
           

Portifólio do PIBID Letras Português, Espanhol, e respectivas Literaturas 

Campus Jaguarão 

 

Pibidiano: Lucas Andreuchette Medeiros. 

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-se de um instrumento de relatos das ações desenvolvidas 

no PIBID (2018-2019) do curso de Letras: Português, Espanhol e Respectivas 

Literaturas. Todas as ações, reuniões, aulas e projetos serão listados em ordem 

cronológica desde a primeira reunião até a última de cada semestre de duração do 

programa. 

 

Ações mês de agosto a dezembro de 2018:  

Data: 14/08 

 Nesse dia fomos convocados para a primeira reunião do programa, onde 

conhecemos a coordenadora de área, professora Ida Maria Marins, as supervisoras das 

escolas parceiras, os colegas pibidianos e também conhecemos as professoras 

colaboradoras do programa, as professoras Cátia Goulart (literatura), Leonor Simioni 

(linguística), Luciana Domingo (espanhol), Giane Santos (espanhol) e Miriam Carniato 

(espanhol). Na oportunidade também conhecemos o cronograma de trabalho que 

teríamos ao longo do projeto e como fazermos os cadastros para recebermos as bolsas. 

 

Data: 28/08 

 Nesse dia tivemos nossa segunda reunião onde entregamos os termos de 

compromisso assinados e recebemos as primeiras orientações sobre quando nos 

apresentarmos nas escolas parceiras. 



  

Data: 05/09 (Manhã) 

 Primeira reunião na Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente João 

Goulart às 8 horas no período da manhã. Os pibidianos foram recebidos pela supervisora 

da escola Sabrina Leal e a pela diretora da escola Ivana Rebhan. Na oportunidade a 

diretora da escola nos apresentou a toda equipe diretiva da escola e também nos levou 

em todas salas de aula para sermos apresentados aos alunos do turno da manhã, 

também houve uma conversa sobre a estrutura da escola, dificuldades e sucessos da 

escola. 

 

Data: 05/09 (Tarde) 

 Os pibidianos foram apresentados para à equipe de trabalho do turno da tarde da 

escola e também fomos levados em todas as salas de aula da escola para que os alunos 

do turno da sala também nos conhecessem e soubessem o quem éramos e o que 

estiramos fazendo na escola. Nesse dia também começamos a realizar a primeira 



atividade do PIBID, um relato em relação ao PPP da escola.

 

Data: 11/09 

 Primeiro encontro de formação com a professora Larissa Lima sobre Projeto 

Político Pedagógico (PPP). 

 

Data: 12/09 (manhã e tarde) 

Elaboração de um relatório sobre o PPP da escola Presidente João Goulart e também 

visitas nas salas de aula. 

 

Data: 19/09 

Nessa ocasião ajudamos a escola a levar alguns alunos para uma ronda da chama 

crioula no acampamento farroupilha de Arroio Grande. Nessa dia tivemos a oportunidade 



de nos relacionarmos mais com os alunos e também com a equipe de professores da 

escola. 

 

Data: 09/10 

Reunião para discussão da aplicação de questionários na escola e também para 

discussão dos relatórios sobre os PPPs das escolas. 

Data: 11/10 

Nesse dia os Pibidianos acompanharam do período da manhã e da tarde os alunos até 

o ginásio municipal para atividades sobre o dia da criança. 

 

 

Data: 17/10 

Aplicação de questionários para futura elaboração de gráficos com perfis de leitores, 

falantes de espanhol e também sobre os gostos dos alunos, efetuamos uma caça ao 

tesouro para os alunos no horário do recreio e uma dinâmica com os professores com o 

objetivo de estreitar laços dentro da escola. 



 

Data: 24/10 

Tabulação dos dados dos questionários. 

Data: 31/10 

Participação no evento Unipampa de Portas Abertas, onde recebemos alunos das 

escolas públicas de Jaguarão no campus e falamos sobre o curso e também sobre o 

PIBID. 

Data: 02/11 

Reuniões semanais na escola período da manhã e da tarde. 

Data: 13/11 (manhã) 

Observação de 2 períodos de produção textual e 2 períodos de língua portuguesa em 

uma turma de 9º ano.  

Data: 13/11 (tarde) 

Encontro para apresentação do modelo de relatório de observação e também encontro 

com a coordenadora institucional do PIBID professora Patrícia Moura. 

Data: 20/11 

Formação sobre o ensino de Literatura com a professora Cátia Goulart. Na oportunidade 

discutiu-se como formar leitores e como despertar o interesse da leitura nos alunos. 

Data: 22/11 

Observação de 1 período de língua espanhola em uma turma de 8º ano. 

Data: 27/11 (manhã) 

Reunião semanal na escola para discussão da experiência das observações de sala de 

aula. 

Data: 27/11 (tarde) 

Formação de espanhol com as professoras colaboradora, Luciana Domingo, Giane 

Santos e Mirian Carniato. 

Data: 11/12 



Último encontro presencial na Unipampa do ano para discussão das atividades 

desenvolvidas até o momento. 

 

Ações mês janeiro a julho de 2019 

Data: Meses de Janeiro e Fevereiro. 

Tarefa de Literatura – PRAZO: De 02/01 a 16/01/19 

Realizar fichamentos de dois textos, O direito a Literatura de Antônio Candido e 

“Livros de leitura” de Tereza Colomer. 

Tarefa de Língua Portuguesa – PRAZO: De 17/01 a 31/01/19 

Realização de um questionário a partir de textos das autoras Guimarães e Kersch 

e realização de leituras sobre a situação das bibliotecas do Brasil. 

Tarefa de Língua Espanhola – PRAZO: De 01/02 a 15/02/19 

 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 discutiu-se os primeiros passos das atividades que viriam 

no ano de 2019. 

Data: 19/03 

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

Projeto Didático de Gênero (PDG). 

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 pauta: 

• Retomada dos projetos de ensino conforme Modelo enviado 

• Preparação para o Intrapibid 

• Cronograma de reuniões para os meses seguintes 

• Informes 

Data: 07/05 



Nesse dia aconteceu a primeira oficina do projeto de ensino de língua portuguesa. 

Oficina 1: Compreendendo o gênero diário com o filme Diário de Um Banana. 

 

Data: 08/05 

Oficina com o Grupo PET letras. 

Data: 14/05 

Nesse dia ocorreu a segunda oficina do projeto de espanhol com o nome de “Refletindo 

sobre o filme Diário de um Banana”. 

Data: 21/05 

Nesse dia aconteceu a terceira oficina do projeto de língua portuguesa com o nome de 

“Caracterizando o gênero diário”. 

Data: 22/05 

INTRAPIBID, evento com todos os núcleos do PIBID da Unipampa. O encontro 

aconteceu em Bagé – RS. Nesse eventos tivemos a oportunidade de socializar as 

atividades desenvolvidas pelo núcleo até o momento com outros núcleos e também 

conhecer os projetos de outras áreas. 

Data: 28/05 

Nesse dia ocorreu a quarta oficina do projeto de língua portuguesa chamada 

“Costurando o meu diário”. 

Data: 11/06 



Nesse dia ocorreu o a quinta oficina do projeto de língua portuguesa com o nome de 

“Reescrevendo o meu diário”. 

 

Data: 25/06 

Nesse dia ocorreu o a quinta oficina do projeto de língua portuguesa com o nome de 

“Começando a tecer livros”. 

 

Data: 02/07 (manhã) 

Conclusão do projeto de língua portuguesa e mostra dos projetos desenvolvidos na 

escola parceira Presidente João Goulart. 



 

Data: 02/07 (tarde) 

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

interculturalidad. 

OBS: Paralelamente ao desenvolvimento dos projetos haviam reuniões semanais com 

as supervisoras nas escolas para discussão de leituras e produção de relatório, que 

estão publicados na página institucional do PIBID – UNIPAMPA, e também reuniões 

semanais a distância ou presenciais com os professoras colaboradoras para 

elaboração dos planos de aula. 

Ações mês de agosto a dezembro de 2019 

Data: 20/05 

Primeira oficina espanhol com o nome de “Actividad diagnóstica sobre el interés 

de los alumnos”. 

Data: 20/08 

 Segunda oficina espanhol com o nome de “El español por el mundo”. 

 

Data: 03/09 

 Terceira oficina de espanhol com o nome de “Platos típicos de los países”. 



 

Data: 10/09 

 Quarta oficina de espanhol. 



 

Data: 17/09 

 Quinta aula de espanhol sobre comidas e festas. 

 

Data: 24/09 

 Aula número 6 do projeto de espanhol. 

 

 



Data: 25/09 

 Reunião na escola com a professora colaboradora Miriam Carniato. 

Data: 29/09 

 Desfile alusivo ao 7 de Setembro. 

 

Data: 01/10 

 Mostra culinária e encerramento do projeto de espanhol. 

 



Data: 8/10 

 Apresentação de trabalhos no MPU – FURG – RS. 

 

Data: 23/10 

 Apresentação de trabalhos no 11° SIEPE em Santana do Livramento – RS. 

 

Data: 08/11 

Socialização dos projetos de língua espanhola com a comunidade escolar da Presidente 

João Goulart, escola colaboradora do programa.  



 

Data: 13/11 (Manhã) 

 Discussão da Base Nacional Comum Curricular e o Referencial Gaúcho com as 

professores (as) de Arroio Grande – RS. 

Data: 13/11 (tarde) 

Ação no centro do idoso de Arroio Grande – RS, realizamos uma atividade de 

recuperação da memória de personagens ilustres de Arroio Grande. 

 

Data: 28/11 

Os pibidianos Lucas Andreuchette, Jéssica Kosby e Jéssica Brião, sob supervisão 

da Prof Sabrina Leal, na tarde de hoje realizaram na 14° Feira do Livro de Arroio Grande 

uma roda de conversa com os escritores Ivan Nunes e Victor Figueiredo. Na ocasião os 

pibidianos e o público presente fizeram perguntas aos escritores sobre a importância da 

leitura, da escrita e também sobre as obras por eles publicadas. 



 

Data: 23/11 

Participação na feira do livro de Jaguarão –RS. 

Data: 05/12 

No dia 05 de dezembro de 2019, os três Pibids do campus Jaguarão: Letras, 

Pedagogia e História, realizaram um encontro de fechamento das atividades cujos 

objetivos foram os de: a) socializar as práticas realizadas ao longo do Programa; fazer 

uma avaliação por parte dos representantes das Smeds de Jaguarão e Arroio Grande e 

também por parte das supervisoras das escolas parceiras; c) mostrar alguns trabalhos 

realizados. 

 

OBS: Paralelamente ao desenvolvimento dos projetos haviam reuniões semanais com 

as supervisoras nas escolas para discussão de leituras e produção de relatório, que 

estão publicados na página institucional do PIBID – UNIPAMPA, e também reuniões 

semanais a distância ou presenciais com os professoras colaboradoras para 

elaboração dos planos de aula. Ademais das reuniões semanais que não foram 

registradas aqui vale ressaltar também às horas de trabalho de preparação das oficinas 

e das ações, todo o projeto contou não apenas com horas de trabalho nas escolas ou 

na universidade, mas também de reunião e debate entre os pibidianos, entre os 



pibidianos e a escola, pibidianos e professores. No final deste portifólio deve-se 

ressaltar a tamanha importância do projeto na vida dos pibidianos e agradecer as 

professoras colaboradoras que sem receber nenhuma remuneração, ou seja com um 

trabalho voluntário, despuseram do seu tempo e conhecimento para nos orientar em 

nossas futuras carreiras. 

 


