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Introdução: Este portifólio trata das ações.... 

 

Ações mês de agosto a dezembro de 2018:  

Data: 13/08 

Nesse dia, tivemos o primeiro encontro dos Pibidianos com a coordenação para 

conhecermos o plano de ações a serem realizadas no PIBID, a divisão dos Pibidianos 

por escola e outras informações a respeito do programa.   

 
 

Data: 28/08 

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

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



  
Data: 11/09 

Neste dia aconteceu o primeiro encontro de formação na Unipampa, que se 

tratava do projeto político pedagógico. A palestra foi realizada pela professora Larissa 

Lima que trouxe uma abordagem sobre a construção dos PPP das escolas. 

 
Data: 5/09 

Os pibidianos da escola João Goulart começam as reuniões na escola. No 

primeiro dia fomos apresentados a escola, alunos e funcionários. 



 
 

 

Data:  13/ 9 a 9/10 

  Os Pibidianos, reunidos nas escolas parceiras do PIBID realizaram a leitura e 

estudaram os projetos políticos pedagógicos de suas respectivas escolas. Após, 

realizaram uma síntese, que foi publicado no portal institucional.  



 

 
Data: 11/10 

Na semana da criança os pibidianos atuaram na escola parceira de Arroio 

Grande com várias atividades de recreação junto aos alunos: recreio lúdico; 

apresentação teatral e jogos. 

 
  

Data: 23/10 

Os pibidianos começaram a trabalharem na primeira etapa tabulação de dados 

do 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. Além de reuniões no laboratório da 

Unipampa, as atividades do questionário também aconteceram em suas respectivas 

escolas parceiras do Pibid-Letras. 

 

Data:13/11 



Deu-se continuidade ao trabalho de tabulação dos dados, no laboratório de 

informática, gerados a partir dos questionários aplicados nas três escolas parceiras do 

Pibid Letras. Com esse material, os pibidianos farão análises das realidades sócio-

culturais/educacionais dos alunos e poderão, a partir dessas análises, construir 

propostas didático-pedagógicas considerando essas realidades.   

Data: 13/11 

Também nessa data aconteceu a reunião com a coordenadora instirucional do 

Pibid UNIPAMPA, professora Patrícia Pinho. Na oportunidade, a coordenadora retomou 

o projeto institucional, seus objetivos e planos de trabalho. Também, a coordenadora 

de área, professora Ida Marins, apresentou as atividades realizadas pelos pibidianos 

desde o início do Programa, agosto de 2018 até o presente momento.   

 

 
Data: 20/11 

Aconteceu a primeira oficina sobre ‘Formação do leitor’ com a professora Cátia Goulart 

– colaboradora do projeto.  

Data: 27/11 

Aconteceu a primeira oficina sobre o “Ensino do Espanhol”. A atividade foi 

ministrada pelas professoras colaboradoras no Pibid Letras/Jaguarão: Luciana 

Domingo, Giane Santos e Miriam Carniato. A oficina teve como objetivo apresentar um 

conjunto de metodologias para o ensino do espanhol na educação básica.  

Data: 11/12 

Aconteceu o último encontro do semestre entre os alunos pibidianos, 

supervisoras das escolas e equipe de professoras do Pibid Letras. Várias atividades 

foram realizadas: a) apresentação, pelos pibidianos, dos gráficos gerados a partir dos 

questionários aplicados e posterior organização dos dados;  b) discussão sobre os 

dados encontrados; c) apresentação, pelas supervisoras, das atividades realizadas nas 

escolas, no semestre 2018/2; d) apresentação, pela coordenadora de área, das 

atividades a serem realizadas, pelos alunos pibidianos, no período de janeiro e 

fevereiro; e) avaliação do projeto até o momento; e, finalmente, uma confraternização.  



 
 

 

As reuniões semanais nas escola Presidente João Goulart acontecia toda semana na 

quarta-feira.  

 

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. Na primeira quinzena de janeiro, a 

tarefa foi a realização de Fichamentos de textos da área de Literatura, cujo 

foco tratou da importância do ato de desenvolver leitores nas escolas. Na continuidade 

das tarefas realizadas nos meses de janeiro e fevereiro, os pibidianos, na segunda 

quinzena de janeiro, 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”, das autoras: Ana Maria 

Guimarães e Dorotea Kersch. O texto enfoca o trabalho de pesquisa necessário para a 

realização de práticas pedagógicas com os gêneros textuais. Para finalizar as tarefas 

no período janeiro/fevereiro, os pibidianos trabalharam, no mês de fevereiro, com 

leituras sobre metodologias de ensino da área de espanhol.  

Data: 01 a 12 de março  

Os pibidianos realizaram, em seus grupos, um levantamento nas bibliotecas das 

escolas onde desempenham suas ações, bem como nas bibliotecas municipais de suas 

cidades – Jaguarão e Arroio Grande do acervo de livros de ficção voltados para a faixa-

etária de estudantes com que irão atuar. A atividade visou promover o conhecimento 

do acervo disponível, mas especialmente o contato direto dos pibidianos, o manuseio, 

com os livros nas bibliotecas.  

Data: 19/03 

Os pibidianos reiniciaram suas formações na UNIPAMPA. Relativamente ao 

trabalho com o ensino da Língua Portuguesa, as professoras Ida Marins e Leonor 

Simioni retomaram as tarefas de leitura e reflexão de textos sobre Metodologia de 

Projeto Didático de Gêneros (PDG) com vistas a preparar os pibidianos para a 

elaboração de PDG a serem aplicados nas escolas parceiras. 



 
 

Data: 26/03 

Os pibidianos deram continuidade à formação em Literatura com a profa Cátia 

Goulart. O objetivo foi o de realizar uma reflexão coletiva sobre aspectos propostos, a 

partir das leituras dos textos e fichamentos, como também mapear/discutir em torno do 

levantamento bibliográfico realizado. 

Data: 02/04 

Aconteceu a formação em Espanhol com as professoras Luciana Domingo e 

Giane Santos. O objetivo foi o de retomar as leituras realizadas nos meses de janeiro 

e fevereiro, assim como discutir em torno das proposições feitas pelos pibidianos de 

atividades de ensino da língua para alunos da escola básica. 

Data: 09/04 

As professoras Ida Marins e Leonor Simioni deram continuidade ao trabalho com 

Projetos Didáticos de Gêneros. O Objetivo do encontro foi o de retomar/problematizar 

e orientar os projetos propostos pelos pibidianos antes de eles entrarem com as 

intervenções em sala de aula. 

Data: 06/04 

Dando continuidade às formações de Literatura, no dia 16 de abril/19, a 

professora Cátia Goulart trabalha com os pibidianos os planejamentos para projetos de 

ensino da literatura na escola. 

Data: 30/04 

Os pibidianos se reuniram com a coordenadora de área, profa Ida Marins para 

receberem informações a respeito das suas entradas nas salas de aula para as 

intervenções pedagógicas, que terão início no mês de maio até julho, dirimir dúvidas e 

acertar calendário das orientações nos grupos. 

 



 
 

Data: 13/05 a 01/07 

As pibidianas Tuania Martins e Jéssica Brião deram início às suas intervenções 

em sala de aula para o ensino da Língua Portuguesa e da Literatura. A turma era 9 ano 

do ensino fundamental e o nome do projeto “Harry Potter e a escrita criativa em uma 

escola de Arroio Grande”.A intervenção durou  quase 2 meses com 2h aula, nas 

segundas-feiras.  



 

 



 
 

Data: 22/05 

No dia 22 de maio de 2019, aconteceu o Intra Pibid no campus de Bagé da 

UNIPAMPA. O evento teve como mote: Ser pibidianos partilhando experiências e 

desafios da educação pública. E o objetivo foi o de: oportunizar formação e reflexão 

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

UNIPAMPA. 

 

 

 

 

 

Data: 08/05 

Os Pibidianos tiveram a oportunidade de interagir com o grupo de Petianos de 

Letras. A atividade girou em trono de uma formação técnico/ acadêmica em que os 

Petianos, através do Projeto ‘Tecelaria da Palavra”, trabalharam técnicas de elaboração 

de slides e de apresentação oral de trabalhos em eventos. 

Data: 04/7 

Finalização e apresentação para a escola, professores e funcionários da SME 

dos projetos de ensino de língua Portuguesa e literatura com apresentação dos 

trabalhos realizados nas turmas.  





  
 

 

 

Ações mês de agosto a dezembro de 2019 

 

Data: 6/08 

Os pibidianos da escola Presidente João Goulart apresentaram o pibid-Letras e 

seus trabalhos no VII Simpósio Municipal de Educação da cidade de Arroio Grande.  

Data: 19/8 a 7/10 

As pibidianas Tuania Martins e Jéssica Brião 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 “Relaciones culturales y musicales de los países 

hispanos en una escuela de Arroio Grande.”.A intervenção durou  quase 2 meses com 

2h aula, nas segundas-feiras.  

 



 

 

Data: 28/09 

Desfile dos pibidianos que atuam na escola Presidente João Goulart em homenagem 

ao desfile alusivo ao 7 de setembro. 

 



 

 

Data: 08/10 

Participação e apresentação do projeto “Harry Potter e a escrita criativa em uma 

escola de Arroio Grande”, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul-Furg.  

 



 

 

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 Pbidianos da escola Presidente João Goulart 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: compartilhando 

experiências. Que se realizou no auditório da Unipampa. O evento teve por objetivo 

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.  


