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   Ingressei no Curso de Ciências Exatas no ano de 2019 na Universidade Federal do Pampa.Fui muito bem recebida pelos colegas e
professores.Inicialmente me sinto bem perdida ,espero que ao longo do desse semestre pretendo superar as minhas dificuldades.

Comecei a participar do programa do PIBID (Programa Institucional de Bolsa a Iniciação a Docente) é um ótimo programa pois 
valoriza os futuros docentes durante seu processo de formação que tem como objetivo o aperfeiçoamento da formação dos
professores para a educação básica e a melhoria de qualidade da educação pública brasileira.

Faço parte do grupo do Inocêncio Prates Chaves,tendo como supervisora a professora Fabiane Borba com a participação de oito
pibidianos. Assim sendo espero concluir o curso e a aproveitar todas as oportunidade que  aparecem sempre tendo superar todas as
dificuldades que encontrar ao longo do curso.

14/03/2019-Recepção e retomada dos trabalhos com a reflexão sobre a escritas da resenhas durante o período das férias.

19/03/2019-O grupo se reuniu na Escola Inocêncio Prates Chaves com sua supervisora para  organizar as atividades do primeiro
semestre.

.......

 

21/03/2019- Reunião com os pibidianos que tratou sobre o planejamento das atividades didáticos pedagógicas  e oficinas a serem
realizadas nas escolas.

26/03/2019- reunião do na escola para planejar o material as  serem desenvolvida durante o ano e também foram tratados os temas a
serem desenvolvido em sala de aula.

28/03/2109-Foi tratado os planos de aula a serem desenvolvido nas escolas e também foi tratados sobe a vinda da coordenadora
institucional do PIBID que virá  visitar no dia 04 de abril em Caçapava do sul.

03/04/2019-Atividade na escola Inocêncio Prates Chaves  foi a construção a árvore dos reinos e mural de páscoa na escola.
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....

04/04-Visita da coordenadora instituicional,Professora Patricia Santos,com apresentação das atividades realizada pelo NID Ciências
Exatas.

     

09/04- Quarta- feira.Intervenção na Escola Inocêncio. O tema tratado foi sobre seres vivos ,foi no sétimo ano turma 701,começamos
com a exposição do conteúdo através da leitura do livro didático,comentamos alguns aspectos revelantes dos reinos dos seres vivos e
destacamos alguns de seus representantes ,após realizamos a atividade de classificar os representantes dos cinco reinos ,em seus
respectivo reino colocando a gravura no local em que ela se encaixa,conforme sua classificação biológica,alguns alunos conseguiram
perceber que tinha dúvidas e precisaram de auxílio para executar a atividade,mas a maioria consegui realizar sem dificuldades.A
intervenção foi positiva ,pois a maioria consegui realizar o que lhe foi proposta .Observamos que muitos alunos nunca tinha ouvido
falar dos reinos ou não lembravam.

 

 11/04/2019-Quinta -feira reunião do PIBID ,conversamos sobre a elaboração de um vídeo do grupo.

17/04/2019-Quarta feira. Atividade na escola Inocêncio foi feita a intervenção na turma 702 do sétimo ano.O tema tratado na
intervenção foi sobre os seres vivos,sua classificação e o grupo em pertence .propomos os alunos uma atividade interativa onde cada
um deve classificar um ser vivo em seus respetivo grupo ,com o auxílio de figuras e da árvores dos reinos .a intervenção foi
positiva,pois a maioria consegui realizar o que foi proposta,observamos que alguns alunos nunca tinha ouvido falar dos reinos ou não
lembravam.

    

18/042019- Quinta -feira . Falamos sobre o cronograma para o próximo semestre onde terão eventos em que o grupo participará.
Planejamento das ações a serem realizados  nas escolas.

23/04/2019-Terça -feira. Foram feita atividades na escola Inocêncio a intervenção na turma do nono ano, o onde os alunos
começaram a confeccionar a tabela a tabela periódica em uma cartolina,em forma de um cartaz.Com o objetivo geral,pretendemos
que os alunos reconheceram os elementos,grupos,períodos e família de uma tabela periódica .Além da tabela,também foram
trabalhados noções de medidas e cálculos para realização da atividade.Atividade proporcionou aos estudantes um maior contato a
tabela periódica podendo visualizar a disposição dos elementos  e sua organização por grupo e também  desenvolveram suas
habilidades trabalhando de forma cooperativa em grupo.
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25/04/2019-Planejamento das compras com recursos do projeto institucional. Orientações sobre escrita dos relatos sobre
intervenções. Planejamento das ações e serem realizados nas escolas e do vídeo sobre o núcleo de iniciação a docência.

30/04/2019-Terça-feira na escola Inocêncio continuamos com a intervenção no nono ano.O tema tratado na intervenção foi sobre
tabela periódica ,com objetivo geral pretender que os alunos reconheceram os elementos,grupos,períodos e família. Proporcionou aos
estudantes um maior contato com a tabela periódica.

   

 

02/05/2019- Quinta-feira na reunião do PIBID ficamos fazendo o planejamento para as próximos intervenções.

09/05/2019-Quinta-feira na reunião do PIBID terminamos de fazer os relatórios de duas intervenções.

      

14/05/2019-Terça-feira nos reunimos na escola Inocêncio onde ficamos fazendo pesquisas sobre figuras geométricas.

16/05/2019-Quinta -feira na reunião do PIBID preparo do material para a feira do livro-Caçapava do sul e para o INTRAPIBID.
Questionário aplicado dos alunos de mestrada da Unipampa sobre evasão do curso.

21/05/2019- Terça-feira.Acontece em Caçapava do sul a 29 feira do livro  de 17 a 26 de maio  de 2019,este ano e dedicado  a 100
anos do Instituto Estadual de Educação Dinarte Ribeiro,teve várias atividade durante a feira entre elas a participação dos pibidianos
onde poderão levar suas atividades que são feita nas escolas .

     

22/05/2019- INTRAPIBID promoveu a partilha de experiência e discutiu os desafios da educação pública.A atividade reunião discentes
dos campi de Caçapava do sul , Jaguarão,Dom Pedrito.Como objetivo  oportuniza a formação e a reflexão sobre as praticas
vivenciadas pelos Discente núcleo de Iniciação a Docência PIBID).

        .    

28/05/2019-Terça -feira, planejamento das próximas atividades na escola Inocêncio.

30/05/2019-Quinta -feira.Reunião na Unipampa,relato como foi das experiência  que tivemos no encontro INTRAPIBID,Convite para
participar Simpósio(FURG),Explicação para os alunos os motivos pelos quais as comparas planejadas pelo NID estão atrasado,pois
haverá troca de coordenadores  a saída da Professora Patricia Moura e a entrada da Professora Ângela Hartmann  e também
apresentação no novo coordenador do núcleo: saída da Professora Ângela e a entrada da Professora Jaqueline Vargas .

 04/06/2019 -Semana acadêmica: pibidianos participaram das atividades organizadas pelo curso de ciências exatas-Licenciatura.

12/06/2019-Quarta-feira.Atividade  desenvolvida no sétimo ano da turma 701 da Escola Inocêncio. Começamos relembrando sobre
os  reinos dos seres vivos e após entregamos uma cartela de bingo para cada aluno com feijões para marcação em um saquinho
colocamos  as cartilhas para sorteio e íamos cantando as cartilha com o determinado ser vivo ,o aluno que marcasse todo a cartela do
bingo ,o ganhador do bingo ganhava pirulito.A atividade foi muito bem aceita pela turma ,e todos gostaram e interagiram durante o
jogo.
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13/06//2019- Quinta- feira . Reunião na Unipampa , relato sobre a semana acadêmica. Roda de conversa sobre o tema "Bullying" nas
escolas.

18/06/2019-Terça -feira atividade proposta para o nono na escola Inocêncio continuidade do reino dos animais.

 20/06/2019-Quinta-feira feriado de Corpus Christi

25/06/2019-Terça-feira.Atividade na Escola Inocêncio foram realizada atividade no sétimo ano,pedimos  para que sentasse em dupla e
entregamos um livro didático para cada dupla,demostramos aos alunos as figuras de vírus e bactérias do livro e propomos uma
atividade de fazer maquete,utilizando massa de modelar de vírus e bactérias, distribuímos  quadrinhos de isopor e uma caixa de
massinha de modelar  e ficamos passando de classe em classe para tirar as dúvidas.Consideramos positivo a intervenção ,pois os
alunos conseguiram realizar a atividade  a proposta e todos apresentaram interesse para conseguir fazer cada detalhe.

   

27/06/2019-Quinta-feira- reunião do Pibid foi feita  inscrição para a cirandar e planejamento das ações a serem realizada durante o
recesso acadêmico de trabalhos para os eventos do segundo semestre,1 SIEPE; evento cirandar/FURG-Unipampa

 03/072019- Quarta-feira. Intervenção na Escola Inocêncio .O tema tratado foi reações de química ,com objetivo que o aluno tenha
maior domínio de conteúdo reações através de experimentos a aula experimental demonstrativo sobre reações que puderam
observar os fenômenos proporcionados pelo experimentos de sangue falso,força de acidez e pasta de dente de elefante. Atividade
experimental proporcionou aos alunos ter contato com o conteúdo reações químicas de maneira lúdica através dos fenômenos
observados ,demostrando o prender a atenção dos alunos na realização dos experimentos com um pouco de timidez para se
pronunciarem e participar.(foto)

04/07/2019-Quinta -feira reunião. Unipampa , planejamento das ações a serem realizadas nas escolas.

09 a 10 /07/2019-Foram feitos os questionários nas turmas de sétimo ano para saber o que os alunos acharam das intervenções.

  

11/07/2019-Quinta -feira. Reunião na Unipampa, planejamento das ações a serem realizados nas escolas, durante o recesso
acadêmico.

18/07/2019-Quinta -feira .Recesso acadêmico.

25/07/2019-Quinta-feira.Recesso acadêmico.

05/08/2019-Quinta-feira.Reunião na Unipampa ,retorno do recesso.planejamento para as próximas atividades (tabuada e Algeplan).

14/08/2019-Quarta-feira.Atividade na  escola Inocêncio . Atividade proposta construção da tabuada.

15/08/2019- Quinta-feira. Feriado municipal (Dia da Padroeira de Caçapava  do sul).Não houve reunião.

22/08/2019-Quinta-feira. Planejamento para as próximas atividades,foi feito o plano de aula sobre o Algeplan,organização dos alunos
para participação como avaliador da feira de ciências da Unipampa.

 29/08/2019-Quinta-feira.Planejamento das ações a serem realizadas nas escolas.

05/09/2019-Quinta- feira,(UNIPAMPA) a reunião tratou sobre o projeto "cirandar" no campos de Caçapava do sul na Unipampa ,neste
encontro conversaram sobre a elaboração do diário de bordo e os relatos de experiências e também escrever uma carta relatando aos
demais polos como foi  as outras experiências.
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09/09/2019-Segunda-feira.atividade na Escola Inocêncio Prates Chaves foi desenvolvido  atividade sobre algeplan para  para o nono
ano,foram demonstrado e explicado o que era o Algeplan e logo após foi feito algumas equações no quadro.

 

12/09/2019-Quinta-feira,Planejamento das ações a serem realizadas nas escolas.

17/09/2019-Segunda-feira.Intervenção na Escola Inocêncio Prates Chaves ,atividade foi no nono ano os alunos confeccionaram e
utilizaram o Algeplan junto com os demais alunos.Objetivo da intervenção e calcular a áreas das figuras ,comparar e também
visualizar geometricamente problemas envolvendo o algeplan é um material manipulável formando por peças na forma de quadrado
e retângulos .

.....

19/09/2019-Quinta-feira.Escrita dos resumos para submissão do 11 SIEPE.

26/09/2019- Quinta -feira .Finalizações das escrita dos resumos para submissão ao 11 SIEPE.

03/09/2019- Reunião na Unipampa. Foi preparado o plano de aula sobre frações para o quinto ano,através de jogos didático sobre
frações ,ocorrerá construções de peças de dominó com objetivo de desenvolver o raciocínio lógico matemático e estrategio de jogos
,estimular a capacidade de observação e a concentração ao desenvolver as frações de forma lúdica e interativa.

10/10/2019-Intervenção  na Escola Inocêncio,atividade foi aplicada no quinto ano da professora Marines,foi sobre frações através de
jogos didáticos chamado dominó de frações,iniciamos passando no quadro algumas frações no quadro,foi entregue a cada aluno uma
folha com vários  atividades relacionadas a frações,assim os alunos coloriu as figuras conforme a representação das frações exposta
no quadro. A intervenção foi  considerada um sucesso,pois todos os alunos se empenharam a realização da atividade.Pode se
perceber que os alunos tinham um grande domínio  do conteúdo frações ,uma vez que tiveram uma grande facilidade no
desenvolvimento do conteúdo.

    .... .

10/10/2109- quinta-feira. Reunião na Unipampa -

 16/10/2019 - Quarta -feira.  Aconteceu na Instituto Dinarte Ribeiro , relatório das  intervenções nas escolas.

     

 

17/10/2019-Não compareci na reunião.( motivo estava doente).

19/10/2019-Dentro das comemorações da Semana do município a Secretaria da Educação e Secretaria de cultura e Turismo,realizou a
caminhada cívica serão comemorado onde diversas escolas ,entidades ,ongs e grupos artísticos e culturais  e a participação da
Unipampa (pibianos).
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 24/10/2019-Quinta- feira.Planejamento das ações a serem realizadas nas escolas,nesta reunião se reunimos para fazer o plano de
aula sobre  geolig é um jogo manipulável altamente educativo,  por composto tudo coloridos (arestas) interligados por por
conectores de plástico de 3,4,e 6 pontos (vértice) com ele é possível montar inúmeras e varia figuras e modelo de sólidos geométricas
como triângulos, quadrados ,pentágonos,hexágonos.Objetivo  nesta intervenção desenvolver o racicíonio lógico-matemática e
estimular a capacidade de observação e a concentração desenvolver formas geométricas.

   

 31/10/2019- retomamos as atividades sobre geoling,

 

 05/11/2019- Intervenção no sétimo anos ,o tema foi tratado sobre os seres vivos através denominado "stpo" do seres vivos.Iniciamos
escrevendo no quadro os tópicos de jogos com invertebrados,vertebrados,carnívoro,herbívoro.pluricelular ,vegetal e animal,os alunos
trabalharam individualmente,e a partir dos tópicos sugerido eles deviam pensar em animais que se classifiquem nessas condições
,assim quando mais o aluno ganhar ,maior seria sua pontuação final,sendo que o primeiro gritar stop e assim consecutivamente.A
atividade foi bem aceita pela turma,e todos gostaram e interagiram.

   

 07/11/2019-levantamento dos portifolio,fazer um documento com os ela todos das intervenções e compra de matérias para serem
usados  nas próximas intervenções.

12/11/2019-Intervenção na escola Inocêncio.Construção de polígonos e poliedros utilizando e geolig ,foi discutido com os alunos os
polígonos e poliedros com a demostração dos mesmos feitos cartão,depois os alunos  foram divididos em grupo,onde realizaram a
construção de alguns modelos utilizando o geolig. Atividade foi bem aceita pela turma ,todos gostaram e interagiram.

   

14/11/2019-Convocação  para participar do 5 edição Geo dia que irá ocorrer no dia 22 e 23/11,o evento e realizado pela Unipampa e
UFSM e uma ação para aproximar a população do geo parque;na reunião também foi tratado sobre o fórum /seminário/estágios.

21/11/2019-Foi tratada as próximas atividades a serem realizadas. Tratou sobre o cirandar e também sobre o Geo dia.

22/11/2019-Acontece a 5 edição Geo dia promovido pela Unipampa e UFSM e uma ação para aproximar a população teve diversas
atividades entre ela atividade voltada para as crianças,caça aos fósseis para as crianças,jogos e brincadeiras,sessões historiados sobre
a preguiça gigante, feira de artesanatos com geoparque entre outras atividades.
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 29/11/2019-Aconteceu no Campus II Fórum Regional do Programa conexões é uma iniciativa do curso de ciencias exatas- Lincentura
,do campus Caçapava do sul.

........

05/12/2019- reunião na Unipampa

12/12/2019-Reunião na Unipampa

19/12/2019-Encerramento das atividades  do PIBID 2019

Foi tratado de uma viagem que ocorrerá no dia 09/01/2020 na cidade de Mata ,iremos juntos com o Residencia Pedagógica,logo após
teve uma confraternização entre os pibianos.

 20/12/2019 a 02/01/2020-recesso na Unipampa

Feedback: Nenhuma nota...

GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA

Nenhuma anotação

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO

Nenhuma anotação

MISAEL FORMA
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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

Nenhuma anotação

DYESSYCA LUIZ SILVEIRA

Nenhuma anotação

DIERONTTY RODRIGUES DE FREITAS

Nenhuma anotação

FABIANE INES MENEZES DE OLIVEIRA

Nenhuma anotação

SILVIO RIBEIRO DO AMARAL

Nenhuma anotação

CAIO CESAR VIVIAN GUEDES OLIVEIRA

Nenhuma anotação

MARIA GORETE BRITO DE OLIVEIRA

Nenhuma anotação

ANDRE LUIS SILVA DA SILVA

Nenhuma anotação
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