Pibianos nas observações de seus estágios e relatórios. Esse é um
indicativo importante, a relação do estágio supervisionado do Curso de Ciências Humanas
Licenciatura e o PIBID. A continuidade do Programa nos seus moldes se torna necessária, pois
nesses quatro anos ocorreram acúmulos significativos e ruptura na sua forma, pressupõem uma
descontinuidade e até um retrocesso na formação docente que articula a Universidade Educação
Básica, como pressuposto de uma formação “integral” e real.

Subprojeto Matemática – Campus Itaqui
Os desdobramentos do PIBID apontam a importância em incentivar/qualificar a formação inicial dos
bolsistas, assim como, a formação continuada dos professores envolvidos. Desta forma, se faz
necessário um planejamento das futuras ações para ampliar os conhecimentos pedagógicos e
didático-matemáticos. Sendo proposto: a) estudo das possibilidades de ensinar e aprender matemática
a partir de softwares como GeoGebra, Winplot, Scilab, entre outros; b) reuniões com o grande grupo
para estudo e discussão de documentos curriculares como a BNCC, PPAP da escola, entre outros; c)
organização da gincana da matemática na escola; d) produção de artigos científicos na área que
retome o ambiente do PIBID; e) organização de oficinas que potencializem a compreensão do objeto
matemático. Por fim, enaltece-se a proposta do PIBID, os alcances já proporcionadas aos bolsistas ID,
aos professores envolvidos e às instituições de ensino. O aprimoramento do Programa enriqueceu
principalmente as discussões sobre a formação inicial e continuidade de professores e sobre a dialética
teoria e prática, ensino e aprendizagem no ambiente escolar. Diante deste contexto, é evidente a
necessidade da continuidade do Programa, assim como, sua expansão.

Subprojeto Letras – Campus Jaguarão
Por tratar-se de um processo contínuo e complexo que integra diferentes áreas do conhecimento, a
prática de letramento e suas implicações para a leitura e a produção de textos possibilita que seja
interdisciplinar. Neste sentido, as ações do PIBID tratam da formação de leitores que passa pelo
desvelamento das informações do texto e pela aprendizagem de estratégias de leitura para ampliar a
formação do repertório leitor; tal conhecimento procura incentivar as diversificadas práticas sociais
da leitura e da escrita. No entanto, há ações também com letramento digital, por isso, seja mais
pertinente tratar de letramento(s), no plural, para dar conta da pluralidade de fenômenos ou da
complexidade dos meios de comunicação de que o projeto propõe desenvolver. Talvez possamos
entender o PIBID como uma prática de letramento cujo foco do programa é a formação leitora tanto
dos alunos universitários como dos estudantes do ensino fundamental, bem como o conhecimento e
curiosidade sobre o idioma vizinho, o espanhol. Os procedimentos utilizados na construção das
bases necessárias para a formação dos leitores que se deseja, minimamente instrumentalizados para
o exercício da profissão e da cidadania, são as estratégias de leituras aplicadas no projeto a partir de
encontros e planejamentos cuja finalidade é despertar no futuro profissional das letras a importância
em desenvolver um trabalho efetivo na formação de um leitor independente, crítico e reflexivo. No
mesmo sentido, ao que diz respeito a língua espanhola, pretende-se, apesar dos cortes e da



desvalorização do atual governo pelo idioma, seguir mostrando a importância de respeitá-lo,
conhecê-lo e utilizá-lo, e de que seu ensino seja de qualidade e respeitado pelas políticas
educacionais.

Subprojeto Pedagogia – Campus Jaguarão
O Pibid-Unipampa abriu possibilidades de inserção do licenciando dos cursos de graduação
envolvidos no ambiente escolar de forma coerente com os princípios de formação docente expressos
nos Projetos Pedagógicos de cada curso. Possibilitou a formação do licenciando diretamente no seu
futuro local de trabalho profissional, habilitando-o através do “aprender fazendo” na escola,
vivenciando seu cotidiano com todas as dificuldades e possibilidades que o mesmo oferece.
Realizar estudos sobre educação, em qualquer licenciatura, acompanhados de uma experiência
direta na escola, propiciou também um melhor desempenho nas práticas de estágio curricular e no
desenvolvimento do olhar pesquisador dos acadêmicos envolvidos, os quais produziram muitos
Trabalhos de Conclusão de Curso e artigos publicados em decorrência do projeto.

Considerações sobre o alcance dos objetivos do projeto, indicadores de avaliação criados, críticas
e sugestões de melhoramento do programa na IES e na CAPES. Destacar a necessidade de
continuidade, aprimoramento, expansão ou término do projeto na IES. (Max. 1 lauda)

Bagé, 01 de fevereiro de 2017

(assinatura)

Prof. Márcio André Rodrigues Martins
Coordenador Institucional do PIBID

Prof. Ricardo Howes Carpes
Pró-Reitor de Graduação
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