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Introdução: Este portifólio trata das ações realizadas  no período em que fui bolsista do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência ,  para nos capacitar e nos preparar 

para  as situações que ao longo desses 18 meses enfrentamos  no programa e   como futuros 

professores dentro da escola e sala de aula. 

 

Ações mês de agosto a dezembro de 2018:  

Data: 14/08 

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: 7/9/2018 

  Na primeira semana de setembro até o fim do mês de dezembro fomos para a Escola João 

Goulart 2 vezes por semana, nas terças-feiras, era fazendo pesquisa sobre o PPC da escola e  

contagem sobre o número de acervos e livros didáticos que havia na biblioteca da escola, outras 

vezes era  fazer recreios orientados, saída para festejos farroupilhas, participar na semana de 

aniversário da escola com brincadeiras  e  roda de leituras para os alunos, isso tudo era para 

que nós pibidianos tivéssemos um maior contato com os alunos e com o ambiente escolar antes 

de entrarmos em sala de aula, nas quartas-feiras era reuniões do grupo de pibidianos com sua 

supervisora a profa Sabrina leal, sobre os projetos, dialogávamos sobre as demandas  que 

tínhamos que realizar e como realizaríamos. 

Já na parte da coordenação do programa que foi responsável  a professora Ida Maria Marins, 

tivemos algumas atividades na faculdade ao longo desses 6 meses ,  como formações. A 

primeira formação realizada foi com a professora LARISSA Lima onde ela acrescentou muito, 



nos explicando como funciona a Organização Escolar e o Projeto Pedagógico, e foi de muita 

importância pois foi quando estávamos revisando o ppc da escola João Goulart. 

Tivemos também uma conferencia de literatura com a professora e Dra Catia Goulart e no 

português com a professora Ida Marins. 

 

 

Ações mês janeiro a julho de 2019  

Nas férias tínhamos atividade de leitura e alguns questionários para responder, pois como diz 

a professora Ida,”pibidiano não tira férias”. 

 

Começamos nossas oficinas no retorno das atividades escolares, ao longo desses 6 meses 

tivemos algumas visitas da nossa coordenadora Ida, reuniões semanalmente com a nossa 

supervisora, e toda semana anterior a aula,  tínhamos que mandar os nossos planos para nossa 

orientadora Ida Marins  para ela revisar e nós, corrigirmos  antes de colocar em  pratica a oficina 

em  sala de aula. 

 

No período desses 6 meses ficamos trabalhando com o português e literatura, no meu grupo 

optamos pelo português, então decidimos trabalhar com o livro “O pequeno Príncipe” em cima 

do gênero sinopse, para  desenvolver  a leitura e escrita dos alunos. Como não teríamos tempo 

para fazer uma leitura do livro com os alunos, decidimos no primeiro encontro passar o filme 

para eles, partindo para o segundo encontro, pedimos que fizessem uma sinopse do filme que 

assistiram, no terceiro encontro, levamos duas sinopses, uma perfeitamente completa e a outra 

incompleta, pedimos para eles observarem e apontarem  onde estavam o erros, no quarto 

encontro, levamos também exemplos de pontuação, conjugação verbal (pois como a maioria é 

do interior, eles escrevem como falam), SS/s/ç/c ,  no quinto encontro  

pedimos para que eles colocassem em pratica o que estávamos ensinando para eles e  

reescrevessem a sinopse do filme que assistiram, ao final da reescrita nossa surpresa e tamanha 

felicidade de ver que os alunos conseguiram refazer e melhorar alguns erros de ortografia, 

conjugação ou ate mesmo a própria sinopse melhorar a  parte escrita, e por fim no sexto 

encontro fizemos uma roda de conversa com os alunos para que eles lessem suas sinopses e 

expusessem suas idéias, falassem o que acharam do filme e por que escreveram essa sinopse.  

No inicio de maio (8/5/19), houve também uma formação para o intrapibid com os petianos, 

eles mostram como deveria ser feita as apresentações em banners ou cartaz, deram dicas de 

como se portar durante a apresentação. 

No dia 22/5/19 fomos para Bagé, para o intrapibid apresentamos nossos trabalhos, 

conhecemos outros trabalhos e aprendemos outras experiências de grande valor e totalmente 

diferente das nossas vivências na parte da licenciatura de letras, para mim só agregou mais 

conhecimento. 

Antes de encerrar o semestre começamos com as formações de  Espanhol. A primeira foi Dia 

02/7/2019 com a professora Giane Santos, foi abordado Practicas en Cultura e 

Interculturalidad, na semana seguinte, tivemos nossa segunda conferência, que  foi no dia 



9/7/2019 onde a professora Giane e a professora Luciana pediram para fazermos uma 

sondagem com os alunos na escola sobre: idade, turma, quantos alunos , se já trabalharam com 

projetos e o que gostariam de trabalhar também na mesma reunião foi trabalhado o artigo de 

Renan Cardozo, uma pratica docente com pratica de interculturabilidade. 

Essa atividade foi realizada no mês de agosto, no término das oficinas e do semestre, onde 

concluímos os dias trabalhados, fizemos um encontro/confraternização dos três grupos da 

escola, (7 ano, 8 ano e 9ano), juntamente com a coordenação e direção da escola, 

coordenadora do pibid Ida e  nossa supervisora Sabrina, para que todos os trabalhos fossem 

apresentados para os três turmas . 

 

 

Ações mês de agosto a dezembro de 2019 

 

Começamos nossas oficinas no dia 6/8/2019 e ao longo desses 6 meses tivemos algumas visitas 

da nossa coordenadora Ida, reuniões semanalmente com a nossa supervisora, e toda semana 

anterior a aula,  tínhamos que mandar os nossos planos para nossa orientadora Mirian 

Carminiato para ela revisar e nós, corrigirmos  antes de colocar em  pratica a oficina em  sala 

de aula. 

Na nossa primeira oficina foi mais uma sondagem para descobrirmos o que os alunos  sabiam 

sobre a história do município e seus pontos turísticos, já no segundo encontro levamos alguns 

materiais sobre os pontos turísticos, imagens, a localização deles, no terceiro encontro levamos 

uma atividade que foi realizada no pátio da escola para sair um pouco da rotina deles, era a 

dança das cadeiras, cada aluno ganhou um balão, que continha uma pergunta que quando  eles 

não sentassem, estouravam e deviam responder a pergunta. Essas perguntas eram sobre os 

pontos turísticos. No quarto encontro levamos os alunos para conhecer os dois museus da 

cidade, onde fomos recepcionados por pessoas capacitadas para a apresentação do museu, no 

quinto encontro levamos os alunos para a sala de informática para pesquisar sobre os pontos 

turísticos e eles mesmos criarem  um folheto , no sexto encontro foi a mesma atividade, no 

sétimo foi a confecção de slides para a apresentação final para coordenação  

da escola e do pibid. 

No dia 29/10/19 tivemos uma reunião com a nossa coordenadora e todos os pibidianos para 

apresentar as intervenções feitas no espanhol e  também apresentar a intervenção feita fora 

do espaço escolar, algumas das atividades foram; participação do Puertas Abertas na 

Unipampa, Feira do Livro em Jaguarão,  onde apresentamos nossos trabalhos e banners,  

participar  da  Feira do Livro em Arroio Grande,  como mediadores na roda de conversa com o 

professor Ivan Nunes; fizemos também uma roda de conversa no centro do idoso, onde 

relembramos pessoas importantes da nossa comunidade, e pedimos que os idosos que estavam 

participando ajudassem com algumas lembranças que tinham desses entes conhecidos pela 

nossa comunidade, o encontro foi incrível, eles adoraram e para nos foi maravilhoso, saber dos  

relatos pessoais que essas pessoas vivenciaram há muitos anos atrás. 



Nossas atividades presenciais  pelo pibid se encerraram no mês de dezembro, com a 

apresentação/confraternização de todos os pibids; letras, história e pedagogia, onde cada 

grupo apresentou seu trabalho realizado ao longo desses 18 meses.  

Gostaria de deixar registrado aqui, meu agradecimento por todo aprendizado que obtive ao 

longo desse período no pibid, ressaltando a grande importância para minha vida acadêmica e   

como futuro profissional. 

 

 

 

 

 

 

 


