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Dierontty, peço que comece a fazer seus registros, pois é importante para o desenvolvimento do processo.

 

Dierontty, peço que coloques tuas anotações em dia. 07/10.

Sabes da importância destes registros para nossos estudos.

 

Feedback: 0 / 100  Entry has changed since last feedback was saved.

DIERONTTY RODRIGUES DE FREITAS Última edição: Thursday, 11 Jul 2019, 01:43

24/08/2018 - Visita à Feira de Ciências para recolher informações sobre os trabalhos apresentados pelas escolas.

esta atividade foi de grande importância...

Olá, alguma dificuldade para registrar no Portfólio? 
 
Dierontty, favor adicionar o seu texto ao portfólio (04/10/18)
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Trabalho muito interessante. Basicamente se tratava de questões sociais onde as alunas da escola nossa senhora das graças faziam
perguntas e nos davam três opções de respostas, perguntas estas que afetavam questões sociais e culturais do nosso cotidiano,
tínhamos que escolher entre três respostas com base em nossas crenças sociais e modo de viver e ver a vida.

 

 

 

Este trabalho se tratava de um relógio biológico que unia o funcionamento digestivo com o consumo de chás. As alunas da escola
nossa senhora das graças nos indicavam diversos tipos de chás para cada período do dia, para assim fazer uma melhor digestão e
também aumentar o bem estar corporal.
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O tema deste trabalho era mineração em foco, onde as alunas da escola nossa senhora das graças traziam um diálogo/debate que
elas tiveram em sala de aula sobre a mineração em Caçapava, o foco do debate foi a empresa Votorantin, no diálogo os alunos
deviam se posicionar favoráveis ou contra a implementação da empresa aqui em Caçapava, levando em conta todas as questões
sociais, econômicas e naturais que esta ação de implementação irá trazer para a comunidade caçapavana. Segundo elas a maioria da
turma se posicionou favorável a vinda da empresa para a cidade, pois aumentaria o número de empregos e elevaria a economia, já os
poucos que se posicionaram contra, tomaram esta decisão defendendo fatores naturais, segundo estes a vinda da empresa pode
comprometer a região onde eles pretendem fazer as extrações e também poluir o solo e o rio camaquã. Porém pela pesquisa feita, a
empresa Votorantin garante que os desgastes serão mínimos e os rejeitos passarão por uma secagem até virarem blocos e assim
mandados para aterros onde não causarão danos.

 

 

O trabalho era de repavimentação da escola nossa senhora das graças, onde tinham pichações os alunos do EJA cobriram com obras
de artes de grandes artistas famosos

 

 

Este trabalho não estava na minha lista para avaliação, mas me chamou atenção pelo tema que se tratava do feminismo e adorei a
apresentação e organização do grupo, assim como a criatividade e dominação do assunto.
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As alunas da escola estadual nossa senhora da assunção (EENSA) trouxeram uma abordagem bem diversificada do tema de maneira
que conseguiram mostrar uma visão completa do assunto desde a parte histórica trazendo grandes ícones feministas, até as questões
sociais e culturais dos dias de hoje, e também a saúde em relação ao aborto. Além da apresentação apta as alunas também realizaram
um quis muito interessante e mostraram notícias bem importantes de casos de violência contra mulheres. E para finalizar elas
esbanjaram na criatividade e trouxeram a Frida Kahlo, a aluna incorporou a personagem e contou sua história dialogando na primeira
pessoa do singular, foi emocionante.

 

29/08/2018 - Visita ao Instituto Dinarte Ribeiro - Organização e discussão sobre apresentação da primeira versão do Relatório das
Bases.

06/09/2018 - Organização do Resumo para o 10º SIEPE, com o levantamento nas bases de dados dos municípios Santa Margarida do
Sul, Santana da Boa Vista e Lavras do Sul.

 

11/09/2018 - Visita à Escola e organização do Resumo para o 10º SIEPE, com o levantamento nas bases de dados dos municípios
Santa Margarida do Sul, Santana da Boa Vista e Lavras do Sul.

12/09/2018 -  Visita à Escola e organização do Resumo para o 10º SIEPE, com o levantamento nas bases de dados dos municípios
Santa Margarida do Sul, Santana da Boa Vista e Lavras do Sul.

13/09/2018 - Visita à Escola para revisão e reescrita do Relatório das Bases.

18/09/2018 - Reunião na Unipampa para falar sobre: Portfólios, Relatório das Bases, Responsabilidade e participação na realização
dos trabalhos.

 

25/09/2018 - Visita à Escola para escrita do Relatório das bases.

26/09/2018 - Visita à Escola para escrita do Relatório das bases.

03/10/2018 - Visita à Escola para revisão da Escrita do Relatório de bases e começo da organização do Laboratório de Ciências da
Escola.

 

 

17/10/2018 - Escrita e construção do Pôster para as apresentações do SIEPE.

24/10/2018 - Organização do Laboratório de Ciências da Escola.

participei desta tarefa a noite, então a maioria das atividades já estavam prontas, pois uma parte do grupo foi a tarde, mas mesmo
assim ainda conseguimos dar uma limpada em algumas vidrarias, nas mesas e organizar o armário. também abracei o esqueleto do
laboratório que é meu namorado já fazem 3 anos e meio, e ainda arrumei os órgãos anatômicos de um boneco que tem no
laboratório e confesso que foi um sufoco, pois cada elemento constituinte do boneco tem seu lugar certinho assim como em nossos
corpos e eu me perdia nos encaixes de cada órgão, gostei muito da atividade.

31/10/2018 - Escrita e construção dos Posteres para as apresentações do SIEPE. 

 

09/11/2018 - Reunião na Unipampa para finalização dos slides e organização da apresentação para o Fórum Conexões.

Ao preparar slides para apresentações, estamos desenvolvendo a leitura e criatividade na construção de uma transmissão de
conhecimentos, assim se aprofundando no tema e adquirindo confiança e segurança ao falar sobre ele. 

10/11/2018 - Apresentação oral do Relatório de Bases no Fórum Conexões.

Muito enriquecedor realizar exercícios de apresentação e diálogos, pois contribui notavelmente para o desenvolvimento da nossa
oratória e autonomia.

experiência muito rica em aprendizado, pois com estas apresentações nós vamos nos preparando gradativamente e se habituando a
diálogos para grandes públicos. Apresentamos o relatório das bases para diversos professores das cidades de São Sepé e de Santa
Margarida do Sul e também para nossos supervisores, coordenadores e professores.

21/11/2018 - Visita à escola.  Orientações gerais sobre formatação de trabalhos científicos.

28/11/2018 - Visita as escolas Dinarte Ribeiro e Nossa Senhora da Assunção para apresentar o curso de ciências exatas aos terceiros
anos. Na presente data a professora Jaqueline nos acompanhou e foi um sucesso, conversamos com os alunos sanamos dúvidas,
demonstramos tudo que o curso e a universidade nos proporciona.

5/12/2018- Edição do relatório das bases, e minicurso sobre o Google Docs no youtube.
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ficamos quase o dia inteiro envolvidos com a edição.

25/03/2019 - Reunião com os pibidianos na Unipampa para tratar vários assuntos referentes a estratégias para a intervenção que
será realizada durante todo o ano no Instituto Estadual de Educação Dinarte Ribeiro, nos oitavos anos na disciplina de Ciências
Naturais sob a ótica dos Sistemas do  Corpo Humano.

06/04/2019 - Visita à escola, trabalhando com mapas conceituais e mentais do Sistema  Digestório.

10/05/2019 - Visita à escola, atividades variadas sobre sistema respiratório

16/05/2019 -  Atividades com os alunos, mapas mentais e conceituais sistema respiratório

17/05/2019 - atividades práticas com os alunos (relação entre atividades físicas, batimentos cardíacos e sistema respiratório).

21/05/2019 - Participação na Feira do Livro - demonstração de bonecos dos sistemas e seus órgãos.

 

22/05/2019 - participação no Intra-pibid no Campus Bagé.

04/07/2019 - Encontro na escola para escrita dos Relatos de Experiência que serão apresentados no Interfaces.
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GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA

Nenhuma anotação

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO

Nenhuma anotação

MISAEL FORMA

Nenhuma anotação

RAFAELA BITENCOURT

Nenhuma anotação

CRISTIANE BITENCOURTE DA SILVA

Nenhuma anotação

JENEFFER DE CASTRO BRANCO

Nenhuma anotação

ALESSANDRA MEDIANEIRA ABRANTES KRISTOSCH DOS SANTOS

Nenhuma anotação

ALEX SANDRO GOMES LEAO

Dierontty, peço que coloque teu Portfólio em dia, faltam os 
registros de tudo que realizamos em 2019. 
 
 
Olá, precisas colocar as anotações no Portfólio em dia. 
 
Dia 07/10 
Olá, observo que teu Portfólio está bastante atrasado, é 
importante que coloque em dia. Também percebo que tem 
escrito pouco das atividades, precisa além de citar, descrever o 
que foi feito e fazer reflexões sobre. 
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