
           

Portifólio do PIBID Letras Português, Espanhol,e respectivas Literaturas 

Campus Jaguarão 

 
Pibidiano: Luana Duquia Leal  

Escola de atuação: Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente João Goulart  

Supervisora da escola: Sabrina Leal 

Coordenadora do PIBID: Ida Maria Marins 

 

Introdução: Este portifólio trata das ações realizadas nos anos de 2018-2019 no PIBID 

do curso de Letras- Português/Espanhol e respectivas literaturas. Todas as ações 

realizadas como bolsista do pibid serão listadas em ordem cronológica.  

 

Ações mês de agosto a dezembro de 2018:  

Data: 13/08 

Nesse dia aconteceu nosso primeiro encontro, onde conhecemos nossa 

coordenadora de área, professora Ida Maria Marins, nossa supervisora Sabrina Leal e 

também conhecemos as professoras colaboradoras Catia Goulart (Literatura), Giane 

dos Santos (Espanhol), Leonor Simioni ( Linguistica), Luciana Domingo (Espanhol), 

Miriam Carniato (Espanhol). Neste mesmo dia conhecemos nosso cronograma de 

trabalho ao longo do projeto. 

 

Data: 28/08 

 Nesse dia tivemos nossa segunda reunião, onde entregamos nosso termo de 

compromisso e recebemos orientações para se apresentar na escola. 

 

Data: 05/09 

 Primeira reunião na escola Presidente João Goulart no período da manhã, onde 

fomos recebidos pela nossa supervisora Sabrina Leal e a diretora da escola Ivana 

Rebhan. Elas aproveitaram a oportunidade nos apresentaram para a equipe diretiva e 

também para todos os alunos.  

 

Data: 05/09 

 Reunião na parte da tarde, onde os pibidianos foram apresentados para a equipe 

diretiva do turno da tarde e aos alunos também. Nesse dia começamos a realizar nossa 

primeira tarefa do PIBID, um relato sobre o PPP da escola.  

 

 

 

Data: 11/09 



 Primeiro encontro com a professora Larissa Lima sobre Projeto Político 

Pedagogico (PPP). 

Data: 12/09 

 No turno da manhã e da tarde os pibidianos fizeram um levantamento de dados 

sobre o PPP da escola Presidente João Goulart para a realização de um relatório e 

uma visita as salas de aula. 

Data: 19/09 

 Nesse dia participamos junto com a escola da ronda da chama crioula no 

Acampamento Farroupilha de Arroio Grande. Onde tivemos a oportunidade de nos 

relacionarmos com os alunos e os professores da escola. 

Data: 09/10 

 Reunião para discussão dos relatórios sobre o PPPs das escolas e aplicação de 

questionários nas escolas. 

Data: 11/10 

 Os pibidianos acompanharam os alunos do período da manhã e da tarde ao 

Ginasio Municipal para atividades sobre o dia das crianças. 

Data: 17/10 

  Aplicamos um questionário para uma futura elaboração de gráficos para 

conhecermos os alunos e o quanto eles eram leitores. Após isso fizemos recreio 

orientado com os alunos e professores, com o intuito de engrandecer os laços. 

Data: 24/10 

Tabulação dos dados dos questionários aplicado com os alunos. 

Data: 02/11 

Reuniões semanais no período da manhã e da tarde na escola. 

Data:  

Data: 13/11 

  No período da tarde aconteceu uma reunião em Jaguarão para a apresentação 

do modelo de relatório e um encontro com a nossa coordenadora institucional do PIBID 

Patricia Moura. 

Data: 20/11 

 Formação com a professora Catia Goulart sobre o ensino da Literatura, onde 

discutimos como formar leitores e como despertar o interesse por leitura nos alunos.  

Data:  

Data: 27/11  

 No período da manhã aconteceu nossa reunião semanal onde discutimos 

nossas experiências em sala de aula nas observações. 

Data: 27/11  

 No período da tarde tivemos uma formação de espanhol com nossas professoras 

colaboradoras. 

 

Data: 11/12 

 Ultimo encontro do ano presencial na Unipampa, onde discutiu-se as demandas 

desenvolvidas até o momento e uma confraternização com todo o grupo.  

 



Ações mês janeiro a julho de 2019 

 

Data: Meses de Janeiro e Fevereiro.  

• Tarefa de Literatura – Realizar fichamentos de dois textos, O direito a Literatura 

de Antônio Candido e “Livros de leitura” de Tereza Colomer. Prazo – 02/01  à 

16/01/19 

• Tarefa de Língua Portuguesa - Realização de um questionário a partir de textos 

das autoras Guimarães e Kersch e realização de leituras sobre a situação das 

bibliotecas no Brasil. 

• Tarefa de Língua Espanhola - Realização de leituras e atividades sobre o 

ensino de língua espanhola.  

 

Data: 28/02  

 Primeira reunião presencial do ano para discussão das tarefas realizadas nos 

meses de Janeiro e Fevereiro e também sobre as demandas para os próximos meses. 

Data: 19/03 

 Encontro na Unipampa, para discussão do texto de Renata Garcia Marques 

sobre o Projeto Didático de Gênero. 

Data: 02/04 

Formação de Língua Espanhola.  

Data: 09/04  

 Encontro sobre o ensino de Língua Portuguesa e Literatura. 

Data: 30/04 

 Reunião na Unipampa com a pauta sobre as retomadas dos projetos de ensino 

conforme o modelo enviado, preparação para o Intrapibid, cronograma de reuniões para 

os meses seguintes. 

Data: 07/05  

 Nesse dia aconteceu a primeira oficina do grupo de Língua Portuguesa.  

Oficina 1 – Conhecendo e divulgando a história do Pequeno Príncipe. 

Data: 08/05  

 Oficina com o grupo do PET Letras. 

Data: 14/05  

 Nesse dia aconteceu nossa segunda oficina onde os alunos tiveram que produzir 

uma sinopse do filme assistido na aula passada. 

Data: 21/05  

 Nesse dia aconteceu a terceira oficina. 

Data: 22/05 

 Aconteceu nossa primeira viajem para o evento INTRAPIBID com todos os 

núcleos no campus de Bagé – Rs. Nesse evento assistimos palestras e tivemos a 

oportunidade de compartilhar as atividades desenvolvidas pelo núcleo até o momento 

e conhecer o trabalho de outros núcleos de áreas diferentes. 

Data: 28/05 

 Ocorreu a quarta oficina do projeto de língua portuguesa. 

Data: 04/06 



 Nesse dia ocorreu a quinta oficina de língua portuguesa. 

Data: 11/06 

 Nesse dia aconteceu nossa sexta oficina de língua portuguesa. 

Data: 18/06  

 Nesse dia aconteceu nossa sétima oficina de língua portuguesa. 

Data: 02/07 

 No período da manhã aconteceu a conclusão do projeto de língua portuguesa e 

uma mostra dos projetos desenvolvidos na escola Presidente João Goulart. 

Data: 02/07 

 Formação sobre o ensino de espanhol e discussão do artigo “Praticas em cultura 

e interculturalidad”.  

 

Obs: Paralelamente com os desenvolvimentos das atividades na escola, aconteciam 

reuniões semanais com a nossa supervisora Sabrina Leal e  também reuniões com 

nossas professoras colaboradoras para a elaboração do plano de aula. 

 

Ações mês agosto a dezembro de 2019 

 

Data: 20/08 

 Ocorreu nossa primeira oficina de espanhol com o nome de “Recopilación de 

datos. 

 

Data: 27/08  

 Segunda oficina de espanhol com o nome de “La gincana de la cultura. 

 

Data: 03/09  

 Terceira oficina de espanhol com o nome de “Compartiendo lo que sabes”. 

Data: 10/09 

 Quarta oficina de espanhol com o nome de “Salida de campo”.  

Data: 17/09 

 Quinta oficina de espanhol com o nome “Adquiriendo conocimiento”. 

 

Data: 24/09 

 Sexta oficina de espanhol com o nome “Caracterización y realización del folder”. 

Data: 25/09  

Reunião na escola com a professora colaboradora Miriam Carniato. 

 

Data: 29/09  

 Aconteceu o desfile alusivo ao dia 07 de Setembro. 

Data: 01/10 

  Aconteceu nossa ultima oficina de espanhol com “Presentación del proyecto final 

para la clase”.  

Data: 08/11 



 Aconteceu uma socialização dos projetos de língua espanhola na escola 

Presidente João Goulart, escola colaboradora de Arroio Grande do programa. 

 

Data: 13/11 

 No período da manhã, aconteceu uma discussão da Base Nacional Comum 

Curricular no Referencial Gaúcho com os professores de Arroio Grande – RS. 

 

Data: 13/11 

 No período da tarde aconteceu uma ação fora do contexto escolar no Centro do 

Idoso de Arroio Grande, onde os pibidianos realizaram uma atividade de recuperação 

da memória de personagens ilustres de Arroio Grande. 

 

Data: 05/12 

 Neste dia aconteceu uma socialização entre os três pibids do campus Jaguarão: 

História, Letras e Pedagogia, onde realizaram o fechamento das atividades.  

 

 

 

 

 

 

 


