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Por  enquanto dentro do programa PIBID tivemos as seguintes obrigações a fazer : 1) Visitar a escola onde vamos "talvez" realizar as intervenções; 2)
Realizar as pesquisas em cima das bases de dados educacionais 3) Visitar a feira de ciência(para quem teve oportunidade de ir) 

Bem, na primeira atividade que era para visitar a escola. Enfim, a escola eu já conhecia ela antes mesmo de o PIBID iniciar devido ao fato de que eu
realizo um estagio na escola vizinha. A escola tem apenas o Ensino médio, tem laboratório de física. Biblioteca, campo para o exercícios de educação
física. 2 pisos.... Conta com um projeto como a horta escolar... Laboratório de informática...

A segunda atividade foi a que eu mais me envolvi, que era a pesquisas das bases, e depois fizemos a apresentação para nossos colegas além de
realizar um exemplo de resumo... Essas pesquisas se encontram em um documento online no drive. 

Ainda desde trabalho, estamos trabalhando em um relatório técnico online. 

A terceira atividade não pude participar pois no dia em que teve a feira, teve a seletiva do campeonato de xadrez. Para representar a Unipampa nos
jogos universidade.  Mas de qualquer forma, a iniciativa de realizar a feira de ciências é importante para que assim o aluno que esta na educação básica
seja no ensino médio ou fundamental já entra no ritimo de pesquisas e formatação de trabalho que são cobrados no ensino superior.

Dia 21/11/2018 (atualizando portifólio).

Bem, dando iniciativa a volta do portifólio pois nas ultimas reuniões tivemos varias discussões voltadas ao fórum que foi apresentado para as professoras
do município de São Sepé e para a representando da ProGrad, e também o evento do SIEP, mais alguns feriados tanto institucionais como nacionais.

Sobre o Seminário: Depois de muito tempo tivemos enfim a apresentação do seminário, a apresentação ocorreu em um sábado durante todo o dia.
Acredito que a apresentação do meu grupo foi satisfatória. Mas mais importante do que isto foi que eu realmente ao pesquisar as bases de dados da
educação aprendi muitas coisas exemplo: Como é calculado o IDEB, soube mais sobre a Prova Brasil. Acredito que as professoras do município de São
Sepé já conheciam a BASE do QEdu pois enquanto eu falava muitas delas concordavam como se soubessem com antecedência sobre o que eu ia falar
e apresentar. 

Momento de refletir: Foi muito satisfatório ter apresentado esse seminário. fiquei me auto-analisando em questão a postura e o modo de falar tentando
ser claro, objetivo e rápido. 

Momento antes da apresentação estava pesquisando sobre o PIBID no geral e suas publicações, o que pude perceber que todas as atividades que
realizamos realmente estão sendo postadas, e isso é ao mesmo tempo bom e preocupante, é bom pelo motivo de que temos produções diversas de
todos os PIBID, preocupante porque muitos trabalhos são de alta qualidade e acredito que tenho que trabalhar muito ainda para chegar a este nível. 

Refletir Sobre o SIEP: Bem o SIEP é uma dos maiores eventos que já pude presenciar, acredito que ele tem espaço aqui para ser citado porque quando
fui este ano tive um momento de conhecimento de uma nova cultura, me afastando dos Free shops e indo realmente para o Uruguay, indo para lá tive
vontade de conhecer as escolas de lá, biblioteca e museu da cidade pesquisando como é a educação básica de lá e pensando o que poderia acabar
agregando para nós professores. Enfim, essa viagem deu muito o que falar, conheci uma escola de só deficientes auditivos e surdos que dividia um
mesmo pátio com outras três escolas. Essas escolas eram municipais e todos tinham u, uniforme como se fosse um jaleco de laboratório. Fui bem
recepcionado pelas professoras em duas escolas que visitei. Conheci um centro cultural de literatura e onde tinham algumas obras de artes, sério muito
emocionante ter conhecido aquela cultura. Com toda certeza voltarei lá. ( Não posso deixar de lembrar do "cientro abierto" que visitei, onde eles cuidam e
auxiliam crianças com vulnerabilidade social. Um bonito movimento que dá para escrever várias paginas sobre. 

Reunião do dia 22/11/18

Assuntos trabalhados: 
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Aviso que era para atualizar o Portifólio; Tivemos curso de iniciação com a utilização de lousa digital para o ensino;Avisos e acordos de como iremos
prosseguir durante o período de férias; Conversa sobre o Relatório online; como foi o Evento do SIEP; como foi a apresentação no dia do SIEP; e
detalhes sobre a divulgação do curso nas escolas municipais de ensino médio do município de Caçapava do Sul. 

Reflexões da reunião:

Acredito que a reunião após ter demorado tanto para nos reunirmos novamente a maioria dos bolsistas presentes. O curso da lousa digital foi fabuloso,
conhecemos diferentes técnicas com a utilização da lousa para o ensino. A apresentação da Lousa digital foi feita pelo Roger (mestrando do nosso
campus), ele apresentou como a lousa digital funciona quais as vantagens e desvantagens da utilização em aula. Uma das vantagens que é ( em minha
perspectiva ) muito interessante foi a projeção de simuladores dos conteúdos da física ou da química ou matemática.

A interação dos colegas ao contarem suas experiencias no evento SIEP foi bem interessante, pois demos risadas e aparentemente uniu mais o grupo.
Fomos elogiados por alguns trabalhos e outros receberam bastante criticas, porém dentro das duas situações levamos as criticas como construtivas para
a melhoria de futuros trabalhos. 

Aqui algumas fotos da reunião: 

 

Dia 29/11/18

Assuntos trabalhados na reunião: 

Discussão sobre a Base Nacional Comum Curricular: Vamos ter que ler a BNCC nas áreas de Matemática e tecnologia e Ciências
Naturais. A partir desta leitura teremos que realizar a sistematização das competências e habilidades.

Até quando teremos reunião este ano; Teremos reunião até o dia 20, após este dia em janeiro voltamos com atividades semanais.
Realizaremos leituras e postaremos resumos online voltados sempre com uma perspectiva critica em cima do artigo.

Divisão dos grupos pelas áreas;: Fomos divididos pelas áreas eu fiquei no grupo onde ficou o pessoal da química e da física, me dei
super bem já que gosto da física e um pouco de química. Continuamos trabalhando na BNCC.

Dia 6/12/2018

não pude comparecer ao PIBID pois tive que trabalhar durante o horário da reunião. Mas sei que continuaram trabalhando no
documento online que eu pude trabalhar também. Esse documento é a sistematização do conteúdo discutido em cima da BNCC.

Dia 14/03/2019

  Reunião dia 14 de março de 2019, foi a primeira reunião do ano letivo, após o período de atividades a distância. Nesta reunião
discutimos sobre os pibidianos desligados e os que ocuparam os seus lugares vagos. Logo após essa contextualização, a nossa
supervisora ( professora Jenifer) nos atualizou sobre o motivo pelo qual teremos que realizar as Intervenções na escola Dinarte ribeiro
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ao invés da escola Antonio Jardim Lopes. 

Logo após essas atualizações foi apresentado o Cronograma Geral das Atividades, onde foi apresentado coisas como: Realizar o
mapeamento da escola nova ( como eu não fiz esta atividade na outra escola tenho que fazer o mais rápido possível); Foi nos
oferecido uma proposta de realizar uma especie de Ebook, onde colocaríamos toda a produção que fizemos durante as atividades a
distancia. 

Após a amostra desses planos foi dado um momento para que cada pibidiano que quisesse falar sobre a experiencia da produção
durante as ferias. Cada pibidiano relatou que gostou de uma resenha diferente uma da outra, além de fazer a escrita em um formato
diferente ( normal já que não tivemos um templete de inicio). 

Depois desse momento, tivemos a reunião entre o nosso grupo e a supervisora para acertarmos o dia em que vamos ir fazer a reunião
na escola. No fim, para mim ficou perfeito a troca de escola pois com a demanda do meu estágio eu não teria capacidade de ir visitar
a escola Antonio Jardim Lopes. 
ficou definido que o dia que eu vou ir será durante as sextas feiras, onde vamos começar já no dia 22 de março. (próxima semana).
Por enquanto esta tudo dando certo, foi interessante a primeira reunião, gostei muito. 

 

 

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
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