
           

Portifólio do PIBID Letras Português, Espanhol,e respectivas Literaturas 

Campus Jaguarão 

 
Pibidiano: Alessandra Barreto Pinto Vitória 

Escola de atuação: Instituto Estadual Espirito Santo 

Supervisora da escola: Maria Élia Gonçalves Martins 

Coordenadora do PIBID: Ida Maria Marins 

 

 

Este portfólio trata das ações realizadas ao longo do PIBID Letras de Jaguarão, 

no qual se destacam as ações de formação e intervenções em sala de aula, realizadas 

nos 18 meses deste projeto.  

 

 

Ações mês de agosto a dezembro de 2018:  

Data: 13/08/2018 

Nesse dia, tivemos o primeiro encontro dos Pibidianos com a coordenação para 

conhecermos o plano de ações a serem realizadas no PIBID 2019 e divisão dos 

pibidianos por escola e outras informações a respeito do programa.   



 

Data: 11/12/2018 

Encontro para socialização dos resultados obtidos através de questionários 

realizados para diagnosticar o contexto escolar. Encerramento do ano letivo. 

 

Ações mês janeiro a julho de 2019 

 

Data: 19/03/2019 

Encontro e formação pedagógica em língua portuguesa na universidade com a 

coordenação. Oficina de gênero “Construção de Projetos Didáticos com os Gêneros 

Textuais”  

 

Data: 26/03/2019 

Encontro e formação pedagógica em literatura na universidade com a 

coordenação. 

  

Data: 09/04/2019  

Encontro de orientação na escola: Definição do tema a ser trabalhado; Gênero 

textual; Ano e divisão dos grupos das próximas intervenções, apresentação da 

modelização. 

Encontro na universidade planejamento do PDG: tema/gênero e formação em 

língua portuguesa. 

 

Data 16/04/2019 

Encontro na escola criação e organização do MDG do grupo. 

Encontro de formação na universidade e entrega a coordenadora do MDG.  

 

Data 26/04/2019 

Formação e orientação de língua portuguesa e literatura. 

 

Nos meses de maio a julho de 2019, os pibidianos desenvolveram ações 

pedagógicas, via Projetos de Ensino em Língua Portuguesa e Literatura, nas escolas 

parceiras do Programa. Nesse período, os pibibianos tiveram a oportunidade de 



vivenciar a prática da docência, sob orientação da equipe de coordenadores da 

UNIPAMPA e dos supervisores das escolas. 

 

Data: 22/05/2019 

 

Aconteceu o IntraPibid, no campus de Bagé da UNIPAMPA. O evento teve como 

mote: Ser pibidian@: partilhando experiências e desafios da educação pública. 

Contribuindo para uma melhor formação e reflexão sobre as práticas vivenciadas. 

Apresentação dos trabalhos realizados ao longo do Programa

 

Ações mês de agosto a dezembro de 2019 

Data: 29/01/2019 

Encontro na Unipampa oficina de formação sobre o ensino de espanhol em sala 

de aula. Neste encontro foram selecionadas as professoras orientadoras de cada 

escola, onde o enfoque seria o estimulo ao reconhecimento da língua espanhola e de 

sua importancia para os fronteiriços. 

  Desta data em diante foram realizada ações no âmbito escolar sob a orientação 

da professora Giane Santos, o trabalho realizado no Instituto Estadual Espirito Santo 



teve como intuito unificar todo o ensino médio através de uma gincana cultural, “Partido 

cultural”, onde os alunos obtiveram conhecimento sobre a língua através de 

intervenções realizadas por três grupos de Pibidianos. O primeiro grupo trabalhou com 

as lendas fronteiriças através da obra “Lendas do rio Jaguarão”, o segundo grupo 

trabalhou com a culinária típica de fronteira, e o terceiro com as mídias e pontos 

turísticos. 

Com este trabalho, reunimos aproximadamente cerca de 110 alunos referentes 

ao 1°(A,B), 2°(A,B) e 3°(A,B), e com o conhecimento transmitido deu-se o 

embasamento para a realização de tarefas que compuseram a gincana, uma das 

atividades da mesma foi uma ação solidaria onde os alunos em um período de três 

horas de atividade durante esta gincana arrecadaram mais de 70 quilos de alimentos 

que foram entregues a Santa Casa de Misericórdia de Jaguarão. 

                                                                  

             

 



   

 
  

Os pibidianos tiveram como ultima tarefa realizar uma atividade fora do contexto 

escolar, que teve por objetivo realizar uma atividade diferenciada que despertassem o 

prazer pela escrita, leitura, desenho e a expressão corporal. Nosso grupo realizou uma 

contação de lendas para os alunos da escola APAE de Jaguarão, onde depois foi 

realizado desenhos como forma destes alunos expressarem-se. 

 



 

 

Data: 05/10/2019 

Nesta data foi realizado o IntraPibid do campus Jaguarão, que teve como mot: 

Mostra de práticas docentes: compartilhando experiências entre os Pibids de Letras, 

História e Pedagogia da Universidade Federal do Pampa, campus Jaguarão. Onde 

foram socializadas todas as ações realizadas ao longo deste projeto, as práticas 

docentes e a importância deste projeto para a qualificação do futuro docente. E por fim 

uma realização de uma mostra dos trabalhos produzidos ao longo do Pibid e uma 

confraternização entre todos os grupos. 

  

 

 
 

  

 

 

 


