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PORTFÓLIO 

PERIODO: 09/04/2019 – 18/01/2020 

 

Este portifólio mostra atividades desenvolvidas no período do dia: 09 de abril de 2019 a 05 de dezembro 

de 2019. Ações feitas na unipampa e na escola, como: intervenções pedagógicas na sala de aula e outras 

ações envolvendo os alunos, eventos, oficinas e ações fora do espaço escolar. 

 

Atividades desenvolvidas no 1º semestre/2019  

 

Foi desenvolvido o olhar crítico e reflexivo sobre a pluralidade das realidades encontradas na comunidade 

escolar, ajuda no entendimento e compreensão, proporcionando, assim, um melhor relacionamento entre as 

partes que a compõem no espaço escolar. 

 

Dia: 09 de abril de 2019  - Início das atividades e reuniões na escola I.E.E.E.S - Instituto Estadual de 

Educação Espirito Santo. 

 

- As professoras Ida Marins e Leonor Simioni 

deram continuidade ao trabalho com Projetos 

Didáticos de Gêneros. O Objetivo do encontro foi 

o de retomar/problematizar e orientar os projetos 

propostos pelos pibidianos antes de  eles 

entrarem com as intervenções em sala de aula. 

 

 

 

 



Dia: 21 de maio de 2019  - Iniciação à prática docente em língua portuguesa e literatura em turmas do 

ensino médio.  

 

Trabalhando a desigualdade social através da Obra “O Diário de Anne Frank”,  na turma 1° A ( 34 

alunos)  

 

Apresentação e sondagem de conhecimentos 

prévios sobre o gênero memorialístico e seus 

subgêneros (ou modalidades discursivas) a 

serem desenvolvidos. 

 

 

 

 

Dia: 22 de maio de 2019  - Aconteceu o IntraPibid, no campus de Bagé da UNIPAMPA. 

 

Dia: 29 de maio de 2019  - Oficina: Intertextualidade, 

interdiscursividade e transcrição em HQ. 

 

Dia: 05 de junho de 2019  a  03 de julho de 2019 

Oficina: Diário de Anne Frank, por Folman e Polonsky.  

Foi trabalhada a Intertextualidade histórica e interpretação do diário 

considerando fatos e atos relevantes. 

 

- Do Eu narrador ao Eu leitor;  

- O Eu: no Diário e no Memorial  

- Reescrita do Memorial;  

- Roda de leitura: Memorial 

literário e socialização entre 

turmas 1° A e 3° A  

 

 

Atividades desenvolvidas no 

segundo semestre/2019  

 



Dia: 19 de agosto de 2019  a  11 de outubro de 2019  - Oficinas de espanhol: Atividades pedagógicas 

orientadas pela Prof.ª Giane Santos  

 

Diante de uma realidade a qual não havia grande 

interesse e reconhecimento por nossa cultura fronteiriça, 

e da carência de atividades extra curriculares e atrativas, 

nos desafiamos, com o apoio da escola e das 

orientadoras, a fazer diferente.  

 

Os temas trabalhados se deram através das oficinas de 

sondagem sobre assuntos de interesse na questão 

fronteiriça  

 

 

Encontros semanais na escola;   

 

As intervenções em espanhol 

contemplaram a totalidade do ensino 

médio, com seis turmas, 

aproximadamente 130 alunos  

 

 

Grupo 1 - Identidad da la culinaria Fronteriza; 

- Identidade da culinaria fronteiriça ;  

- Pratos típicos da fronteira: doces e salgados;  

- Diferenças em receitas típicas do Brasil e Uruguai;  

 



Grupo 2 Leyendas: Una identidad de la 

Frontera;  

 

- Apresentação da fronteira através da obra 

Lendas do rio Jaguarão;  

- Captar lendas através da percepção de 

idosos;  

- Fazer uma comparação entre as obras 

captadas e a obra literária; 

 

 

 

Grupo 3 Identidad Visual de la Frontera; 

- Identificação dos pontos turísticos da 

região;  

- Trabalhos com imagens da fronteira 

Jaguarão/ Río Branco;  

- Desenvolvimento da escrita em 

espanhol;  

 

 

 

 

Dia: 26 de outubro de 2019 - “El Partido Cultural”  - Foram consideradas as tarefas solicitadas durante 

as oficinas, sendo pontuadas para a gincana, privilegiando o processo.  

 

Gincana  

Tarefas:  

- Decoração dos “QGs”;  

- Dramatização contemplando os temas 

desenvolvidos nas oficinas;  

-“QUIZ” perguntas e respostas;  

 

 

 



 

Dia: 04 de novembro de 2019 

Ação fora do espaço escolar - Atividade desenvolvida na 

APAE sobre lendas de Jaguarão 

Crianças desenham o personagem da lenda do rio Jaguarão. 

 

 

 

 

 

Dia: 26 de novembro de 2019  

Tarefa solidária da gincana do dia 26 de outubro de 2019 com 

arrecadação de alimentos para a Santa Casa de Jaguarão. 

 

 

 

 

Dia: 27 de novembro de 2019 

Participação no “Puertas Abiertas” – Alunos de escolas públicas 

visitam a UNIPAMPA Jaguarão para conhecer suas as 

atividades e os projetos de cada curso. 

 

 

 

 

 



 

Dia: 05 de dezembro de 2019 

Campus Jaguarão – Encerramento das atividades do PIBID do 

ano 2019 e Mostra de práticas docentes 

 


