
 
 

ENCONTROS INICIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DAS PRIMEIAS AÇÕES DO 
PIBIS CIÊNCIAS DA NATUREZA – URUGUAIANA 

 
Conhecendo a realidade da E.E.E.F Paso de Los Libres 

 
Data: 8 de agosto de 2018   
Local de Inserção: Ciências - Uruguaiana  
 
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) está inserido 
na Escola Estadual de Ensino Fundamental Paso de Los Libres, desde 08 de 
agosto de 2018, contando com 9 discentes da Licenciatura em Ciências da 
Natureza, Universidade Federal do Pampa – campus Uruguaiana (Bolsistas e 
voluntária), sob a Coordenação de Área do nosso orientador Prof. Dr. Ailton 
Jesus Dinardi e tendo como nossa supervisora a Profª. Luiza Vanessa. Em um 
primeiro contato com a escola tivemos uma breve reunião para conhecermos 
sua realidade, equipe diretiva e funcionários. Fomos muito bem recepcionados 
e notou-se que a escola estava de braços abertos para nos receber. 
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Estudo do meio através do PPP da EMEF Cabo Luiz Quevedo 
 

Data: 27 de novembro de 2018   
 
Local de Inserção: Ciências - Uruguaiana, Técnicas e outras  
 
Após o início das atividades na escola, no mês de setembro iniciou-se o estudo 
do Projeto Político Pedagógico da E.M.E.F Cabo Luiz Quevedo. Usou-se como 
autor norteador a pesquisadora Ilma Passos Alencastro Veiga com o texto base 
“Projeto Político-Pedagógico e a gestão democrática” para contribuir na 
compreensão da leitura do documento da escola em que estamos atuando e 
fazer a relação com os conceitos de emancipatória e regulatória. Após o estudo 
finalizado, foi elaborada uma apresentação em powerpoint e apresentada à 
todos os professores, funcionários e equipe diretiva e pedagógica, em uma das 
reuniões, que acontecem semanalmente na escola. A seguir, as imagens dos 
fragmentos do PPP que estão evidentes por meio de banner no pátio da escola. 
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Momento de socialização entre os três grupos do PIBID- Ciências da 
Natureza – Uruguaiana 

 
Data: 3 de dezembro de 2018   
 
Local de Inserção: Ciências - Uruguaiana 
 
No dia 1º de dezembro de 2018, às 14h30, na sede da Universidade Federal do 

Pampa- Campus Uruguaiana, foi realizado um encontro entre os 28 alunos 

bolsistas, as 3 professoras orientadoras com o Coordenador do subgrupo 

multidisciplinar – núcleo 7 Prof. Ailton Dinardi. 

A reunião foi elaborada com o intuito de promover a socialização entre os 3 
grupos divididos nas escolas que foram contemplados com o programa e 
apresentar as orientações sobre a tabulação dos dados referentes a coleta de 
informações sobre o “Levantamento Sócio Antropológico”, principalmente os 
dados referentes as comunidades que estão no entorno dos educandários 
contemplados. 
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REUNIÕES SEMANAIS DA E.M.E.B MARÍLIA SANCHOTENE FELICE 

 
Data: 15 de março de 2019   
 
Local de Inserção: Ciências - Uruguaiana, Didático Pedagógicas 
 
O grupo PIBID da escola Marilia Sanchonete Felice, tem como dia de reunião, 
todas as Quartas, isso ocorre desde o início do ano letivo de 2019, em cada 
reunião é programado as atividades que serão feitas na semana seguinte, quais 
atividades, como serão desenvolvidas, quem ira aplicar, quais os melhores dias 
para; é quais as futuras atividades o grupo irá desenvolver, este momento é de 
suma importância para o grupo, pois além das atividades podemos estreitar 
vínculos entre os colegas de grupo e assim tornarmos cada vez mais unidos. Na 
figura 1 podemos verificar a reunião referente ao dia 15 de março do ano de 
2019. 

 Figura 1: Reunião com os Pibidianos da E.M.E.B Marília Sanchotene Felice. 
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