
           

Portifólio do PIBID Letras Português, Espanhol,e respectivas Literaturas 

Campus Jaguarão 

 
Pibidiano: Lutiele Silveira Caetano 

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

Supervisora da escola: Sabrina Leal 

Coordenadora do PIBID: Ida Maria Marins 

 

Introdução: O portfólio a seguir, aborda todos os trabalhos feitos ao longo de (2018-

2019) pelo curso de Letras Portugues, Espanhol e Respectivas Literaturas, abaixo 

mostra diversas das atividades realizadas durente esses dois anos como aula, 

eventos, reuniões dentre outras.  

 

Ações mês de agosto a dezembro de 2018:  

17/10 - Aplicamos questionários para que através deles fizéssemos um gráfico 

relatando os futuros leitores e falantes de espanhol, também fizemos um caça ao 

tesouro no horário do recreio para os alunos, executamos uma atividade com os 

professores com o objetivo de aproximar eles dentro do ambiente escolar. 

24/10 - Tabulação dos dados dos questionários. 

31/10 - Participamos do Evento Puertas Abertas na universidade, onde recebemos 

alunos de escolas públicas, explicamos o que era o PIBID e também falamos sobre 

nosso curso de Letras Português e Espanhol. 

02/11- Reuniões na parte da manhã e da tarde na escola. 

13/11- (manha)  

Ouve uma apresentação do modelo do relatório das observações. 

20/11 Aconteceu uma formação com Cátia Goulart, professora de Literatura, 

debatemos sobre como formar leitores e também estimular o interesse dos alunos. 

22/11 Observação de espanhol na turma 8 ano. 

27/11 

 (Manhã) - 

Reunião Semanal na Escola. 

 

(Tarde)-  Formação de espanhol com as professoras Giane, Luciana e Miriam. 

11/12 - Nosso último encontro na Universidade, debatemos sobre todas as atividades 

feitas durante Agosto a Dezembro. 

 

Ações mês agosto a dezembro de 2019 

28/02 - Primeira reunião presencial, ocasião onde discutimos as tarefas feitas em 

Janeiro e Fevereiro, e também tratamos do que fazer ao longo de 2019. 



19/03- Encontro na Unipampa, discussão sobre o texto de Renata Garcia Marques 

sobre o Projeto Didático de Gênero (PDG). 

02/04- Formação de Língua Espanhola 

09/04- Encontro sobre o ensino da Língua Portuguesa e Literatura 

30/04- Reunião na Unipampa com as seguintes questões: 

 

• Retomada dos projetos de ensino conforme modelo enviado  

• Preparação para IntraPibid 

• Cronograma de reuniões para os meses seguintes 

• Informes  

 

07/05 – Primeira oficina de português. 

08/05 - Oficina com grupo PET Letras  

14/05 – Segunda oficina de língua portuguesa. 

22/05 IntraPib - evento que ocorreu na cidade de Bagé, onde foram todos os PIBIDS 

de todas as Unipampa, onde cada um conheceu um pouco de seu trabalho, uma 

experiência incrível. 

28/05 Quarta oficina de língua portuguesa. 

04/06 Quinta oficina de língua portuguesa. 

11/06 Sexta oficina de língua portuguesa. 

18/06 Sétima oficina de língua portuguesa. 

02/07- Conclusão dos projetos desenvolvidos na escola colaboradora. 

 

Ações do mês de Agosto a Dezembro de  2019 

20/08 - 1 Oficina de língua espanhola. 

27/08 - 2 Oficina de língua espanhola. 

03/09 - 3 Oficina de língua espanhola. 

10/09 - 4 Oficina de língua espanhola. 

17/09 - 5 Oficina de língua espanhola. 

24/09 - 6 Oficina de língua espanhola. 

25/09 - Reunião na escola com a colaboradora Miriam Carmiatto 

29/09 - Participação do desfile de 7 de Setembro 

01/10 – Conclusão dos projetos de espanhol desenvolvidos na escola colaboradora. 

08/11- Socialização dos projetos com a comunidade escolar, feito na escola 

colaboradora do projeto.  

13/11 

Manhã - Discussão da Base Nacional Curricular e Referencial Gaúcho com os 

professores (as) de Arroio Grande 

Tarde- Ação no centro do idoso de Arroio Grande, onde realizamos atividades de 

recuperação memórias a personagens ilustres. 

05/12 - Nesse dia realizamos um encontro na Unipampa, com os 3 PIBIDS do curso 

de Letras, História e Pedagogia, cada um mostrou algumas atividades que fizeram 

durante o ano, contou com a presença dos representantes das Smeds de Jaguarão e 



Arroio Grande,  e também com as supervisoras das escolas colaboradoras, ao final 

confrartenizamos! 


