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Dinarte RibeiroNo dia 14 de Março, inicíamos nossas reuniões semanais do Pibid na Unipampa, porque durante as férias já estavámos trabalhando,

lendo textos e fazendo resenhas.

No meu caso foi a primeira vez que participei, pois entrei no inicio de Fevereiro.

Fui designada para ficar no grupo da professora Fabiane, na Escola Inocêncio Prates Chaves, trabalhando com os  sétimos e nonos anos do ensino
fundamental.

Nesse dia mesmo já começamos a decidir o que faremos para levar em sala de aula e aplicarmos junto aos alunos.

Nesse mesmo dia ficou combinado que na Terça- Feira dia 20 iríamos as 8:00 horas para o Inocêncio e começaríamos nossas atividades.

 

 

 

 

 

 

 

Dia 20 de Março tivemos nosso primeiro encontro na Escola Inocêncio Prates Chaves, encontramos algumas maquetes sobre as células prontas e
decidimos aproveitá-las, só iremos trocar as massinhas que já estão ressecadas.

 

Dia 22 : Começamos a desenvolver nossas atividades, primeiro iremos começar com o sétimo ano e começaremos com os seres vivos. Fizemos planos de
aula com a professora Fabiane, iremos trabalhar com os sétimos anos com células procarióticas e eucarióticas.

Professora Ângela pediu para mandarmos as resenhas no arquivo word pelo e-mail dela.

No dia 26 de Março nos encontramos novamente na escola e nossa colega Jana, levou mais uma maquete que fizemos em nosso primeiro semestre de
Química na faculdade e decidimos que iremos usá-la.
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Dia 29: Combinamos de fazer com o nono ano da Escola Inocêncio Prates Chaves a tabela periódica e com o sétimo ano Seres Vivos- características gerais-
células.

No dia 3 de Abril fomos para a escola e demos inicio a árvore do reinos, Eu e a colega Valdirene ficamos com a parte da decoração da escola para a
Páscoa.

Dia 04: Ficamos incumbidos de dar iniciação a uma proposta de aula sobre Geometria e em torno das figuras platônicas, ideia do professor Rafael
Werlang.

No dia 9 de Abril foi aplicada em sala de aula a atividade sobre a árvore dos reinos no sétimo ano.

Dia 11/04 Em nosso encontro na Unipampa, falamos sobre o projeto do vídeo, idéia da professora Angela. Idéias sobre o vídeo- qual a potencialidade do
projeto, iniciamos o debate de como iremos fazer o vídeo.

No dia 17 de Abril foram escolhidos os melhores desenhos da árvore dos reinos dos sétimos anos e aplicada a atividade na outra turma de sétimo ano.

Dia 18/04: Nosso encontro na faculdade, discutimos sobre os eventos que teríamos em Maio.

No dia 22 de Abril foi feita a construção da tabela periódica para ser aplicada no nono ano da Escola Inocêncio Prates Chaves.

No dia 30 de Abril alguns grupos já estavam com a tabela periódica pronta.

No dia 9 de Maio- Seminário em Bagé, 21 de Maio- Feira do livro em Caçapava do Sul, dia 22 de Maio Intrapibid em Bagé.

Dia 25/04: Nosso encontro na faculdade: Discutimos sobre a mudança de horário da feira do livro, foi trocado do turno da manhã para o turno da tarde,
das 15 horas às 17 horas.

Ouvimos a explicação sobre o template e sobre como será a programação do Intrapibid em Bagé.

Dia 02/05: Em nosso encontro na faculdade ficamos incumbidos de dar iniciação a uma proposta de aula sobre geometria e em torno das figuras
platônicas.

Dia 09/05:Em nosso encontro discutimos sobre as intervenções feitas nas escolas.

Dia 16/05: Combinamos como serão as apresentações no Intrapibid em Bagé, quais os trabalhos serão apresentados. Nosso grupo ficará na sala 1 da
Unipampa de Bagé.

A colega Manu fez a organização de como serão apresentados os trabalhos no Intrapibid.

No dia 21 de Abril tivemos a feira do livro no salão Paroquial de Caçapava do Sul, onde contamos com um grande público e apresentamos nossos
trabalhos feitos na Escola Inocêncio Prates Chaves.

No Dia 22 de Abril fomos para a cidade de Bagé.

Chegamos na Unipampa de Bagé e assistimos uma palestra muito legal, almoçamos e ficamos esperando para nosso encontro com os pibidianos de
outros campus.

Nosso grupo foi para a sala 1 juntamente com a professora Ângela, lá nos encontramos com os nossos colegas de outros campus.

E cada grupo apresentou o que foi feito durante todo o período em que começou o PIBID.

Dia 30 de Abril: Em nossa reunião semanal, discutimos sobre o que achamos das nossas apresentações no INTRAPIBID na cidade de Bagé. Nos espelhamos
nos grupos de outras cidades , para vermos o que podemos melhorar em nossos grupos de Caçapava.

Ouvimos a opinião de cada grupo sobre suas experiências no INTRAPIBID. A professora Jaque assumiu o posto de coordenadora no lugar da professora
Ângela, a qual passou a ser coordenadora geral do PIBID. Falamos sobre a construção de um Ebuk.

Dia 02 de Maio: Em nossa reunião semanal no Campus da Universidade Federal do Pampa, ficamos incumbidos de dar iniciação a uma proposta de aula
sobre Geometria e em torno das figuras platônicas.

Dia 07 de Junho: Tivemos a Semana Acadêmica, onde Eu participei ajudando na organização do café. Participei de várias palestras, todas elas bem 
interessantes, para ajudar a termos mais conhecimentos.

Dia 13 de Junho: Em nossa reunião semanal, discutimos sobre a Semana Acadêmica: dentre os assuntos discutidos, falamos sobre o pouco público que se
fez presente na semana.

Professora Jaque de realidade sobre a Semana Acadêmica, abordamos o assunto bulling, os alunos e professores expuseram sua opinião sobre o assunto.

Tratamos também sobre nossas atividades nas escolas as quais fazemos intervenção, onde dentre outras atividades aplicamos o bingo dos reinos e de
como os alunos ficaram empolgados com essas atividades. E no final da reunião ganhamos até lanche.

Dia 27 de Junho: Foi discutido em nossa reunião semanal o que iremos fazer durante nossas férias de inverno, as quatro intervenções , temas diferentes.
Fizemos nossa inscrição no Cirandar Furg/Unipampa.

Organizados pela professora Ângela e professora Mara, o evento será em Caçapava.
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Falamos também da nossa participação no 11° Siepe que será realizado em Novembro.

Discutimos sobre as atividades realizadas nas escolas através do PIBID, tipo como é a melhor foma de trabalhar com os alunos dessas escolas.

Analisamos nosso trabalho com massinhas de modelar, fazendo a seguinte pergunta: será que ao modelar massinhas, os alunos irão conseguir entender as
estruturas do vírus e das bactérias?

E tratamos das escritas e trabalhos que realizaremos durante nossas férias.

Dia 11 de Julho: Combinamos com a professora Ângela , nossas próximas atividades na Escola Municipal Inocêncio Prates Chaves na disciplina de
Matemática, no segundo semestre de 2019.

Foram lançadas idéias de trabalhos para as próximas intervenções.

Uma das idéias lançadas foi a composição de uma tabuada feita em cartolina e deixarmos nas salas de aula, pois aprender a tabuada é fundamental para
os alunos terem sucesso na Matemática.

Ficou combinado o que iremos fazer nas intervenções no mês de Agosto. Decomposição de um número M.M.C e M.D.C, Geometria- planificação dos
sólidos. Relação de Euler ex: Cubos, quantos vértices.

A professora Ângela deu várias sugestões para nossas intervenções na disciplina de Matemática. Quais os produtos que tem o mesmo resultado, qual
ordem do fatores- Propriedade Comutativa, sempre usar a palavra regularidade.

Dia 8 de Agosto de 2019:

Voltamos das férias, nas quais Eu fiz um artigo sobre os Seres Vivos. Nesse nosso encontro na UNIPAMPA começamos a tratar dos assuntos e intervenções
que faremos ao longo do segundo semestre de 2019. Conhecemos o Algeplan e testamos como usá-lo, fizemos alguns exemplos de exercícios: 

Exemplos: A= x     x (x+y)

                  x + (x+ 2y) = X2+ 2xy

                  A= x+ 2x+ 2x2  Retângulo= 3 Base= 3y      Altura=2              Cores do Algeplan: Vermelho, Azul, Verde, Amarelo e azul-claro.

Fizemos listas de exercícios para aplicarmos na intervenção na Escola Inocêncio Prates Chaves.

Dia 15 de Agosto de 2019:   Não tivemos encontro devido ao feriado municipal em nossa cidade.

Dia 22 de Agosto de 2019:  Conversamos sobre nossas intervenções na Escola Municipal Inocêncio Prates Chaves, decidimos sobre o horário em que
estremos na Feira de Ciências no dia 23 de Agosto. Combinamos fazer busca de atividades com o Algeplan. E vimos como funciona o Algeplan.

Montar grupos de 4 a 6 alunos.

1) Quantas unidades de medidas em y ?

2) Quantas vezes y cabe em x ?

3) X cabe y ?

Plano de Aula.

Objetivos: familiarizar os alunos com o uso de incógnitas, para representar variáveis e raciocinar  áreas de figuras geométricas e regulares.

Objetivos: com as peças calcular a área das figuras, compará-las e também visualizar geometricamente problemas.

Dia 29 de Agosto: Dia D na Escola Estadual Dinarte Ribeiro. O assunto tratado foi sobre as etapas de ensino, o que é estudado  com a nova BNCC. Também
foi falado sobre o início da educação no Brasil.

Foi proposto fazer um mapa conceitual e este mapa foi apresentado pelo colega Jieronty. 

Em seguida o professor Marcos apresentou seu mapa conceitual em Humanas, área de Linguagem apresentada pela professora Mara, Ensino Religioso
apresentado pela professora Rosane e Ciências da Natureza pelas professoras Cristiane e Luciana.

Dia 5 de Setembro de 2019.

Encontro do Cirandeiros: Para decidirmos o que teremos que fazer a partir de agora.

Fazer relatos de uma intervenção na escola, fazer um diário de bordo, fazer reflexões no Portifólio e no Diário de Bordo. Conversamos sobre qual assunto
iremos relatar no Cirandar.

Dia 12 de Setembro: Falamos sobre possibilidades de alguns alunos participarem do Siepe, que será nos dias 22, 23 e 24 de Outubro em Livramento. Serão
apresentados os trabalhos de dois colegas.

Dia 19 de Setembro: Continuamos nossa conversa sobre a participação no Siepe, ficou decidido que nossa colega Darcilene irá e apresentará os trabalhos.

Dia 26 de Setembro: Em nosso encontro semanal foram feitas as inscrições dos trabalhos para o Siepe e conversamos sobre alguns planos para nossa
intervenção na Escola Municipal Inocêncio Prates Chaves.
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Dia 3 de Outubro: Ficamos sabendo que o projeto Ciências da Escola- projeto aprovado.

Conversamos sobre nosso próximo trabalho para intervenção na escola. Recebemos um convite para participarmos de um projeto na Escola Dinarte
Ribeiro- Roda de Conversa.

Ficou decidido que iremos participar da caminhada cívica dia 19 de Outubro as 14 horas.

Dia 17 de Outubro: Começamos a tratar sobre os trabalhos que serão apresentados no Siepe.

Professora Jaqueline apresentou o trabalho que foi enviado para a apresentação e fez algumas modificações. 

Professora Ângela comprou o Geolig, para usarmos em nossas apresentações.

Dia 31 de Outubro: Pedimos para ser feita a impressão do Geolig em papel A 4  e montamos  o jogo em nossa reunião do Pibid. Teremos  que desenhar o
Geolig na cartolina e recortar para levarmos na intervenção da escola, iremos fazer figuras regulares e irregulares.

Dia 21 de Dezembro: Confraternização final, professora Jaque nos agraciou com salgadinhos, bolo e refrigerante e agradeceu nossa colaboração durante
todo o ano de 2019. Ficou combinado que iremos a uma excursão a Mata com a professora Mara.

Dia 9 de Janeiro de 2020: Não fizemos nosso encontro presencial na Unipampa e juntamente com os alunos do Residência Pedagógica fomos fazer uma
visita a cidade de Mata.

Foi um passeio muito legal, além de muito proveitoso, pois tivemos uma aula de como as madeiras com o tempo se tornaram fosfolisadas  e visitamos os
pontos turísticos da cidade.
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Feedback: Nenhuma nota...

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

Nenhuma anotação

ELISANGELA LUZ DA COSTA

Nenhuma anotação

CAROLINE WAGNER

Nenhuma anotação

ILDA INES DA SILVA ALBARNAZ

Nenhuma anotação

MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Nenhuma anotação

MANUELA ENGELMANN DOS SANTOS
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