
          

 

Portfólio do PIBID Letras Português, Espanhol,e respectivas Literaturas 

Campus Jaguarão 

 

Pibidiano:  Isabelly Felipe Marques 

Escola de atuação: E.M.E.F. Fernando Corrêa Ribas  

Supervisora da escola: Maura Jorge 

Coordenadora do PIBID: Ida Marins  

 

Introdução: Este portfólio trata das ações  

 

Ações mês de agosto a dezembro de 2018:  

Data: 13/08 

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

plano de ações a serem realizadas no PIBID, a divisão dos pibidianos por escola e outras 

informações a respeito do programa.   

Data:  28/08/2018 

Neste dia nos reunimos para receberem orientações a respeito de todas as atividades programadas 

a serem desenvolvidas nas escolas até o final do ano. Neste encontro também foi anunciada a 

programação de formação didática pedagógica que será realizada até o mês de dezembro, 2018. 

Data: 9/10/2018  

Realizamos a leitura e estudo dos projetos pedagógicos para depois comporemos uma síntese dos 

principais objetivos e metas de cada escola para o ensino e aprendizagem 

Data: 11/10/2018 

Participamos da feira de conhecimento na escola, aonde vimos os trabalhos dos alunos. 

Data:16/10/2018 

Aplicamos questionário na escola para conhecer a realidade sócio cultural nas turmas de 6º ano até 

9º ano. 

Data:26/10/2018  

Participamos da festa de aniversário da escola. 

Data: 30/10/2018 

Participamos da gincana que ocorreu na escola com os alunos. 

 Data: 07/11/2018 

Participamos de uma roda de conversa sobre o livro do Clube 24 de Agosto. 

Data: 13/11/2018 

  

 



Tivemos a primeira reunião com a coordenadora institucional do Pibid UNIPAMPA, professora 

Patrícia Pinho. Na oportunidade, a coordenadora retomou o projeto institucional, seus objetivos e 

planos de trabalho. Também, a coordenadora de área, professora Ida Marins, apresentou as 

atividades realizadas pelos pibidianos desde o início do Programa, agosto de 2018 até o presente 

momento.   

Data: 18/11/2018 

Participamos do festival de bandas e fanfarras.  

Data: 20/11/2018 

Ocorreu a primeira oficina sobre ‘Formação do leitor’. A professora Cátia Goulart – colaboradora 

do núcleo Pibid Letras, campus Jaguarão – foi quem desenvolveu a atividade junto aos pibidianos. 

Essa formação é fundamental para que os pibidianos possam, posteriormente, atuarem nas escolas 

como formadores de leitores – uma das metas apontadas no projeto do Pibid Letras. 

 Data: 21/11/2018 

Iniciamos a observar as turmas, o modo de interesse dos alunos e a interação entre o professor e o 

aluno na sala de aula. 

Data: 27/11/2018 

 Neste dia aconteceu a primeira oficina sobre o “Ensino do Espanhol”. A atividade foi ministrada 

pelas professoras colaboradoras no Pibid Letras/Jaguarão: Luciana Domingo, Giane Santos e 

Miriam Carniato. A oficina teve como objetivo apresentar um conjunto de metodologias para o 

ensino do espanhol na educação básica. Com isso, os pibidianos recebem formação para, 

posteriormente, atuarem nas escolas parceiras, com o espanhol.   

Data: 11/12/2018 

Aconteceu o último encontro do semestre entre os alunos pibidianos, supervisoras das escolas e 

equipe de professoras do Pibid Letras. Várias atividades foram realizadas: a) apresentação, pelos 

pibidianos, dos gráficos gerados a partir dos questionários aplicados e posterior organização dos 

dados;  b) discussão sobre os dados encontrados; c) apresentação, pelas supervisoras, das 

atividades realizadas nas escolas, no semestre 2018/2; d) apresentação, pela coordenadora de área, 

das atividades a serem realizadas, pelos alunos pibidianos, no período de janeiro e fevereiro; e) 

avaliação do projeto até o momento; e, finalmente, uma confraternização. 

Ações mês janeiro a julho de 2019 

Data:  JANEIRO E FEVEREIRO 

Nestes meses realizamos atividades de leitura, escrita e elaboração de propostas pedagógicas. Na 

primeira quinzena de janeiro, a tarefa foi a realização de fichamentos de textos da área de 

Literatura, cujo foco tratou da importância do ato de desenvolver leitores nas escolas.  

Data: 26/03/2019 

Demos continuidade à formação em Literatura com a profa Cátia Goulart. O objetivo foi o de  

realizar uma reflexão coletiva sobre aspectos propostos, a partir das leituras dos textos e 

fichamentos, como também mapear/discutir em torno  do levantamento bibliográfico realizado. 

Data: 1 à 12/04/2019 



Realizamos um levantamento nas bibliotecas das escolas onde desempenham suas ações, bem 

como nas bibliotecas municipais de suas cidades – Jaguarão e Arroio Grande – do acervo de livros 

de ficção voltados para a faixa-etária de estudantes com que irão atuar. A atividade visou promover 

o conhecimento do acervo disponível, mas especialmente o contato direto dos pibidianos, o 

manuseio, com os livros nas bibliotecas. A partir desse primeiro contato, no retorno, visamos 

promover uma comparação entre os acervos e o relato dos pibidianos sobre essa experiência, bem 

como solicitar que escolham, em dupla, uma obra para darmos seguimento à reflexão sobre seus 

critérios e desenvolver habilidades de leitura literária. A seguir, seguem, anexos, os levantamentos  

realizados 

Data: 2/04/2019 

Foi o momento de formação em Espanhol com as professoras Luciana Domingo e Giane Santos. 

O objetivo foi o de retomar as leituras realizadas nos meses de janeiro e fevereiro, assim como 

discutir em torno das proposições feitas pelos pibidianos de atividades de ensino da língua para 

alunos da escola básica. 

Data: 9/04/2019 

Dando continuidade às formações em Língua Portuguesa, no dia 09 de abril/19, 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. 

Data: 16/04/2019 

Dando continuidade às formações de Literatura, a professora Cátia Goulart trabalha com os 

pibidianos os planejamentos para projetos de ensino da literatura na escola. 

Data: 22/05/2019 

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

pibidiano: partilhando experiências e desafios da educação pública. E o objetivo foi o de: 

oportunizar formação e reflexão sobre as práticas vivenciadas pelos diferentes núcleos de iniciação 

à docência da UNIPAMPA. 

Data: Maio á junho 

Foram realizadas as intervenções nas escolas dentro de sala de aula, com a orientação da professora 

Cátia Goular utilizamos minicontos para trabalhar o racismo com os alunos e o produto final foi 

um livro artesanal feito pelos próprios alunos.  

Data: Julho 

 No mês de julho fizemos uma avaliação sobre o projeto, sobre o que achamos deles e o que 

deveriamos melhorar para o proximo projeto e elaboramos uma reflexão que está postada, link 

para acesso é esse:  https://sites.unipampa.edu.br/pibid/reflexoes-em-torno-das-intervencoes-

pedagogicas-nas-escolas/. 

Ações mês de agosto a dezembro de 2019 

Data: 20/08 á 8/10/2019 

https://sites.unipampa.edu.br/pibid/reflexoes-em-torno-das-intervencoes-pedagogicas-nas-escolas/
https://sites.unipampa.edu.br/pibid/reflexoes-em-torno-das-intervencoes-pedagogicas-nas-escolas/


 Realizamos as intervenções na língua espanhola, com a orientação da profa Luciana domingo. O 

tema do projeto foi “Puente como um elemento fronterizo” e o produto final foi um documentário 

curta metragem.  

Data: 22 à 24/10/2019 

 Participei do 11º Siepe, na cidade de Santana do Livramento, onde apresentei em modalidade oral 

um relato de experiência sobre o projeto aplicado na língua portuguesa.  

Data: 25/10/2019 

 Os alunos apresentaram na feira cultural da escola os trabalhos. 

Data: 29/10/2019 

 Fizemos uma apresentação do nosso projeto de espanhol para todo o grupo de pibidiano letras. 

Data: 22 à 24/11/2019 

O trabalho do nosso grupo ficou exposto na feira do livro de Jaguarão. 

Data: 25/11/2019 

Participamos do evento Puertas Abiertas. 

Data: 26/11/2019 

Fizemos uma roda de conversa para discussão das BNCC. 

Data: 29/11/2019 

Neste dia realizamos a ação fora do contexto escolar, onde fizemos um bingo na Associação 

Beneficente Cel Augusto César Leivas e levamos a banda da escola para se apresentar para as 

idosas que vivem ali. 

Data: 05/12/2019 

Foi um evento de todos os pibid do campus Jaguarão, onde apresentamos os projetos elaborados 

em cada pibid. 

Anexos: 

 

Anexo 1, Sarau Literário na escola Fernando Ribas. 



 
 

 



Anexo 2, encerramento do pibid no ano de 2018. 

 

 Anexo 3, exposição do projeto de português. 

 

Anexo 4, Intra-Pibid em Bagé. 

 

 Anexo 5, apresentação no Siepe: 



 

 

Anexo 6, intervenção fora do contexto escolar, no asilo: 



 

 

 

 

 

 


