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Introdução:  

 Este portifólio trata das ações desenvolvidas durante a duração do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID do ano de 2018. O programa 

inicia-se em agosto de 2018 e finaliza em dezembro de 2019. Para apresentação nesse 

portifólio será dividida em três semestres: agosto a dezembro de 2018, com estudos de 

documentos relevantes a docência; janeiro a julho de 2019, com inicio das atividades 

em sala de aula com os conteudos de português ou literatura; agosto a dezembro de 

2019, atidades da área de espanhol. Durante os relatos constaram as dúvidas e 

sugestões sobre o programa, buscando a constante discussão e aperfeiçoamento 

deste.  

 

Ações mês de agosto a dezembro de 2018:  

 As atividades do PIBID Letras Jaguarão iniciam com uma reunião no dia 14 de 

agosto de 2018. Ocorre a apresentação dos alunos participantes, supervisoras das 

escolas, coordenadorade área e professores colaboradores. Sendo apresentada uma 

proposta inicial dos trabalhos a serem desenvolvidos. Destaco que essa proposta 

apresentava somente alguns desejos, não possuindo um maior desenvolvimento. Fica 

definido que os pibidianos iriam se reunir um turno com a supervisora da escola e um 

turno seria para desenvolver atividades, semanalmente e na escola.  

 Conforme relatado anteriormente esse semestre foi para analisar e conhecer os 

documentos que orientam e legislam sobre as atividades docentes. Iniciou-se pelo 



estudo do Projeto Político Pedagógico da escola. Para orientar esse estudo foi proposto 

um encontro de formação na Unipampa, no dia 11 de Setembro, com a professora 

Larissa Lima, onde foi abordado concepções e a importância dos PPP das escolas. 

Desse estudo foi feita uma sintese para futura utilização na construição das 

intervenções em sala de aula. 

 Uma atividade de diagnostico foi a aplicação de um questionário nas escolas. 

Nessa atividade registro minha discordancia de como foi criado essa questionário, pois 

foi feito sem a participação e discussão com os Pibidianos. Sendo criado a portas 

fechadas pela coordenadora de área e professores colaboradores, não trazendo um 

real desenvolvimento aos pibidianos na criação de uma possivel metodologia de 

diagnostico e nem uma explicação sobre quais seriam os objetivos das perguntas. Os 

resultados foram tabulados por alguns pebidianos nos dias 23 de outubro e 13 de 

novembro. 

 Ocorreu em novembro, 13, uma reunião com a coordenadora institucional do 

PIBID UNIPAMPA, professora Patrícia Pinho. Nessa reunião foi apresentado projeto 

institucional, seus objetivos e planos de trabalho. A professora Ida Marins, como 

coordenadora de área, apresentou as atividades realizadas até o momento. 

 Em novembro ocorrerram duas oficinas, uma sobre “Formação do leitor” com a 

professora Cátia Goulart, no dia 20 de novembro e outra no dia 27 com as professoras 

Luciana Domingo, Giane Santos e Miriam Carniato sobre o “Ensino do Espanhol”. 

Ambas as oficinas visando preparar para a atuação na escola, como formadores de 

leitores e ao apresendar diferentes metodologias para o ensino do espanhol na 

educação básica. 

 O último encontro desse ano foi no dia 11 de dezembro, onde ocorreu uma 

confraternização entre os alunos pibidianos, supervisoras das escolas e equipe de 

professoras do Pibid Letras. Foram realizadas apresentação dos gráficos gerados a 

partir dos questionários aplicados, discussão sobre os dados, as supervisoras relataram 

as atividades realizadas nas escolas e a coordenadora de área explicou as atividades 

a serem realaizadas no período de janeiro e fevereiro.  

 

Ações mês janeiro a julho de 2019 

 Realizamos durante os meses de janeiro e fevereiro a leitura, escrita e 

elaboração de textos relacionados aos três grupos de trabalho do Pibid Letras: 

Português, literatura e espanhol. Fichamentos de textos da área de literatura, sobre a 



importância de desenvolver leitores nas escolas. Ler e responder questões 

relacionados a texto sobre o pesquisa em relação a praticas pedagógicas com gêneros 

textuais. E leituras sobre metodologias de ensino da área de espanhol. 

 Uma das atividades solicitadas pela área de literatura foi a catalogação da 

biblioteca da escola e da biblioteca municipal, com enfase nos livros de ficção voltados 

para os estudantes com que iriamos atuar. Esse pedido demonstra um problema que 

se enfrentou nessa época do Pibid, o afastamento das professoras colaboradoras com 

os pedianos e seu desconhecimento do que ocorria em cada escola. Na escola onde 

atuamos se fez a catologação de mais de 600 livros.  

 Dia 19 de março retornamos com as formações na Unipampa, inicialmente com 

o ensino da Línga Portuguesa. As professoras Ida Marins e Leonor Simioni 

apresentaram textos e tarefas sobre Metodologia de Projeto Didático de Gêneros. A 

ideia nessa época era ocorrer três intervenções na sala de aula, uma para cada grupo 

(português, literatura e espanhol). A intervenção de português seria baseada nessa 

metodologia. 

 As formações de Literatura com a professora Cátia Goulart no dia 26 de março 

e de Espanhol com as professoras Luciana Dominfo e Giane Santos no dia 2 de abril 

tiveram como foco a retomada dos trabalhos realizados durante o periodo de janeiro e 

fevereiro e discussões preliminares sobre possíveis trabalhos a serem desenvolvidos 

para o contato com a sala de aula. 

 Importante salientar que a partir do dia 21 de maio começou a primeira 

intervenção em sala de aula. Devo destacar que por motivos de problemas no 

planejamento a intervenção que estava sendo preparada para ser de português deve 

que em alguns casos ser transformada em literatura. Isso ocorreu pela percebição de 

que não haveria como ocorrer ambas intervenções no primeiro semestre do ano de 

2019.  

 Essa mudança acarretou alguns problemas, como citado estavamos sendo 

orientados dentro de um parametro e posteriomente tivemos que alterar o pensamento 

e formas que iriamos realizar. Uma critica a esse periodo é que as professoras 

colaboradoras pouco se envolveram com a escola em que estavamos, somente com 

as formações na Unipampa. Isso foi alterado no próximo semestre com Espanhol. 

Abaixo estão as datas e oficinas que realizamos na escola.  

21/05/2019 - Oficina 1:Apresentação do plano a ser desenvolvido. 



29/05/2019 - Oficina 2: Diário de Anne Frank, por Folman e Polonsky:  

intertextualidade, interdiscursividade e transcriação em HQ. 

5/06/2019  - Oficina 3: Diário de Anne Frank, por Anne Frank: intertextualidade histórica 

12/06/2019  - Oficina 4: Diário de Anne Frank, do EU narrador ao EU leitor.   

19/06/2019  -  Oficina 5: O “EU”: no Diário e no Memorial 

26/06/2019  - Oficina 6: Reescrita do Memorial 

03/07/2019 - Oficina 7: Roda de leitura: memoriais 

 Em preparação ao IntraPibid, que ocorreu em 22 de maio, tivemos no dia 8 uma 

integração com o Pet-Letras. Essa atividade de formação teve a concepção de ajudar 

na elaboração de slides e apresentação oral de trabalhos em eventos. Durante o 

IntraPibid tivemos a oportunidade de conhecer os trabalhos dos outros núcleos Pibid 

da Unipampa. O encontro ocorreu no campus de Bagé.  

 

Ações mês de agosto a dezembro de 2019 

 Apartir do dia 13 de agosto retornou-se a escola para preparar as atividades para 

a intervenção de Espanhol. Diferente das intervenções de português e literatura a 

professora colaboradora Giane Santos esteve na escola em praticamente todas as 

reuniões que ocorrerram.  

 Uma das solicitações dos alunos ao fim das atividades de português/literatura foi 

que as intervenções fossem mais dinâmicas, saindo do tradicional. Em reunião criou-

se a ideia de fazer uma gincana. Importante salientar que os alunos nunca tinham 

participado de uma e era uma vontade da direção da escola fazer. Inicialmente iriamos 

fazer somente das 3 turmas que já tinhamos atuado, porém por solicitação da 

professora supervisora Maria Martins se fez com todo o ensino médio, isso são 6 

turmas, aproximadamente 130 alunos.  

 A gincana foi dividida em 2 grandes grupos, as intervenções em sala de aula e 

o dia da gincana. Cada grupo ficou responsável por um tema e trabalhou esse tema em 

todas as turmas, em duas oficinas. Ao final de cada oficina solicitou-se uma atividade 

que valia pontos para a gincana. Forma 3 atividades processurais, que equivaliam a 

metade da pontuação possível na gincana. Os temas trabalhados foram identidade da 

culinária fronteriza, identidade visual da fronteira e lendas da fronteira. Conforme 

percebe-se a ideia da gincana foi baseada na Identidade Fronteriza.  

 A etapa final da intervenção foi uma gincana realizada na manhã de sábado, 

para todos poderem participar, incluindo os jurados convidados. Sendo realizado no dia 



26 de outubro. Com a participação dos professores Roseli Calvetti, Helio Ramirez, 

Fabian, Carlos Rizzon e Leonor Simioni, representando o Instituto Espirito Santo, a 

poesia e as lendas trabalhadas, o IfSul e a Unipampa, respectivamente. As tarefas 

solicidadas na última intervenção pelos pibidianos foi apresentada para os juizes, 

juntamente com uma tarefa de cunho social. A tarefa social foi a arrecadação de 

alimentos para doação a Santa Casa de Jaguarão.  

 As duas últimas grandes ações do Pibid no semestre foi uma atividade de cunho 

lúdico e artístico realizada na APAE de Jaguarão, com a contação de uma lenda de 

Jaguarão e a representação pelos alunos do seu entendimento desta. A outra grande 

ação foi o IntraPibid realizada no campus Jaguarão com os grupos dos Pibids Letras, 

História e Pedagogia. Sendo este o fechamento dos trabalhos. 

  

 


