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1° semana

Foi feito uma apresentação do PIBID aos bolsistas. Afim de esclarecer dúvidas

Os coordenadores do subprojeto solicitaram que realizassemos uma pesquisa em base de dados governamentais e não governamentais, a f
país, estado e do município. 

2° semana 

Começamos a realizar a coleta de dados, que posteriormente seriam utilizados para a montagem de uma apresentação. Este coleta contou 
integrantes do grupo, para que assim fosse retirado das plataformas a maior quantidade possível de dados da nossa plataforma. 

Nos reunimos com a professora Elisângela na escola Dinarte Ribeiro, para pesquisas referente ao relatório. 

3° semana 

Nesta semana foi concluído o trabalho de pesquisa dos dados da plataforma INEP, e apresentado o trabalho aos outros bolsistas. 

Nesta semana também foi solicitado a montagem de uma pesquisa para apresentação no siepe.

4° semana 

Começou-se a montagem de um relatório de atividades em conjunto com o grupo de pibidianos da escola Dinarte. 

Nesta semana também foi realizado uma reunião na Unipampa com a compradora Elisângela para organização do nosso relatório.

04/10/2018

Neste dia assistimos a apresentação de relatos de pibidianos que compareceram a feira de ciências e também apresentamos nosso relatório
fazer correções. 

10/10/2018

Neste dia auxiliamos na reestruturação do laboratório de ciências da escola Dinarte Ribeiro. Segue foto em anexo. 
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24/10 

Neste dia nós reunimos na escola Dinarte Ribeiro para concluir a restauração do laboratório de ciências.

31/10

Nós reunimos com a professora Elisangela para terminar as edições do poster para o SIEPE.

1/11

Montamos os slides para a apresentação no auditório.

06/11, 07/11


