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Introdução: Este portifólio trata das ações realizadas entre o ano de 2018 e 2019, desenvolvidas 

pelos Pibidianos do curso de Letras Universidade Federal do Pampa, Campus Jaguarão. As ações 

foram basicamente desenvolvidas em Arroio Grande, cidade vizinha do município sede da 

universidade. O grupo encerrou-se com 7 participantes, que trabalharam supervisionados pela 

Professora Sabrina Leal, da João Goulart, e sob coordenação da Professora Ida Marins, divididos 

em 3 grupos. 

 Foram diversas as vezes em que houveram reuniões com o grupo, supervisora e 

coordenadora, algumas vezes em Jaguarão, outras em Arroio Grande. A elaboração e escolha 

dos temas dos projetos aconteceram da forma mais democrática e honesta possível, cabendo 

ao pibidiano o planejamento e execução das atividades propostas, o que exempla a qualidade 

e importância do programa. 

 

Ações mês de agosto a dezembro de 2018:  

Data: 13/08 

O primeiro encontro dos Pibidianos com a coordenação para conhecer o plano de ações 

a serem realizadas no PIBID e divisão dos Pibidianos por escola e outras informações 

a respeito do programa.   

 

Data: 28/08 

O pibidianos se reuniram para receberem orientações a respeito de todas as atividades 

programadas a serem desenvolvidas nas escolas até o final do ano.  

  

Data: 11/09 

Primeiro encontro de formação na Unipampa do projeto político pedagógico. A 

palestra foi realizada pela professora Larissa Lima. 

 

Data: 5/09 

Os pibidianos chegam à escola João Goulart.  

 



 

Data:  13/ 9 a 9/10 

  Leitura e estudo dos projetos políticos pedagógicos em suas respectivas 

escolas. 

 

Data: 11/10 

Apresentação teatral e jogos com as crianças. 

  

Data: 23/10 

Primeira etapa tabulação de dados de um questionário. O questionário tem por 

objetivo pesquisar o perfil de aluno que temos nas escolas parceiras para, a partir dessa 

pesquisa, planejar as ações de intervenção didático-pedagógica ao longo do ano de 

2019. 

 

Data:13/11 

O trabalho de tabulação dos dados foi pro laboratório de informática. Os 

pibidianos depois fizeram análises das realidades sócio-culturais/educacionais dos 

alunos afim de melhor elaborar propostas didático-pedagógicas considerando essas 

realidades.   

Aconteceu também reunião com a coordenadora do Pibid, Patrícia Pinho. Ela 

lembrou as diretrizes do projeto institucional. 

 

Data: 20/11 

“Formação do leitor” com a Cátia Goulart, colaboradora do projeto.  

 

Data: 27/11 

Primeira oficina sobre o Espanhol na educação. As professoras colaboradoras 

no Pibid Luciana Domingo, Giane Santos e Miriam Carniato apresentaram.  

 

Data: 11/12 

Último encontro do semestre, com apresentação dos gráficos gerados a partir 

dos questionários aplicados, discussão sobre os dados encontrados e avaliação do 

projeto até o momento. 

 

 

 

Ações mês janeiro a julho de 2019 

Data: 31/01 a 4/02 

Nos meses de janeiro e fevereiro os pibidianos realizaram atividades de leitura, 

escrita e elaboração de propostas pedagógicas, leram e responderam questões do 

texto: “Então… caminhos da construção de projetos didáticos de gênero – da 

comunidade de indagação ao desenvolvimento de professores e de pesquisadores”.  

 

Data: 01 a 12/03 



Os pibidianos realizaram levantamento nas bibliotecas das escolas onde 

desempenham suas ações. 

 

Data: 19/03 

Os pibidianos reiniciaram a formação na UNIPAMPA.  

 

Data: 26/03 

Continuamos à formação em Literatura com a professora Cátia Goulart.  

 

Data: 02/04 

Formação em Espanhol com as professoras Luciana Domingo e Giane Santos 

para pensar e elaborar os futuros projetos em espanhol.  

 

Data: 09/04 

Ida Marins e Leonor Simioni continuam o trabalho com Projetos Didáticos de 

Gêneros. 

 

Data: 30/04 

Reunião com a coordenadora Ida Marins para falar à respeito das suas entradas 

nas salas de aula para as intervenções pedagógicas, que vão ser no início do mês de 

maio até julho, dirimir dúvidas e acertar calendário das orientações nos grupos. 

 

Data: 13/05 a 01/07 

Os pibidianos João Victor Larrosa e Lucas Medeiros deram início às suas 

intervenções em sala de aula para o ensino da Língua Portuguesa e da Literatura. A 

turma era 7 ano do ensino fundamental e o nome do projeto “A percepção do aluno 

sobre o ambiente escolar a partir do gênero textual diário”. A intervenção durou  quase 

2 meses com 2h aula, nas terças-feiras.  

 

Data: 22/05 

Intra Pibid em Bagé, na UNIPAMPA. O objetivo foi o de: oportunizar formação e 

reflexão sobre as práticas vivenciadas pelos diferentes núcleos de iniciação à docência 

da UNIPAMPA. 

 

Data: 04/7 

Finalização e apresentação para a escola, professores e funcionários da sec. de 

Educação dos projetos realizados nas turmas. 

Ações mês de agosto a dezembro de 2019 

 

Data: 6/08 

Apresentação dos projetos desenvolvidos na escola João Goulart no pibid-

Letras e seus trabalhos no VII Simpósio Municipal de Educação da cidade de Arroio 

Grande.  



Data: 19/8 a 7/10 

Os pibidianos João Victor Larrosa e Lucas Medeiros deram início às suas 

intervenções em sala de aula para o ensino de língua espanhola. A turma era 9 ano do 

ensino fundamental e o nome do projeto “Cultura y comida: una forma de aprender.”.A 

intervenção durou  quase 2 meses com 2h aula, nas terças-feiras.  

 

Data: 28/09 

Desfile dos pibidianos que atuam na escola Presidente João Goulart em 

homenagem ao desfile alusivo ao 7 de setembro. 

 

Data: 22/10 a 24/10 

Os pibidianos viajaram para Santana do Livramento onde apresentaram seus 

trabalhos no 11º Siepe de 2019.  

 

Data: 06/11 

Finalização e apresentação dos projetos de ensino de língua espanhola com 

apresentação dos trabalhos realizados nas turmas juntamente com direção, alunos e 

funcionários da escola.  

 

Data: 12/11 a 14/11 

Os pibidianos participaram do III Encontro das Licenciaturas da Região Sul, o 

III Encontro do PIBID da Região Sul e o I Encontro do Residência Pedagógica (RP) da 

Região Sul que aconteceu em Curitiba-PR.  

 

Data: 13/11 

Apresentação dos Pibidianos fora do contexto escolar com o projeto “Encontro 

de Gerações”, que aconteceu no Centro dos Idosos de Arroio Grande.  

 

Data: 05/12 

Os Pibidianos dos cursos de Letras, História e Pedagogia da Universidade 

Federal do Pampa realização uma a mostra de práticas docentes que aconteceu no 

auditório da Unipampa. O evento foi para socializar com a comunidade as práticas 

pedagógicas desenvolvidas nas escolas parceiras do Pibid, localizadas no município 

de Jaguarão e Arroio Grande.  

 



 As reuniões semanais aconteciam todas quartas-feiras na escola Presidente João 

Goulart.  

 







 


