
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO SUPERIOR ACADÊMICO

RESOLUÇÃO Nº 259, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020

Relatórios Finais dos
cursos par cipantes do
Ciclo PIBID de 2018 -
 Campus de Ji-Paraná

 

O Conselho Superior Acadêmico (CONSEA), da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), no
uso de suas atribuições e considerando:

Parecer nº 33/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, do Conselheiro Dério Garcia
Bresciani - Doc. 0451282;

Decisão da Câmara de Graduação na 186ª sessão, em 13-08-2020 - Doc. 0474931;

Homologação pela Presidência dos Conselhos Superiores - Documento 0477173;

Deliberação na 107ª sessão Plenária do CONSEA, de 27/08/2020;

Decreto Presidencial 10.139, de 28 de novembro de 2019. 

 
RESOLVE
 

Art. 1º Aprovar os Relatórios Finais dos cursos da UNIR no Campus de Ji-Paraná par cipantes do
Ciclo de 2018 do Programa Ins tucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID - nos termos
descritos a seguir:

I - Física - Doc. 0421168;

II - Educação Básica Intercultural - Doc. 0421183;

III - Matemática - 0421190.

Art. 2º Revogadas as disposições contrárias.

Art. 3º Esta resolução entra na data de sua publicação.

 

CONSELHEIRO ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT
Conselho Superior Acadêmico - CONSEA

Presidente

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
11/09/2020, às 17:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0493432 e o código CRC 8B873BB7.

 

Referência: Proces s o nº 999119625.000033/2020-79 SEI nº 0493432
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Projeto Pibid 

O projeto pibid começou com reuniões na unir com nossos professores coordenadores onde a 

nossa primeira atividade foi preparar aulas com conteúdo do ensino médio e apresentar essa 

aula para os nossos colegas todos os alunos apresentaram suas aulas aprendemos sobre 

preparação de aulas e a responder as duvidas dos alunos. Aprentamos vários temas do ensino 

médio quando encerramos as apresentações fomos destinados as escolas que participam do 

projeto, cada escola tinha intenções diferentes a que escolhi mesmo ficou definido pelo 

professor Davi de física da escola Juscelino kubitschek que organizaríamos os vários quites de 

experimentos de física prontos que estavam parados organizamos os que ainda davam pra ser 

utilizados e nos dividiu entre as turmas para podermos apresentar os experimentos fizemos 

diversas  apresentações o professor procurava sempre experimentos que tinham relação com 

o conteúdo que ele estava passando aos alunos, fizemos uma competição entre os alunos 

onde eles deveriam criar seus próprios foguetes e competir entre si pra ver quem conseguiria 

chegar mais longe foi utilizado vários meios de propulsão como bicabornato ar comprimido 

etc. depois organizamos um experimento onde os alunos produziram seus próprios 

calorímetros caseiros. Desenvolvemos também uma competição onde os alunos teriam que 

produzir vulcões e fazer eles com substancias diferentes entrar em erupção que foi exposto 

pra escola após a competição após encerrarmos as atividades nas escolas preparamos um 

questionário que usaríamos para produzir um banner que seria apresentado no encontro do 

pibid onde elaboramos questões simples para podermos ter uma noção de como foi para os 

alunos a presença do projeto pibid na escola e como foi o desempenho dos alunos de física da 

unir e se eles gostariam que esse projeto abrangesse mais áreas além da física e os resultados 

foram apresentados no banner no encontro do pibid onde fizemos uma breve apresentação 

com os outros participantes do projeto pibid cada um apresentou seus banners ouve também 

a apresentação de experimentos desenvolvidos nas escolas. Ao fim o projeto Foi encerrado 

pelos professores coordenadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno: Caue de Paula Silva                                                                   RA: 201812349 
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Relatório PIBID

O Pibidiano Diorgene Henrique Souza da Silva  leciona o reforço de física para o 9° e 3° 
ano,na escola Aluísio Ferreira. Ficou apto para passar o reforço após apresentações de 
conteúdos físicos, para os demais participantes do PIBID junto com os professores 
responsáveis pelo projeto, como preparação. Desde de então atua aplicando reforço e 
experimentos como do plano inclinado, gerador de Van Der Graaf e queda livre. No mês de 
maio apresentou uma palestra sobre astronomia e astronáutica no intuito de preparar os 
alunos para a prova do OBA. Também ajuda a corrigir provas como a das olimpíadas da 
física e ajudou no cadastramento dos livros da biblioteca do site do SINVREA. Atualmente 
aplica reforço para o 9° ano e frequenta as aulas do professor Chagas tirando dúvidas dos 
alunos.
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(sem assunto)
1 mensagem

Walter Trennepohl Júnior <wtj1001@yahoo.com.br> qua, 29 de abr de 2020 às 11:23
Responder para: wtj1001@yahoo.com.br <wtj1001@yahoo.com.br>
Para: wtj1001@gmail.com <wtj1001@gmail.com>

Relatório das atividades do pibid
  Discente Lindoni Lorpátria de Carvalho
 Durante o decorrer do projeto, fui designado para atuar nas escolas Juscelino Kubitschek de Oliveira e também
na escola Aluizio Ferreira de Araujo, com as atividades em sala de aula, como monitoria, auxilio ao aluno em suas
atividades, e nas demonstrações no laboratório de química, nas dependência das escolas acima já citadas.
 Mas devido ao sucesso obtido com as aulas experimentais, com a construção de experimentos,   o projeto
ganhou asas, e por fim vindo a ser convidado por outros professores de outras escolas, para a apresentação de feiras
e orientação de alunos em seu experimentos para depois os apresenta los  em suas feiras, nas escolas a quem
pertencem.
 Na universidade, o projeto foi bem visto entre os discentes, pois, a parte da construção dos experimentos chama
muito a atenção de qualquer um, isto foi um chamariz para o projeto, pois, ele conseguiu sair da parte teórica e ir
para a parte pratica, aonde o discente fica cativado com a parte construtiva do experimento e sua apresentação
teórica e pratica valorizando ainda mais o projeto pibid.
 No ano em que finalizou o projeto, tivemos a nossa demonstração na feira da universidade, na semana da física,
e muitas escolas da rede publica vieram nos prestigiar, e com isto obtivemos um alcance ainda maior do projeto, que
depois disto, tivemos muitos professores nos convidando para levar as nossas aulas praticas e teóricas para as sua
aulas para  o enriquecimento das mesmas, ai me parecia que ele tinha se estendido além do imaginado por nos.
 Concluímos que projetos desta magnitude deveriam ser levados não só para poucas escolas, como as
estaduais, mas as municipais de ensino fundamental, que estão sendo inseridas na matéria de ciências, que é o
início da física, isto para estes alunos deixaria um brilhantismo para um futuro aprendizado ainda mais marcante na
vida destes alunos.
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Relatório de atividades realizadas pelo PIBID,  

 Programa institucional de iniciação á docência. 

DISCENTE:  ANDRE FELIPE DA SILVA TIBURCIO 

RA: 201912110 

 

Ingressei no programa institucional de iniciação á docência em primeiro de maio de 

2019, desde então participei de algumas reuniões realizadas no campus da 

universidade federal de Rondônia, e nessas reuniões obtive a oportunidade de 

apresentar aulas, essas solicitadas pelos coordenadores do projeto, (Pibid). Portanto 

ministrei aula sobre: Movimento Uniforme e uniformemente variado. Seguindo a 

ordem participei da construção de um experimento o qual foi: Lançador de Projéteis. 

Solucionei uma questão do Enem do ano de 2017.  

 

 

 

 

                           Assinatura virtual 

 

ANDRE FELIPE DA SILVA TIBURCIO 
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RELATÓRIO REFERENTE AO PIBID 

 Discente: Alexsander Alves Rodrigues 

Iniciamos o projeto PIBID em 2018 no mês de Agosto. O coordenador do projeto 

é o professor Walter e vice coordenador professor Carlos Mergulhão. 

O projeto teve 25 participantes, no início nos reuníamos uma vez por semana na 

instituição Universidade Federal de Rondônia, no LAPEF. 

As reuniões eram as 14hs da tarde semanalmente, para aqueles que não tinham 

disponibilidade para comparecer, se reuniam a noite conforme acordado com 

professor. 

Essas reuniões tinham como objetivo elaborar aulas e desenvolver exercícios 

baseados nos livros “lições de física Feynman, leigthon e sands” 

Baseados nesses livros apresentávamos uma aula para os demais colegas, 

assim todos participavam, cada discente ficava encarregado de elaborar uma 

aula com o tema escolhido pelo professor. 

No final das apresentações havia uma avaliação sobre cada assunto da aula 

para conhecer o nível de entendimento dos alunos. 

As reuniões foram seguindo até o final do semestre. 

No recesso o professor encaminhou atividades para serem desenvolvidas. Nós 

discentes recebemos cada um sua pasta no google drive. 

Foi nos enviados artigos científicos, onde estudávamos e fazíamos uma 

resenha, e estas resenhas eram apresentadas em sala nas reuniões após o 

retorno do semestre letivo no LAPEF. 

A partir do mês de março alguns dos alunos já começaram a participar nas 

escolas para qual foram designadas, haviam grupos e divisões de turmas para 

cada um. 

Eu Alexsander iniciei os trabalhos no colégio JK no mês de março, sob 

orientação do professor Davi, e os demais bolsistas Cauê, Rafaela, Rafael, Ana 

Vitória, Jesciane, Terezinha, e Lindonil, 

Nós organizávamos os experimentos baseados nos conteúdo do ensino médio 

para apresentar em sala de aula. 

Também participei em sala com aulas teóricas no colégio Militar Tira Dentes, 

juntamente com os discentes Mateus, Gedeon e Luiz. Dávamos aula de reforço, 

sob a supervisão da professora Rafaela, apresentávamos aula para 9º ano e 1º 

ano.  
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O professor Walter pediu para cada discente pensar em um experimento para 

semana da física no mês de outubro.  

A ideia que desenvolvi foi um banner sobre motores elétricos e um sobre 

pêndulo. 
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Relatório de atividades do PIBID 

Ana Vitória de Araújo Silva

Durante o primeiro ano (2018) das atividades -no qual aprendíamos a 
metodologia de ministrar aulas e os conteúdos apropriadamente; exercidas na 
Fundação Universidade Federal de Rondônia, Campus Ji-Paraná, foi de 
responsabilidade da bolsista a preparação de aulas, resumos e apresentações. 

Logo no primeiro semestre do ano de 2019, os professores orientadores 
introduziram a escola no cotidiano dos bolsistas habilitados para tais 
atividades. Foi de responsabilidade da bolsista ministrar aulas na escola 
Tiradentes, onde permaneceu até a saída da professora que lá ensinava. Em 
decorrência a isto, houve uma troca de escola, onde a escola de preferência foi 
a escola Juscelino Kubistchek. 

Durante a semana da física, a pibidiana confeccionou banners para o 
evento. 
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RELATÓRIO REFERENTE AO ANDAMENTO DO PIBID 

ARIANE DANDARES DE LIMA. 

O projeto Pibid iniciou-se no mês de agosto de 2018, sendo assim tendo 1 ano de 

vigência, sendo coordenado pelo Professor orientador Walter e o Professor auxiliar 

Carlos Mergulhão, tal projeto composto atualmente por 25 alunos. Ao iniciar o projeto, 

começamos com reuniões semanais na Universidade Federal de Rondônia, no LAPEF no 

período da tarde para os alunos com disponibilidade e no período da noite para aqueles 

que trabalhavam durante o dia; reunião da qual os discentes elaboravam aulas baseadas 

no livro “loções de física Feynman, Leigthon e Sands”   e em temas de maior dificuldade 

em seu particular, e assim, apresentavam um por um para os demais presente, para que 

houvesse uma “ avaliação” referente ao nível de conhecimento sob cada assunto 

apresentado, assim foi feito até o final do semestre, onde juntamente com o recesso da 

Universidade tivemos uma pequena pausa nos encontros na Universidade, entretanto, 

o coordenador passou atividades para serem feitas em casa, cada discente recebeu em 

sua pasta no google drive, artigos científicos para serem estudados e assim ser feitos 

resenhas e apresentar à volta das reuniões, e assim foi feito. Por volta do começo do 

mês de março os bolsistas já preparados e capacitados, iniciaram as participações nas 

escolas selecionadas, foram separados em diversos grupos, onde cada um ficou 

responsável por uma turma para ser trabalhada, eu Ariane Dandares de Lima, por estar 

de “licença maternidade" iniciei os trabalhos na escola JK no mês de Maio, onde trabalho 

sob orientação do prof Davi, juntamente com os bolsistas, Rafaela, Rafael, Cauê, Ana 

Vitória, Jesciane, Terezinha e Lindonil, onde ficamos responsáveis pela pratica de 

experimentos baseados nos conteúdos estudados no ensino médio, assim, EU o Lindonil 

ficando responsáveis pelos experimentos do 3° ano do ensino médio. Cada grupo das 

escolas ficaram responsáveis de elaborar um artigo científico baseado nas nossas 

atividades feitas nas escolas, para serem Publicados. As reuniões no LAPEF continuam 

acontecendo ate a data presente, onde o Prof Walter, pediu para que pudéssemos 

pensar em experiências para ser apresentados na semana da fisica em Novembro, e 

questões do ENEM para que seja elaborado uma “cartilha “ com tais questões.  Tais 

questões do ENEM, foram entregues e explicadas uma por uma em reunião no LAPEF, 

com, a presença do professor Walter. No mês de outubro, eu Ariane e os discentes Cauê 

e José apresentamos duas aulas referentes as reações químicas á turma de 9º ano. O 

grupo de pibidianos referente á escola Juscelino Kubistchek, elaboramos um artigo 

cientifico e um banner para ser enviado ao encontro do PIBID da Capital, Porto Velho, 

assim também, elaborando um banner para a apresentação da semana da física 

realizada no começo de Novembro, sendo apresentado o experimento da Gaiola de 

Faraday. As reuniões na Escola contemplada continuaram acontecendo, tendo fim ao 

dia  02 de Dezembro de 2019 devido o fim do período letivo e semana de prova, assim 

dando continuidade aos trabalhos somente na Universidade, por meio de reuniões e 

elaboração de relatórios e atividades complementares. 
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Relatório de atividades realizadas pelo PIBID,  

 Programa institucional de iniciação á docência. 

DISCENTE:  Asaf Ribas 

RA: 201912107 

 

Ingressei no programa institucional de iniciação á docência em primeiro de maio de 

2019, desde então participei de algumas reuniões realizadas no campus da 

universidade federal de Rondônia, e nessas reuniões obtive a oportunidade de 

apresentar aulas, essas solicitadas pelos coordenadores do projeto, (Pibid). Portanto 

ministrei uma aula sobre: Movimento Uniforme e uniformemente variado e também 

realizei uma aula sobre as Leis de Newton, seguindo a ordem realizei a construção de 

um experimento o qual foi: Lançador de Projéteis. Apresentei uma questão do Enem 

do ano de 2017 na sala do (PIBID), também participei da Seminário Final do (PIBID). 

Por fim fui designado para Escola EEEFM Professor José Francisco dos Santos onde 

compareci algumas vezes realizando correção de exercícios e apresentação de 

conteúdo.  

 

                           Assinatura virtual  

 

ASAF RIBAS, RA:201912107 
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                           FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  
                                 PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO -PROGRAD 
                                     PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA 
                                          DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA-PIBID 

 
 

 

Bolsista: Gedeão Batista Pinheiro   
 
No projeto do PIBID houve reuniões para preparação dos bolsistas para irem para a sala de aula, na qual 
em cada reunião ficava pelo menos de quatro a cinco bolsistas designados para uma preparação de aula 
sobre o tema escolhido pelo coordenador do projeto (Walter)  
no qual o aluno é avaliado pelo coordenador demonstrando em qual ponto da sua aula ele precisa melhorar.  
E pedindo para que em cada apresentação os alunos utilizassem coisas que aconteciam no nosso  cotidiano 
tornando assim mais fácil a  aprendizagem do aluno e os demais tendo em si após várias apresentações 
deixando os bolsistas preparados para a sala de aula, no qual foram designado às escolas em que cada 
bolsista iria atuar tanto na parte de experimentos quanto na de resolução de exercícios e tirar dúvidas dos 
alunos . 
 
Reuniões na qual o bolsista: Gedeão Batista Pinheiro preparou várias apresentações e participou; 
 

1. No dia 03/09/2018 às 14:39pm houve uma reunião do projeto do PIBID na Fundação Universidade 
Federal de Rondônia (UNIR) que foi a organização das futuras atividades como o planejamento de 
aula e os horários disponíveis para cada bolsista e a inclusão dos participantes no ambiente escolar 
e foi designado que cada bolsista  prepara se uma apresentação para a próxima reunião sobre UM 
e MUV ou física básica portando a reunião veio a encerrar as 16:00 horas  

 
2. No dia 01/10/2018 às 14:30pm houve uma reunião do projeto do PIBID na Fundação Universidade 

Federal de Rondônia(UNIR) no qual foram organizados mais alguns preparativos para o projeto em 
relação aos bolsistas ao encerrar as organizações se deu início as apresentações solicitadas na 
última reunião sobre (MU) e (MUV) e a física básica tendo assim apresentados quatro bolsistas e os 
outros ficaram para a próxima reunião assim encerrando as 17:15 pm. 

 
3. No dia 08/10/2018 às 14:45pm houve uma reunião do projeto do PIBID na Fundação Universidade 

Federal de Rondônia no qual deu continuidade para as apresentações sobre MU e MUV com alguns 
bolsistas e foi dado instruções para os bolsistas que ainda não tinha apresentado que apresentassem 
na próxima reunião portanto sem mais nada a tratar a reunião encerra às 17:02 pm.    

 
4. No dia 15/10/2018 às 14:20pm houve uma reunião do projeto do PIBID na Fundação Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR) no qual houve algumas explicações para que os bolsistas passassem 
adicionar as suas preparações de aulas em um arquivo no drive e assim podendo dar continuidade 
a reunião no qual o bolsista Gedeão inicia a sua apresentação sobre física básica que ao final o 
coordenador do projeto dá sugestões de como melhorar a apresentação e solicita aos bolsistas que 
já apresentaram que preparem um novo conteúdo sobre Conservação de energia para a próxima 
reunião  assim sem mais nada a tratar a reunião veio a encerrar às  15:51 pm. 

 
5. No dia 18/10/2019 às 14:30pm houve uma reunião do projeto do PIBID na Fundação Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR) no qual houve algumas explicações e deu inicia as apresentações dos 
bolsistas sobre MU e MUV e Conservação de energia assim encerrando a reunião às 16:55 pm. 

 
6. No dia 23/10/2018 às 14:15pm houve uma reunião do projeto do PIBID na Fundação Universidade 

Federal de Rondônia(UNIR) no qual se deu início às   apresentações de MU e MUV e Conservação 
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de energia e foi solicitado para os bolsistas um novo tema sobre tempo e distância para as próximas 
reuniões assim sem mais nada a tratar a reunião encerra  às 16:40 pm.  

 
7. No dia 06/11/2018 às 14:45pm houve uma reunião do projeto do PIBID  na Fundação Universidade 

Federal de Rondônia(UNIR) no qual o coordenador Walter fez umas observações para melhorar as 
apresentações assim dando início as apresentações sobre o tema Energia no qual foi esclarecido 
algumas  dúvidas e a reunião encerrou às 17:03pm.  

 
8. No dia 08/11/2018 às 14:45 pm houve uma reunião do projeto do PIBID na Fundação Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR) no qual no início da reunião foi solicitaram que mudasse as reuniões 
para os sábados para que possa vir mais bolsistas assim dando inicio as apresentações sobre tempo 
e distância e conservação de energia no foi feito algumas observações e encerrou a reunião às 16:07 
pm . 

 
9. No dia 14/11/2018 às 14:20 pm houve uma reunião do projeto do PIBID na Fundação Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR) no qual teve início às apresentações sobre vetores e tempo e distância 
que veio a encerrar às 16:10 pm . 

 
10. No dia 20/11/2018 às 14:40 pm houve uma reunião do projeto do PIBID na Fundação Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR) no qual o coordenador Walter fez um comunicado que não haveria 
reunião na próxima quarta feira por ser feriado no alguns bolsistas apresentaram o seu plano de aula 
sobre probabilidade e leis de Newton assim encerrando a reunião às 16:50 pm . 

 
11. No dia 26/11/2018 às 14:29 pm houve uma reunião do projeto do PIBID na Fundação Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR) no qual foi apresentados os seguintes temas probabilidade e leis de 
newton e a reunião encerrou às 17:10 pm . 

 
12. No dia 29/10/18 às 14:35 pm houve uma reunião do projeto do PIBID na Fundação Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR) que ocorreu apresentações sobre probabilidade e leis de Newton ambas 
as apresentações houve argumentações assim encerrando a reunião às 16:50 pm . 

 
13. No dia 13/12/2018 às 14:40pm houve uma reunião do projeto do PIBID na Fundação Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR) teve apresentações sobre teoria da gravitação e vetores no qual tiveram 
observações assim encerrando a reunião às 16:50pm. 

 
14. No dia 19/12/2019 às 14:50pm  houve uma reunião do projeto do PIBID na Fundação Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR) junto com o coordenador do projeto Walter e os bolsistas Ariane, 
Gedeão, Lindonil, Rafaela e Terezinha assim com a presença foi dado o início a reunião junto com a 
apresentação sobre leis de Newton e a teoria da gravitação no qual em ambas as apresentações 
houve levantamento de opinião para  melhorar a compreensão assim encerrando a reunião às 
16:47pm. 

 
15. No dia 07/02/2019 às 20 horas houve uma reunião do projeto do PIBID na Fundação Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR) o prof. Carlos Mergulhão junto com os bolsistas Joel, Mateus, Aricson, 
Marielle, Mario, Rodrigo, Terezinha e Gedeão no qual foi falado sobre a importância da participação  
dos demais bolsistas e deu início a apresentação sobre leis de Kepler , MU e MUV , trabalho e 
energia potencial e gravitação não tendo nada mais a relatar a reunião se encerrou às 21:35 horas . 

 
16. No dia 13/02/2019 às 19:45 horas houve uma reunião do projeto do PIBID na Fundação Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR) com a participação do prof. Carlos Mergulhão e os bolsistas Ariane, 
Marielle, Lo-ami, Waglinson, Mateus, Mario, Alex, Aricson, José, Terezinha, Joel, Ana Vitoria, 
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Ricardo, Gedeão, Jesciane, Rafaela, luiz, lindonil, Diógenes, Marcelo e Rodrigo deu início as 
apresentações de leis de Kepler e MU e MUV no qual a reunião se encerrou às 21:30 horas. 

 
17. No dia 26/03/2018 às 14:00 horas houve uma reunião do projeto do PIBID na escola Tiradentes com 

a professora: Rafaela e os bolsistas Joel, Jesciane, Mateus, Alex, Luiz, Ana Vitoria, Gedeão no intuito 
de organizar um cronograma de aulas para os bolsistas que foram designados a realizarem o projeto 
na escola Tiradentes assim foi decidido que as aulas seriam nos horários de terça-feira no horário 
da tarde com as turmas do 9 ano A,B e C nos horários de 13:30pm até as 15:30pm e as turmas de 
1 ano A e B das 15:30pm até as 17:30pm e às quartas-feiras de manhã para as turmas do 9 ano D 
das 07:30am até as 09:30am e as turmas de 1 ano C e D até as 11:30am sem nada mais a tratar a 
reunião se encerrou às 15:30pm . 

 
18. No dia 02/04/2019 às 13:30pm na escola Tiradentes reuniram-se os bolsistas Alex, Gedeão, Mateus 

e Rodrigo deu início às aulas com as turmas de 9 ano A,B e C com explicação do conteúdo e 
resolução de listas com o tema de velocidade média das 13:30pm às 15;30pm e as 15:30pm com o 
1 ano A e B com resolução de listas e explicação do conteúdo sobre velocidade média e 
transformação de unidades de medidas  assim encerrando a aula às 17:30pm. 

 
19. No dia 09/04/2019 às 13:30pm na escola Tiradentes reuniram- se os bolsistas Alex, Gedeão, Mateus, 

Luiz e Rodrigo portanto iniciamos as aulas com as turmas do 9 ano A,B e C com a resolução de uma 
nova lista criada pelos bolsistas e tirar dúvidas delas com os alunos assim encerrando as aulas com 
o 9 ano às 15:30pm  e iniciando as do 1 ano A e B com o mesmo método aplicado ao 9 ano e 
deixando avisado que irá ter uma prova valendo 100 na próxima aula assim  encerrando às 17:30 
pm. 

 
20. No dia 23/04/2019 às 13:30pm os Bolsistas Alex, Gedeão e Mateus se reuniram na escola Tiradentes 

iniciamos as aulas com a turma de 9 ano A,B e C com uma explicação antes da prova individual e 
logo depois foi aplicado e aguardamos os alunos terminarem a prova às 15:30pm e então foi recolhido 
e a turma foi dispensada assim dando início as aulas com o 1 ano A e B fazendo o mesmo 
procedimento aplicamos as provas para os alunos fazerem individual assim encerrou as aulas às 
17:30 pm. 

21. No dia 08/05/2019 às 14:20pm na Fundação Universidade Federal de Rondônia ocorreu a reunião 
do projeto do PIBID com a participação do coordenador do projeto e os bolsistas Ariane, Rafaela, 
Terezinha, José, Mateus, Ana Vitoria, Ricardo, Alex, Gedeão, Luiz, Marcelo, Jackson, Assaf, André, 
Diógenes, Valeria que estavam indo nas escolas contarem como foi no decorrer as aulas de reforço 
e as dificuldades que enfrentaram assim dando continuidade na reunião com as apresentações com 
os novos bolsistas que entraram sobre MU e MUV no qual o coordenador sugeriu algumas melhorias 
para as apresentações  assim encerrando a reunião às 17:15 pm. 

 
22. No dia 19/05/2019 às 14:35pm  na Fundação Universidade Federal de Rondônia ocorreu a reunião 

do projeto do PIBID no qual foi reunido o coordenador Walter e os bolsistas no qual foi falado sobre 
o projeto de lançamento de foguetes e sobre o conhecimento de atividades já desenvolvidas no qual 
o coordenador orientou os bolsistas no para aplicação no qual também foi falado que a professora 
Cristina ainda não tinha se pronunciado sobre qual escola os bolsistas que estavam no Tiradentes 
iriam e foi solicitado que um bolsista ficasse responsável por registrar tudo o que cotia na sala do 
LAPEF assim sem mais nada a tratar a reunião veio a encerrar às 16:50 pm.  

 
23. No dia 22/05/2019 às 15:10pm na Fundação Universidade Federal de Rondônia ocorreu a reunião 

do projeto do PIBID com o professor Carlos mergulhão e os bolsistas Ariane, Rafaela, Terezinha, 
Rafael, Ricardo, Diógenes, Jackson, Assaf, Joel no qual foi falado de como foi as experiências dos 
bolsistas em sala de aula dando novas ideias de aulas para os bolsistas no qual no decorrer da 
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reunião foi apresentado um plano de aula dos novos bolsistas sobre leis de Newton no qual foi feito 
observações e a reunião se encerrou às 16:20 pm.  

 
24. No dia 27/05/2019 às 08:00am na escola Juscelino Kubitschek de oliveira ocorreu uma reunião com 

o professor : Davi  e os bolsistas Gedeão, Terezinha, Cauê, Lindonil, Rafaela e Ricardo para o 
desenvolvimento de um experimento sobre calorimetria e verificando o funcionamento dos 
experimentos além de levantar algumas teorias sobre métodos de ensino e aplicação de 
experimentos sendo relacionados a uma possível feira de ciências e algumas vídeos aulas com o 
intuito de fortalecer no ensino de sala de aula no sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada às 
11:30 pm. 

 
25. No dia 10/06/2019 às 08:15am na escola Juscelino Kubitschek de oliveira ocorreu uma reunião com 

o professor: Davi e os bolsistas Rafaela, Rafael, Terezinha, José, Ariane, Ana Vitoria, Lindonil, 
Gedeão e Cauê onde foi testado os experimentos de calorimetria para ser aplicado em sala de aula 
para os alunos do 2 ano do ensino médio no qual a reunião veio a encerrar as 10:00pm. 

 
26. No dia 17/06/2019 às 08:00am na escola Juscelino Kubistchek de oliveira ocorreu uma reunião com 

o professor : Davi e os bolsistas Gedeão, Terezinha, Lindonil, Rafaela, José onde ocorreu os 
preparativos para os experimentos de calorimetria coletando os dados e fazendo os cálculos 
necessários para a apresentação do experimento para o 2 ano e para o 3 ano sobre campo elétrico 
no qual o fusível da fonte de alimentação estava queimado sendo assim necessário fazer alguns 
reparos para o funcionamento assim sem mais nada a tratar a reunião encerrou às 11:00am.   

 
27. No dia 19/06/2019 às 14:27pm na Fundação Universidade Federal de Rondônia ocorreu a reunião 

do projeto do PIBID ocorreu uma reunião com o professor Carlos mergulhão com os bolsistas 
Gedeão, Ariane,  Lindonil, Rafael, Rafaela, Jackson  onde teve a apresentação da 3 lei de Newton 
no qual ficou decidido que na próxima reunião os novatos  apresentassem sobre trabalho e energia 
assim sem mais nada a tratar a reunião encerrou às 15:30pm. 

 
28. No dia 24/06/2019 às 08:15pm na escola Juscelino Kubistchek de oliveira ocorreu uma reunião com 

o professor :Davi e os bolsistas Rafael, Rafaela, Terezinha, José, Ariane, Lindonil, Gedeão e Cauê 
onde estavam testando os experimentos de calorimetria e o de campo elétrico no qual após vários 
testes a reunião veio a encerrar às 10:35am.  

 
29. No dia 24/06/2019 às 17:40pm   na Fundação Universidade Federal de Rondônia ocorreu a reunião 

do projeto do PIBID com a prof. Cristina e os bolsistas Jesciane, Luiz, Gedeão e Rodrigo que iriam 
para o José Francisco para conversar a respeito das atividades que serão lecionadas na sala de aula 
e que fizessem um cronograma para ver que horários estavam disponíveis para cada aplicar na sala 
de aula para as turmas de 1, 2 e 3 ano no qual ficou designado que um representante de cada sala 
para os outros bolsistas que entrassem conversarem com o responsável pela turma no foi decidido 
que as tutorias seriam as terças-feiras e às sextas-feiras assim sem mais nada a tratar a reunião 
encerrou às 18:25 pm. 

 
30. No dia 26/06/2019 às 14:00pm na Fundação Universidade Federal de Rondônia ocorreu a reunião 

do projeto do PIBID coordenada pelo professor Carlos mergulhão e os discentes Rafaela, Rafael, 
Joel, Gedeão, Cauê, Jackson, Terezinha, Asaf e Luiz  onde ocorreu as apresentações sobre trabalho 
e energia e as leis de Newton no qual foi feito algumas observações e a reunião foi encerrada às 
15:3opm. 

 
31. No dia 11/07/2019 às 14:29pm  na Fundação Universidade Federal de Rondônia ocorreu a reunião 

do projeto do PIBID com o coordenador Walter e os bolsistas Marielli, André, Terezinha, Jesciane, 
Asaf, Mateus, Gedeão, Jackson, Rafaela, Ariane, Lindonil, Joel e Ricardo foi reunido para tratarmos 
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de como está o projeto na sala de aula nas escolas e como seria organizados no período de férias 
onde foi confirmado  que não teríamos encontros no período de férias das escolas e foi passado 
atividades para os bolsistas fazerem algumas atividades em casa como a pesquisa de um 
experimento para a semana da física e um grupo de no máximo 3 pessoas para apresentarem um 
primeira reunião de agosto e 2 artigos sobre as atividades realizadas ou que iram ser realizadas nas 
escolas e os artigos deveriam ficar prontos até setembro pois serão publicados em outubro e resolver 
as questões do Enem dos últimos 3 anos em grupos definidos entre os bolsistas após as 
organizações ocorreu algumas apresentações sobre MU e MUV  as leis de Newton demonstrando 
os princípios teóricos no sem mais nada a tratar a reunião veio a encerrar às 16:50pm.    

 
32. No dia 06/08/2019 às 13:30pm  na escola José Francisco com a professora : Cristina e os bolsistas 

Gedeão, Mateus, Joel, Luiz, Rodrigo e Terezinha no qual ocorreu uma reunião para se organizar 
sobre as atividades que seriam administradas no semestre para as tutorias no período da manhã e 
o aulão para o Enem e aulas experimentais no período da tarde e foi solicitado para os bolsistas 
fazerem um relatório  do iriam precisar para administrar essas aulas assim sem mais nada a relatar 
a reunião veio a encerrar as 15:30pm . 

 
33. No dia 13/08/2019 às 13:30pm José Francisco com a professora Cristina e os 2 bolsistas 

responsáveis Gedeão e Luiz Felipe para administrar uma aula experimental para a turma de 3 ano 
sobre Campo elétrico com o experimento de Telecinese do palito no qual foi dado uma introdução 
no decorrer do experimento e ao terminar o experimento foi aplicado um questionário no valor de 1 
ponto na nota do semestre assim recolhendo o questionário no final da aula  às 14:15pm, no qual foi 
levado para casa para corrigir e enviado as notas para a professora Cristina sem mais nada a tratar 
a reunião se encerrou às 14:15pm    

 
34. No dia 21/08/2019 às 14:07pm na Fundação Universidade Federal de Rondônia ocorreu a reunião 

do projeto do PIBID o coordenador Walter e os bolsistas Gedeão, Jesciane, Joel, Lindonil, Luiz, 
Mateus, Rafael, Rafaela e Terezinha no qual  foi solicitado que todos os discentes do projeto 
encaminhe o relatório que foi pedido pelo coordenador junto com uma questão resolvida do Enem 
até o dia 23/08/2019 para o e-mail ( mateuspaiao159@gmail.com )  tendo assim dado início a reunião 
após o comunicado assim foi solicitado que os bolsistas presentes falassem qual experimento eles 
haviam escolhido e explicasse assim foi escolhido a 1) Bússola magnética , 2) Motor elétrico 3) Gaiola 
de Faraday 4) Elevador hidráulico  5) Eletroímã 6) Pêndulo elétrico 7) Câmera escura 8) Gerador de 
van  Graf  9) Telecinese do palito no foi decidido que seria entregue no dia 01/10/2019 e a próxima 
reunião foi marcada para o dia 29/08/2019 as 14:00 horas para que todos os bolsistas terem que 
resolver uma questão do Enem e explicar para os outros integrantes do projeto assim sem mais nada 
a tratar a reunião encerrou às 15:31pm 

 
35. No dia 29/08/2019 as 14:00 horas na Fundação Universidade Federal de Rondônia ocorreu uma 

reunião para os bolsistas Rafaela, Terezinha, Ariane, Jackson, Gedeão, Rafael, Cauê, Joel, Lindonil 
e Asaf do projeto do PIBID com o orientador : Walter e os demais bolsistas que estavam presente 
para que  apresentassem a sua questão do Enem que foi solicitada na reunião anterior no qual todos 
os bolsistas presentes apresentaram sobre questões do Enem relacionadas a ( mecânica , 
termodinâmica , oscilações e ondas ) no qual dentro de cada apresentação o coordenador Walter 
argumentou sobre as questões assim com o encerramento das explicações e sem mais nada a tratar 
a reunião encerrou às 14:53 horas  .  

 
36. No dia 02/09/2019 às 07:30 horas reuniram-se os bolsistas Gedeão, Joel Pedro e Terezinha  na 

escola José Francisco para apresentar o aulão para as turmas do 2 e 3 anos sobre questões 
relacionadas ao Enem do conteúdo de física no qual foram abordados os seguintes temas ( Circuito 
elétrico , Termodinâmica ,Óptica e Mecânica) no antes de cada questão foi feito uma breve 
explicação e logo depois foi pedido para que eles tentassem resolver e depois a resolução era 
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apresentada no quadro para conferir se as respostas batem com a resolução , assim com o encerrar 
das resoluções o aulão veio a encerrar as 11:00 horas. 
 

37. No dia 09/09/2019 às 07:30 horas reuniram-se os bolsistas Gedeão, Marcelo, Joel Pedro, Luiz Felipe 
e Terezinha junto com a prof. Cristina na escola José Francisco para apresentar o aulão no qual 
antes de dar início ao aulão ocorreu uma reunião definir os horários das aulas de reforço e mais um 
dia para o aulão na semana assim após todos entrarem em acordo assim damos início ao aulão 
aplicando o conteúdo de questões relacionadas à física no qual podemos observar o desempenho 
dos alunos em sala, assim após a resolução das questões com eles o aulão veio a encerrar as 11:00 
horas. 
 

38. No dia 13/09/2019 às 13:30 horas na escola José Francisco reuniram-se os bolsistas Gedeão e Luiz 
Felipe para aplicar uma avaliação que foi solicitado pela professora: Cristina para as turmas de ( 1 
ano A,B,C ), (2 ano A) ,( 3 ano D ) no qual foi pedido aos bolsistas que escreveram as formulas no 
quadro e tirar as dúvidas dos alunos para a resolução assim sem mais nada a tratar a reunião se 
encerra as 17:30 horas. 
 

39. No dia 16/09/2019 às 07:30 horas na escola José Francisco reuniram-se os bolsistas Gedeão, Joel 
Pedro e Terezinha  para administrar o aulão para o Enem com as turmas do 2 e 3 anos no qual foi 
desenvolvido questões de mecânica e ondas com os alunos assim tiramos as dúvidas e a reunião 
encerrou às 11:00 horas. 
 

40. Ata da reunião 18 de setembro de 2019. início às 14:00, na Universidade Federal de Rondônia, 
realizada pelo professor Walter e Carlos Mergulhão. Reuniu-se os bolsistas: Rafaela, Terezinha, 
Gedeão, Rafael, José e Mateus. Onde foi passado para ser feito um resumo elaborado com 
confecção de um banner, onde o mesmo será sobre o que os bolsistas prepararam nas escolas, 
como foi a experiência com o PIBID, o que contribuiu e o que o PIBID foi para os alunos das escolas. 
Dia 20 de outubro os resumos devem estar prontos e na semana que vem já devem começar a enviar 
o andamento dos resumos que ficou para todos os sábados serem enviados para o e-mail do 
professor Walter e Mergulhão para que eles possam avaliar e colocar quem está contribuindo para 
a construção do resumo, e se possível que seja aplicado um questionário nas escolas atuantes, onde 
terão perguntas de como foi a experiência dos alunos com os bolsistas. E quem está em mais de 
uma escola poderá fazer mais de um banner.  

a. Os líderes de cada escolas são: 
b. Escola Aluízio Ferreira: Mateus Batista 
c. Escola José Francisco: Gedeão  
d. Escola Juscelino Kubitschek: Rafaela A. 

          Lembrando que dia 25 DE NOVEMBRO será o evento que envolverá bolsistas do     PIBID, 
residências, e será obrigatório a presença de todos, o evento que será o dia todo e   que a falta no dia só 
será justificada com presença de atestado. Assim nada mais a ser dito, a reunião se encerrou às 15:00 pm. 
 

41. Ata do dia 23/09/2019 às 07:30 horas na escola José Francisco o bolsista Gedeão compareceu na 
escola para administrar o aulão para o Enem com as turmas do 2 e 3 anos no qual foi tirado as 
dúvidas dos alunos e assim após esclarecer tudo o aulão encerrou às 11:30 horas. 

 
 

42. Ata do dia 24/09/2019 às 13:30 horas na escola José Francisco o discente Gedeão compareceu na 
escola para administrar as aulas com as turmas do 1 ano A,B e C sobre  ( Queda livre e lançamentos 
vertical ) e com o 3 ano D sobre as ( resoluções das questões do Enem ) e as 16:00 horas o discente 
Rodrigo chegou para apresentar sua aula sobre (Estudo dos Gases ) utilizando o aplicativo Phet com 
a turma do 2 ano A , logo após terem terminado de responder as perguntas que foi solicitado pela 
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professora Cristina sobre ( Estudo dos Gases ) assim após  as apresentações as aulas encerram ás 
17:30 horas. 

 
43. Ata do dia 30/09/2019 às 07:30 horas na Escola José Francisco reuniram os bolsistas Gedeão e 

Terezinha para administrar um aulão para o (Enem) com as turmas do 2 e 3 ano sobre ( Óptica 
Geométrica ,Ondas e Termodinâmica ) no qual foi dado uma introdução do conteúdo e logo em 
seguida passado as questões assim sem mais nada a tratar a reunião encerrou às 11:00 horas e eu 
Terezinha Alencar secretaria presente lavrei a ata. 

 
44. ATA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2019 às 14:30 horas na Universidade Federal de Rondônia, com 

a orientação do prof. Walter, se reuniu os discentes: Ariane, Rafaela, Rafael, Terezinha, José, Cauê, 
Lindonil, Gedeão. 1) foi discutido o comportamento e seriedade dos alunos.2) Terezinha e Gedeão 
já estão com os experimentos da semana da física prontos. 

45. Ariane, Rafaela, Rafael, Cauê, Jesciane, José estão com os experimentos da semana da física 
prontos. Lindonil está com os experimentos da semana da física prontos. Foi discutido sobre os 
artigos para a publicação e para a semana da física.3) Alexander ficou responsável de montar o 
banner dos experimentos "Motor elétrico " e " pêndulo ", é necessário entrar em contato com o 
Lindonil para obter as informações Ana Vitória  ficou responsável pela elaboração do banner do 
gerador de Vander Graf e a garrafa de Leiden, falar com o Lindonil. Rodrigo ficou responsável pela 
elaboração do banner do estetoscópio e a gaiola de Faraday, entrar em contato com Lindonil e 
Rafaela. Luís focou responsável pela elaboração do banner do elevador hidráulico e o eletrizador, 
entrar em contato com o Lindonil e com a Rafaela. Marcelo ficou responsável pela elaboração do 
banner do eletroímã e câmara escura, entrarem contato com a Terezinha. 4) Os modelos dos 
banners estão no grupo do PIBID, e deverão ser entregues até dia 18 de outubro. Nada mais a ser 
dito, as 16:15 horas. 

 
46. Ata do dia 07/10/2019 às 07:30 horas na Escola José Francisco reuniram os bolsistas Gedeão e 

Terezinha para administrar um aulão para o (Enem) com as turmas do 2 e 3 ano sobre ( Óptica 
Geométrica ,Ondas, eletricidade Termodinâmica ) no qual foi dado uma introdução do conteúdo e 
logo em seguida passado as questões assim sem mais nada a tratar a reunião encerrou às 11:00 
horas e eu Gedeão Batista Pinheiro secretário presente lavrei a ata. 

 
47. Ata do dia 11 de outubro de 2019, reuniram-se na escola José  Francisco  as 14:15 horas, os 

discentes Lindonil e Gedeão para uma aula demonstrativa, para melhor entendimento do conteúdo 
de eletromagnetismo, e tendo abordado o tema e aplicado o questionário, também apresentamos os 
experimentos feitos em nosso projeto e explicando o princípio de funcionamento de cada um deles,  
aonde deixamos os nomes para que eles fizessem uma pesquisa e entregassem para a professora 
na próxima aula, não tendo mais nada a ser tratado encerramos as atividades as 16:45 horas. 

 
48. No dia 14/10/19 reuniram-se os bolsistas Gedeão e Terezinha às 07:30 horas para administrar um 

aulão para as turmas do 2 e 3 ano abordando os seguintes temas (Mecânica, Ondas, Termodinâmica, 
Eletricidade e Óptica Geométrica) após dar uma introdução de cada questão e os alunos(a) 
presentes responderem tiramos as dúvidas e encerramos o aulão às 11:00 horas e eu Gedeão 
Batista Pinheiro secretário presente lavrei a ata. 

 
49. Ata do dia 21/10/19 ás 07:30 horas na (Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Prof. José 

Francisco Dos Santos) reuniram-se os bolsistas Gedeão e Terezinha para administrar o último aulão 
para o (ENEM) devido ao dia ( (28/10/19) ser feriado ) assim dando início ao aulão no qual foram 
abordados os conteúdos de física de ( Eletricidade, Termodinâmica, Óptica geométrica, oscilações 
e ondas, Mecânica ) no qual foi resolvido os exercícios  da lista que foi passado e, mais algumas 
questões extras que foi passado pela escola para os alunos do 3 ano assim sem mais nada a tratar 
a reunião encerrou as 10:00 horas. 
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50. ATA DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019 Às 13:40 no LAPEF, se reunirão os discentes Ariane, 
Rafaela, Terezinha, José, Jesciane, Gedeão, Rodrigo, Luiz, Matheus, Joel e Diógenes, com 
orientação do prof. Walter. Marcelo e Ana Vitória enviar os banners ao professor até amanhã de 
noite! 
O professor vai enviar no grupo do WhatsApp uma planilha para saber quais experimentos e quem 
irá apresentar na semana da física na terça feira durante a tarde e quarta feira tarde e de noite, das 
14hrs às 21hrs. O professor deu a ideia de formular um questionário para a semana da física, para 
passar aos alunos visitantes de ensino médio, alunos da unir e professores, para que com os 
resultados formular um artigo científico. 
Os alunos que estão fazendo artigos científicos para o encontro do PIBID dia 25 de novembro, enviar 
os artigos do jeito que está para o professor até amanhã de noite. IMPORTANTE: QUEM FOR 
ENVIAR OS ARTIGOS OU QUALQUER FOCUMENTO AO PROFESSOR POR EMAIL, 
ESPECIFICAR O NOME DO DOCUMENTO E O NOME DE QUEM ENVIOU, E ENVIAR EM DOC, 
E NÃO EM PDF a reunião encerrou as 14:40 horas. 

 
51. ATA DO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019. Às 14:30 horas, no LAPEF, reuniram-se os discentes: 

Gedeão, Lindonil, José Alves, Rafael, Rafaela e Terezinha; para fazerem demonstrações de 
experimentos para os alunos que vieram visitar a Xlll semana da física. 
- Gedeão apresentou o experimento do eletroímã, 
- Gedeão e Lindonil apresentaram o motor simples, 
- José, Rafaela e Rafael apresentaram a gaiola de Faraday, 
- Lindonil apresentou o gerador de Van de Graf, 
Terezinha apresentou a câmara escura. As apresentações encerraram-se as 17:30 horas. 

 
52. ATA DO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2019. às 14:30 horas, no LAPEF, reuniram-se os discentes: 

Gedeão, Lindonil, José Alves, Rafaela, Terezinha, Waglinson; para fazerem demonstrações de 
experimentos para os alunos do ensino médio das escolas públicas que vieram visitar a Xlll semana 
da física. 
- Gedeão apresentou o experimento do eletroímã, 
- Gedeão e Lindonil apresentaram o gerador de hidrogênio, 
- José e Rafaela apresentaram a gaiola de Faraday, 
- Lindonil apresentou o gerador de Van de Graf, 
- Terezinha apresentou a câmara escura,  
- Waglinson apresentou o motor simples e o pêndulo elétrico. 
As apresentações encerraram-se as 17:30 horas. 
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Fundação Universidade Federal de Rondônia - Campus de Ji-Paraná

Relatório do PIBID

Sou estudante Jackson Bezerra de Lana, UNIR de Ji-Paraná, ingressei no Programa PIBID no mês de maio 
de 2019 através de um processo seletivo, foi dada a tarefa de elaborar aulas sobre mecânica e 
apresentá-las para os coordenadores para após ser convocado para auxiliar nas escolas. Foi apresentado 
aulas sobre movimento uniforme, movimento uniformemente variado, 1°,2° e 3° lei de newton, energia e 
trabalho. Após o término  do período de preparação com os coordenadores no campus, foi passada a 
tarefa de auxiliar na escola Aluízio Ferreira com a professora Juliana Bessa de Almeida supervisionando 
os reforços dos alunos do 9°ano (nono ano), houve acompanhamento em sala de aula com o professor  
Chagas com turmas de  1°,2° e 3° ano para auxiliar o professor com os alunos.
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BOLSISTA: JESCIANE MARIA DA SILVA  ANDRADE 

RELATÓRIO PROJETO PIBID 

 

As atividades do PIBID, começaram final de agosto de 2018, iniciamos tendo 

como primeira atividade ler cinco artigos, resumir e mandar para o coordenador, logo 

após fizemos preenchimento de planilha de horários para que assim pudéssemos dar início 

as reuniões que foram realizadas no campus da universidade, na sala do projeto PIBID. 

Em seguida preenchemos uma planilha disponibilizada pelo professor responsável pelo 

projeto, onde colocamos quais assuntos a gente tinha dificuldade e facilidade. Quando 

preenchemos ficou definido o que iriamos apresentar e logo começamos a apresentar 

aulas para os professores e colegas de projeto, eu apresentei sobre M.U E M.U.V 

(Movimento Uniforme e Movimento uniformemente Variado, Conservação de 

Energia, Teoria da Gravitação Universal, ambas as apresentações os professores que 

presenciou deram sugestões de melhorias, sobre o que poderia ser melhorado, para que 

assim pudéssemos estar preparados para se iniciar as atividades nas escolas.  

Entramos de férias e ficou definido para os discentes ler artigos de antigos 

projetos, logo ficou decidido que iriamos iniciar as atividades na escola, assim alguns 

ficaram com a parte experimental para que colocasse a parte em pratica juntamente com 

os alunos em laboratório na escola, outros com aula de reforço ajudar nas dificuldades 

dos alunos no conteúdo que estava aprendendo em sala de aula. Eu fiquei com aula de 

reforço na escola Tiradentes junto com Joel, Ana Vitória fomos escalados para dar 

reforço as quartas-feiras das 7:30 às 11:30 ficamos com 4 turmas duas de 9º ano e duas 

de 1º ano, o conteúdo que estava sendo estudado pelos alunos era MU e MUV (velocidade 

média aceleração). A experiência dentro da sala de aula foi muito boa poder estar 

ajudando os alunos tirar dúvidas, ser chamado de professora. Ficamos um mês na escola 

Tiradentes, tivemos que parar com as atividades no Tiradentes devido a professora pela 

qual fomos escalados trabalhar ter saído de licença maternidade, as pessoas que estavam 

na escola Tiradentes então foram designadas a trabalhar na escola José Francisco, porém 

por motivos de melhor localidade eu e a aluna Terezinha que estava com projeto na escola 

JK junto a autorização do coordenador trocamos de escola assim eu comecei a participar 

na escola JK.  

O projeto na escola JK é voltado para atividades experimentais, montar 

experimento e apresentar para turmas de 9º a 3º ano, todas as segunda-feira das 7:30 as 
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11:30 horas reuníamos com professor orientador Davi para decidirmos os experimentos 

a ser montado e apresentado nas classes, e assim marcava o dia que poderíamos estar 

apresentando a aula experimental aos alunos. Foram feitos vários experimentos teve 

Calorimetria, construção de foguetes e o seu lançamento entre outros. Como sair do 

reforço de uma escola para experimentos na outra não participei de todos experimentos 

feitos na escola JK. E como depois de julho a escola voltou-se as aulas para preparação 

dos alunos para fazerem o Enem tivemos poucos dias disponível para estar apresentando 

para os alunos. 

 Projeto PIBID proporciona várias experiências sejam elas positivas e negativas durante 

as vivencias dentro do Projeto, favorece o conhecimento do discente de física para saber 

e aprender como é realmente estar ativo em uma sala de aula com alunos de Fundamental 

e Médio, mostra como é a falta de estrutura para o ensino de física, o desinteresse dos 

alunos em aprender física por falta de preparo, falta de aulas práticas nas escolas de todo 

estado. 
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PIBID – Iniciação de docência.

Joel Pedro Alves Araújo

Resumo

Nesse período que se teve e o PIBID foram feitos vários trabalhos, experimentos, e, claro 
a preparação dos alunos bolsistas ajudando os alunos do ensino médio das escolas 
públicas aperfeiçoarem na matéria de física, tentando assim, trazer uma tentativa de 
despertar o interesse dos alunos pela ciência, e pelas explicações dos fenômenos do 
universo.

Introdução

No mês de agosto iniciou-se o projeto do PIBID, com intuito de instigar os alunos 

do último ano da educação básica e do ensino médio a terem mais interesse pela ciência 

e dos fenômenos físicos ocorridos em nosso dia a dia, também ajudá-los em seus 

aprendizados com tutorias e desenvolvimento de experimentos, também auxiliar 

professores em eventos voltados a área científicas, com trabalhos em grupos e individuais 

dos Pibidianos. Nesse resumo será citado meu trabalho de forma individual.

Desenvolvimento e Resultados

Antes de todos os trabalhos fizemos demonstrações entre nós e com correções do 

coordenador e Subcoordenador, assim fomos aperfeiçoando nossa didática, com o 

avanço das apresentações fui encaminhado para a Escola, Aluízio Ferreira e Tiradentes, 

com tutoria, no colégio militar o índice de frequência foi alto, a carência era grande, e o 

trabalho foi perfeito, com melhoras de sessenta por cento nas notas comparadas ao 

semestre anterior antes do PIBID, fomos encaminhados ao José Francisco, fizemos 

reforços para tirar as dúvidas dos alunos, já no Aluízio Ferreira tive trabalhos como 

experimentos, correções de provas das olimpíadas de Física e de astronomia, tivemos 

resultados bons, de alguns alunos e com promessa de melhora. A aceitação que tivemos 

nas escolas dos professores, colaboradores  e dos alunos também foram ótimas, a 

frequência foi baixa pela turma do terceiro ano, mas primeiro e segundo teve um número 

satisfatório de alunos, mas o desenvolvimento deles também teve uma significativa 

melhora. Na reta final do projeto estávamos indo apenas acompanhar os professores em 
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sala de aula. Conseguimos ainda uma interação dos alunos com a Unir, na semana da 

física, onde apresentamos vários experimentos!

Conclusão

Realizados esses grandes trabalhos, vimos uma grande aceitação exterior também 

, país satisfeitos e até alunos selecionados para ir à Brasília, em uma competição de 

lançamento de foguetes. Para mim foi uma oportunidade de adquirir experiência com o 

ambiente escolar, buscar melhorar onde for possível, 
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BOLSISTA: JOSÉ ALVES DA SILVA JUNIOR  

RELATOORIO PIBID 

 

Eu José Alves iniciei em janeiro de 2019 como bolsista, neste período como 

bolsista iniciamos  

Um processo de estudos com pesquisas na escola jk com um trabalho ligado 

para ensino de física para os alunos que ali estão para que eu entenda sobre 

como que é feito o ensino na para que eles se tornem bons profissionais tanto 

na área de física quanto em outra área. 

Neste processo realizamos um trabalho sobre lançamento de foguetes com 

estudos sobre o projeto nós conseguimos coloca em pratica para os alunos se 

desenvolver no trabalho ali feito. Juntamos ali processo com várias tentativas 

com alunos e com colegas, com tudo dano certo chegamos no ponto certo para 

enfim colocar em pratica, juntamente com alunos conseguimos este processo 

que então foi realizado um campeonato para que as escolas participassem de 

um evento no estado do biancao que foi realizado e finalizado. 

Na sequência começamos a formalizar um novo projeto sobre calorímetro, foram 

realizados esse trabalho junto com outra bolsista para que chegasse no 

resultado em si para colocarmos em pratica com os alunos para que eles 

intendem como e feito um sistema de armazenamento de calor   

E colocar em pratica. 

Neste tempo como bolsista realizamos várias atividades, no modo geral tivemos 

uma boa atuação e conseguimos passa para os alunos uma boa atuação neste 

período. 
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Resumo Final 

Luiz Felipe de Oliveira Lima 

O projeto do PIBID proporcionou aos bolsistas envolvidos uma melhor compreensão do 

ambiente escolar, assim possibilitando que interajam com os professores e percebam a 

importância da área em que iram atuar futuramente. No qual a Escola Estadual de 

Ensino Fundamental e Médio Prof. José Francisco dos Santos aonde o projeto do PIBID 

está sendo desenvolvido, foram realizadas aulas de reforço com o intuito de fortalecer 

a compreensão do conteúdo para os alunos (a) no qual entre essas aulas foram 

desenvolvidos aulões para o ENEM, tutorias e aulas experimentais sobre os conteúdos 

que estava sendo abordado para as turmas sendo alguns desses eletricidade, 

termodinâmica, ótica geométrica etc. No qual ao fim de cada aula experimental foi 

passado um questionário para observar o rendimento da turma e assim foi possível 

observar a preferência dos alunos (a) com as aulas diferenciadas para fugirem um pouco 

do quadro e irem para a pratica assim tornando as aulas mais atraentes. Alguns pontos 

positivos foi conhecer o ambiente escolas e poder ajudar os alunos a compreender 

melhor o conteúdo que estava sendo abordado em sala de uma maneira mais pratica e 

fácil. Por fim viemos concluir que o projeto nos possibilitou uma maior compreensão 

das dificuldades dos alunos e uma maior experiencia para que quando atuarmos na área 

possamos nos tornar ótimos profissionais. Já no finalzinho do ano começamos além de 

atuar na escola fazer o banner para apresentação com todos os outros bolsistas do 

projeto tanto os da Física, quanto os de Matemática. Todos tiveram a oportunidade de 

falar como foi participar do projeto e já poder estar de preparando, para futuramente 

poder atuar de forma, mas pratica e com menos medo da sala de aula. Foi uma 

oportunidade muito boa ter participado do projeto e espero que futuramente possa 

participar de outros que forem vim para o meio acadêmico. Só tenho a agradecer aos 

colegas de sala que juntos conseguimos desenvolver melhor as atividades propostas e 

aos professores que nos ajudavam sempre que precisávamos. 
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Relatório de reuniões do pibid do 

período 

de 2018 a 2019’’  

discente : Marcelo de Souza 

Pimentel 

Coordenadores : Prof. Walter e         

Carlos mergulho 
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Aos 01 dias do mês de outubro  de dois mil e 

dezoito, às 14:30 horas, no LAPEF do Campus 

da Unir de Ji-Paraná, reuniram-se 

ordinariamente os discentes  Ariane, 

Crisnanda, Fernanda, Gedeão, Joel, Kaio, 

Lindonil, Marcelo,Mateus, Rafaela,Teresinha, 

Waglinson, professores Carlos e Walter. 1) 

Comunicados: a)Criação de um novo grupo do 

whatsapp apenas para avisos; b)Reuniões 

semanais para as apresentações dos planos de 

aula ; 2) Assuntos discutidos: a) Na devida 

reunião os alunos apresentaram seus planos 

de aula sobre o assunto Movimento Uniforme 

(MU) na seguinte ordem, Lindonil, Marcelo e 

Rafaela.-após cada apresentação o 

Relatório Física Ji-Paraná (0421168)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 28



coordenador presente expos suas opiniões 

sobre cada aula proposta- b) O aluno Marcelo 

apresentou seu plano de aula sobre 

movimento uniformemente variado (muv). C) 

Foi explicado rapidamente sobre o uso do 

Google drive e como enviar arquivos nas 

pastas.D) Foi conversado sobre a manutenção 

da sala e passado uma nova atividade para os 

alunos reapresentarem  sobre os assuntos de 

MU e MUV . E) o aluno Mateus fez sua 

apresentação de aula sobre física básica.  Nada 

mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada 

às 17:15 horas e eu, Ariane Dandares, 
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secretário presente na reunião, lavrei a 

presente ata. 

 

observações:  neste dia apresentei sobre o 

conteúdo,  (mu e muv ) os coordenadores 

presente no dia expos suas opiniões sobre a 

aula apresentada .  

 

 

 

 

Ao 03 dia do mês de setembro de dois mil e 

dezoito, às 14:39 horas, no LAPEF do Campus 
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da Unir de Ji-Paraná, reuniram-se 

ordinariamente os discentes Alexsander, Ana 

Vitória, Ariane, Aricson, Crisnan hushusada, 

Diorgene, Fernanda, Gedeão, Guilherme, 

Jesciane, Joel, Kaio, Lindonil, Lo-ami, Luis, 

Marcelo, Marielli, Mario, Mateus, Rafaela, 

Rodrigo, Teresinha, Waglinson, Weulis, Camila, 

Caue e os professores Carlos e Walter. 1) 

Comunicados: a) apresentação da sala que 

servirá de auxílio para os alunos do PIBID; b) 

Os recursos que estarão à disposição dos 

alunos c)A criação de um ambiente virtual; d) A 

criação de uma pasta compartilhada entre os 

participantes do projeto. 2) Assuntos 

discutidos: a)Futuras atividades, tais como 
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planejamento de aula; b)Os horários 

disponíveis; c)A inclusão dos participantes no 

ambiente escolar. Nada mais havendo a tratar, 

a reunião foi encerrada às 16h horas e eu, Ana 

Vitória, secretário ad hoc, lavrei a presente ata. 

 

obs.  nesse dia tratamos de assuntos 

relacionados a planejamentos de novos 

 conteúdos a serem 

 trabalhos com alunos nas escolas publicas. 
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ATA DA REUNIÃO DO PIBID DE 15/10/2018 

 

No dia 15 de outubro de 2018, as 14:20 da 

tarde no campus de Ji-Paraná,  reuniu- se os 

discentes: Waglinson, Mateus, Rafaela, Ariane 

que chegaram no horário pontual, já Gedeão e 
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Marcelo que se atrasaram para o início da 

reunião com a presença dos professores Carlos 

Mergulhão e Walter. Logo no início o professor 

Walter pediu a discente Rafaela que 

apresentasse e não foi possível por falta de um 

notebook  para usar a TV, ele pede aos 

próximos que irão apresentar que possam 

levar um notebook ou transformar a 

apresentação em imagem, houve um 

questionamento sobre os horários. Às 14:31 

Waglinson e Mateus começaram a explicar 

sobre "Conservação de Energia"  o professor 

Walter e Mergulhão fizeram questionamentos 

para debater o assunto, o professor pede aos 

alunos presentes que preparem a próxima 
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apresentação sobre "Energia", de certo eles 

marcaram uma reunião para a próxima 

Terça-feira dia 23/10/2018. O professor  as 

14:57 pede aos alunos  para prepararem e 

colocar as aulas no Drive e diz  "e  não é 

apenas para fazer o resumo e achar que não 

devem apresentar " e ele ainda continuou 

dando explicação aos assuntos que estava 

sendo relatado na reunião.  As 14:58 o bolsista 

Gedeão começou a apresentar a sua aula, as 

15:16 começou os questionamentos e 

explicações e as 15:27 o bolsista voltou a 

apresentar, 15:28 professor Carlos voltou a 

questionar, às 15:41 terminou de apresentar. O 

professor Walter marca para nós reunirmos na 
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quinta-feira dia 18/10/2018 para que possa 

terminar as apresentações. E o professor ainda 

afirma que os alunos podem pegar livros na 

sala do PIBID como um auxílio,  e ainda o 

professor Carlos deixa claro que os alunos que 

não vieram  hoje é necessário que venha na 

próxima reunião e todos os alunos que não 

vieram nessa reunião seria necessário justificar 

sua falta . Sem mais a tratar a reunião foi 

encerrada às 15:51 horas e Mateus presente na 

reunião lavrei a presente ATA. 

Justificativas: Até o dia 16 de outubro de 2018 

às 10 horas e 7 minutos, dos 18 bolsistas que 
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faltaram na reunião apenas Lo-ami não 

justificou sua falta. 

 

obs. nesse dia os bousista waglinson e 

Matheus  apresenta o conteúdo sobre 

conservação de energia , os professores 

presentes no dia,  faz um comentário sobre o 

assunto , e logo em seguida é discutido a ideal 

de os integrantes usarem o aplicativo drive , 

para editar e salvar os materiais a serem 

trabalhados !! 
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No dia 23 de outubro de 2018, às 14:15 horas, 

no Campus da Unir de Ji-Paraná, reuniram-se 

ordinariamente os discentes: Ariane, 

Crisnanda, Gedeão, Joel, Kaio, Lindonil, Luis, 

Marcelo, 

Mateus, Rafaela, Teresinha, Waglinson, e o 

professor Walter. 1) Comunicados: a) A 

próxima 

reunião ficou marcada para quinta-feira dia 

01/11/2018; b) O professor Walter passou 

novos 

Relatório Física Ji-Paraná (0421168)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 38



temas para os alunos, quem estava 

ministrando sobre “M.U e M.U.V” ficou com 

“Vetores”, os 

demais ficaram com o Capítulo 5 do livro; 2) 

Assuntos discutidos: a) Aluna Ariane inicia sua 

aula sobre energia as 14:15 e finaliza as 14:45, 

o professor Walter fez algumas observações e 

não 

houve perguntas; b) Aluno Waglinson inicia 

sua aula sobre energia as 14:45 e finaliza as 

14:55, o 

professor Walter fez algumas observações e 

não houve perguntas; c) Professor Walter fez 

alguns 
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esclarecimentos sobre Energia; d) Aluno 

Mateus inicia sua aula sobre energia as 15:05 e 

finaliza 

as 15:55, o professor Walter fez algumas 

observações e não houve perguntas; e) Aluno 

Marcelo 

inicia sua aula sobre M.U e M.U.V as 16:00 e 

finaliza as 16:30, o professor Walter fez 

algumas 

observações e não houve perguntas; f) Foi 

esclarecido algumas dúvidas dos discentes. 

Nada mais 
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havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 

16:40 horas e eu, Kaio Felipe, lavrei a presente 

ata. 

 

 

 

 

 

 

 

Ata da reunião do PIBID de 18/10/2018 

No dia 18 de outubro de 2018 às 14:30 da 

Tarde no Campus de ji - paraná reuniu-se os  
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discentes Alexsander ,Joel, Mateus, Ana 

,Waglinson ,Rodrigo ,Terezinha ,Jesciane, Kaio 

Ariane  

, Lindonil ., Gedeão ,Rafaela e o Professor 

Walter já Diógenes e Marcelo e o professor 

Carlos  

mergulhão se atrasaram um pouco para o 

início da reunião às 14:35 o discente Rodrigo 

inicia  

apresentação da aula sobre mu e muv às 14:52 

os professores fazem algumas observações  

sobre a aula MU e MUV às 16 :00 discente 

Terezinha inicia a sua apresentação sobre a  
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conservação de energia às 16:23 os professores 

fazem uma argumentação sobre a aula de  

conservação de energia sem mais a tratar a 

reunião do pibid se encerra às 16:55. 

 

 

 

No dia 06 de novembro de 2018, às 14:45 

horas, no Campus da Unir de Ji-Paraná, 

reuniram-se 

ordinariamente os discentes: Ariane, 

Crisnanda, Gedeão, Kaio, Lindonil, Marcelo, 
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Mateus, Rafaela, Diorgine, Ana Vitória e o 

professor Walter. 

 1) Comunicados: 

 a) A próxima reunião ficou marcada para 

quinta-feira dia 08/11/2018; 

b) O professor Walter escolheu os alunos Ana 

Vitória, Crisnanda e Diorgine para dar aula no 

dia em questão (08/11) sobre o Capítulo 5; 

O Professor Walter esclarece que as 

apresentações estão muito fraca e precisa 

melhorar bastante; 

2) Assuntos discutidos; 
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a) Aluno Lindonil inicia sua aula sobre energia 

as 14:45 e finaliza as 15:22, o professor Walter 

fez algumas observações e não houve 

perguntas;  

b) Aluna Rafaela inicia sua aula sobre energia 

as 15:24 e finaliza as 15:39, o professor Walter 

fez algumas observações e não houve 

perguntas;  

c) Professor Walter fez alguns esclarecimentos 

sobre vetores;  

d) Aluna Ariane inicia sua aula sobre energia as 

15:45 e finaliza as 16:03, o professor Walter fez 

algumas observações e não houve perguntas; 
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e) Aluno Mateus inicia sua aula as 16:02 e 

finaliza as 17:02, o professor Walter fez 

algumas 

observações e não houve perguntas;  

f) Foi esclarecido algumas dúvidas dos 

discentes. Nada mais 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 

17:03 horas e eu, Crisnanda Leal, lavrei a 

presente ata. 
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Ata da reunião do PIBID do dia 29 de 

Novembro de 2018. 

Ata 29 de novembro de dois mil e dezoito, às 

14:35 horas, no LAPEF do campus da UNIR de 

Ji-Paraná,  reuniram-se os discentes: Mateus, 

Terezinha, Gedeão, Marcelo, Lindonil, 

Waglinson e Rodrigo. Waglinson apresentou 
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sobre "Probabilidade", Marcelo e Lindonil 

sobre "As Leis de Newton". Ambas as 

apresentações o Professor Carlos mergulhão 

expressou suas opiniões sobre as 

apresentações. "*E ficou para a próxima 

reunião que o Discente Marcelo apresente a 2 

Lei de newton, o discente Lindonil apresente 

novamente as Leis de Newton e o discente 

Rodrigo também irá apresentar sobre as Leis 

de Newton.*" A reunião se encerrou às 16:50 

horas, e eu Rafaela A. da Silva, secretário 

presente na reunião, lavrei a presente ata. 
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ATA DA REUNIÃO DO PIBID, DO DIA 08 DE 

MAIO DE 2019 

Teve início as 14:20hrs na Universidade Federal 

de Rondônia, docente presente Walter, e 

discente Ariane, Rafaela, Terezinha, José, 

Mateus, Ana Vitória, Ricardo, Alex, Gedeão, 

Luiz, Marcelo, Jackson, Assaf, André, Diógenes, 

Valéria (voluntária). A) os bolsistas que estão 

indo as escolas contaram como está sendo a 

experiência. B) foi relatado as dificuldades dos 
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alunos das escolas, como: dificuldade de 

aprendizado, falta de conhecimento nos 

termos (expressões, contas, símbolos), 

dificuldade em álgebra, má interpretação.  

C) O docente presente na reunião tirou dúvidas 

relacionadas às idas as escolas. 

D) o docente explicou sobre o dropbox e 

passou as informações para que possamos 

baixar as apresentações das aulas. 

E) o bolsista jackson apresentou uma aula 

sobre Mu e Muv, a bolsista Valéria apresentou 

sobre Mu, deixando para continuidade para a 

proxima reunião.  

Reunião teve fim as 17:15. 
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Sendo assim, nada mais a ser dito, eu Ariane 

Dandares de Lima, lavrei a ata. 
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Ata da reunião do PIBID do dia 17 de janeiro de 

2019. 

Aos 17 do mês de janeiro de dois mil e 

dezenove , às 19:29 horas, no LAPEF do campus 

da UNIR de Ji-Paraná, reuniram-se os 

discentes: Rodrigo, Aricson,  Terezinha, Luiz, 

Mariely, Marcelo, Loami e o professor Carlos.  

Rodrigo  apresentou sobre "Leis de newton", 

Aricson apresentou sobre "Conservação de 

Energia", Loami apresentou sobre "M.U 

movimento uniforme" e Luiz apresentou sobre 

"Física Básica". Em todas as apresentações o 

professor Carlos Mergulhão  expressou sua 

opinião sobre cada apresentação. Observação: 
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*O professor Carlos falou sobre as faltas dos 

discentes na  parte da noite na qual não teria 

justificativa para faltas. Loami apresentará  na 

proxima reuniao o "M.U.V" e Luiz apresentará 

MU e MUV. A reunião encerrou às 20:55 horas 

e eu, Rafaela A. da Silva, secretário presente na 

reunião, lavrei a presente ata.  

-------------------------------- 

de 04 a 08 de novembro  

de 2019  participei da Xlll semana da física , no 

campus de ji paraná-ro, apresentando o 

experimento de : Eletroimã , sob a orientação 

dos professores ( Walter trennephol junior , 

Carlos mergulhão junior) 
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Anexo II – Relatório de Atividades do Bolsista 

1. PIBID-PROGRAMS INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA 

 

2. Edital: 2018 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

 

3. COORDENADOR-GERAL do Projeto: Walter Trennepohl/ Carlos Mergulhão 

 

4. ORIENTADOR DO BOLSISTA: JULIANA BESSA DE ALMEIDA 

 

5. Nome bolsista: Marielli M de Vasconcelos 

 

6. Período de recebimento da bolsa: De: 01 /08 /18 a31 /01 /20 

7. Título da Dissertação/Tese  
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8. Relatório de Atividades 

I. Atividades 
II. 13/08/2018 

Resenha critica do artigo: refletindo a inserção tc’s no ensino da física (phet e modellus) Carga horária : 18:00 as 
22:30 

III. 14/08/2018 
Resenha critica do artigo: conversando sobre a luz: uma abordagem sobre as concepções dos estudos na 
construção da câmara escura de ofícios. Carga horária: 16:30 as 23:00 

IV. 03/09/18  Reunião entre bolsistas e coodernadores 
V. 07/11/18 Preparação  para apresentação sobre conservação de energia. Carga horária 19:00 as 22:00 

VI. 08/11/18                                                                                                                                                 apresentação sobre 
conservação de energia, e assisti outras apresentações 14:00 as 17:00 

VII. 10/12/18 
Plano de aula  sobre força peso. Carga horária 18:30 as 22:32 

VIII. 13/12/18 apresentação sobre força peso. Carga horária 14:00 as 17:15 
IX. 05 a 10/01 /2019 leitura sobre gravitação. Carga horária de 1 hora por dia 
X. 15/01/19     plano de aula do conteúdo de gravitação 19:15 as 22:00 

XI. 16/01/19 apresentação sobre gravitação e assisti outras apresentações 14:00 as 17:05 
XII. 24/01/19 ouvinte na apresentação de conservação de energia e leis de Newton 14:30 as 17:00 

XIII. 31/01/19 finalizei apresentação sobre gravitação. Carga horária  14:00 as 16:30 ; obs: houve outras 
apresentações 

XIV. 07/02/19 reunião para definições de apresentações. Carga horária  13:30 as 16:40 
XV. 07/02/19 

Leitura e estudo sobre a primeira lei de Kepler. Carga horária de  20:00 as 22:00  
XVI. 08/02/19  leitura e estudo sobre a segunda e terceira lei de Kepler. Carga horária 19:00 as 22:14 

XVII. 12/02/19     plano de aula sobre as leis de Kepler carga.  Carga horária  20:00 as 23:13 
XVIII. 13/02/19 apresentação sobre as leis de Kepler e ouvinte na apresentação de MU E MUV  

XIX.  
Março 2019 aulas de reforço as quinta feiras na escola Aluizio dias: 14,21,28 carga horária das 07:10 as 11:15 somente 
auxiliando os alunos com as atividades. 
XX. 25/03/19 revisão para prova com os alunos do 1° ano- escola Aluizio 07:45 as 11:00 

XXI. 27/03/19 
Plano de aula sobre notação 18:00 as 17:00 – 22:15 as 23:10  

XXII. 28/03/19       aula de reforço: notação cientifica para o primeiro ano da escola Aluizio -07:40 as 11:15 
XXIII. 02/04/19   plano de aula para movimento uniforme- 19:00 as 21: 30 
XXIV. 03/04/19 reforço escolar: MU para o primeiro ano da escola Aluizio – 07:39 as 11:15 
XXV. 27/04/19 revisão e ajuste na aula de notação – 19:15 as  21:30 

XXVI. 28/04/19 reforço sobre notação cientifica com um dos primeiro ano da escola Aluizio 07:30 as 11:00 
XXVII. 16/05/19 reunião sobre ajustes no projeto e sobre experimentos em escolas um inclusive já sendo realizado 

por dois acadêmicos que é o lançamento de foguetes 14:00 as 17:30 
XXVIII. 19/06/19      feira tecnológica na escola Aluizio ferreira - 19:00 as 22:00 

XXIX. 23/06/19   ajuste em slide para ministraço da palestra sobre vidrarias- 18:00 as 19:15 
XXX. 23/06/19    plano de aula sobre o conteúdo a ser abordado na palestra realizada no laboratório da escola 

XXXI. 24/06/19 ministrei uma palestra sobre vidrarias para os alunos do 9° ano- Aluizio ferreira 07:30 as 11:30 
XXXII. 25/06/19 limpeza e organização da sala do pibid -19:30 as 21:40 

XXXIII. 11/07/19 reunião referente as atividades  no período de férias  
XXXIV. Agosto 2019 pesquisa sobre questões do Enem com relação a física e pesquisa sobre experimentos, 

também analisando conteúdo para construção de um artigo.  Dias 10, 14,17,20. Buscar de pesquisa 1 hora 
por dia. 

XXXV. 29/08/19 reforço escola para o 9° ano sobre notação cientifica- Aluizio. 07:30 as 11:10 
XXXVI. 11/09/19 
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Auxiliar de sala de aula com os conteúdos de potencia e energia elétrica no terceiro ano aprendemos sobre 
diário eletrônico da SEDUC, e também atividades de termodinâmica.          19:15 as 22:00                       
 

➢ 12/09/1019 
Foi feita uma revisão com nono ano sobre alguns conceitos básicos de cinemática  e pedido que os 
mesmos fizessem alguns experimentos para próxima aula. 
➢ 19/09/19 

As 13:30 os alunos não haviam trago os experimentos foram orientados a respeitos das atividades 
e liberados as 14:30 para estudarem para uma prova. 

 
➢ Á pedido do coordenador escolhemos duas questões do Enem e fizemos a resolução atividade foi 

realizada em torno de 1 hora e meia. Atividade realizada no mês de Agosto. 
➢ Pesquisa e elaboração de um gerador de hidrogênio para explicar eletrolise. Entre pesquisa e 

construção  
do trabalho realizado em dupla durou em torno de 6 horas. Pesquisa realizada no mês de 
setembro. 

➢ 25/09/19 acompanhamento em sala de aula com professor Chargas onde foi aplicada uma 
prova para o terceiro ano, após exercícios de termodinâmica para o segundo ano, e nas 
duas ultimas aulas o terceiro e o primeiro ano fizeram avaliações. Carga horária de 19:15 
as 10:10 

➢ 25/09/19 plano de aula para o nono ano sobre movimentos; plano inclinada e 
termodinâmica. Carga horária 11:30 as 12:50 

➢   26/09/19  
Reforço com o nono ano onde os alunos foram incentivados a trazer experimentos para 
sala de aula; um grupo trouxe o experimento caneca assustada onde os mesmo falaram 
o que haviam entendido e esclareceram suas duvidas, após tiveram aula com realização 
de algumas atividades sobre movimentos. No mesmo dia foi trabalhado o conteúdo de 
termodinâmica com segundo ano e plano inclinado com o primeiro. Carga horária 13:30 
as 17:15. 

➢ 02/10/19 acompanhamento em sala de aula com professor Chargas foi corrido a prova do 
terceiro ano, aplicado uma avaliação de pesquisa para os alunos do segundo ano, as 
outras duas turmas do primeiro e terceiro ano também fizeram algumas atividades dos 
conteúdos trabalhado em sala de aula valendo nota. 19:15 as 10:15 

➢ 09/10/19 foi realizado a aplicado do pré Enem onde acompanhamos o terceiro ano por 
um período e depois estudamos junto a alguns profissionais da escola a possibilidade de 
levar os formandos daquele ano para conhecer a Unir. 19:15 as 21:45   

➢ 30/10/19 acompanhamento em sala onde foi trabalhado o conteúdo de 
eletromagnetismo com os alunos do terceiro ano em ocasião as duas turmas da noite, 
após no segundo horário óptica falando sobre refração da luz com segundo ano, e 
finalizando com a turma do primeiro com conteúdo sobre trabalho. Carga horária 19:30 
as 10:15. 

➢ 04/11/19 abertura da semana da física na universidade federal onde fui voluntária e 
ouvinte em duas palestras atuação do físico nas áreas de medicina e física de lasers. 19:00 
as 10:30 

➢ 05/11/19               ¹ na semana da física houve a expofisica meu experimento sobre eletrolise 
foi exposto por colegas 14:00 as 17:15 
²semana da física na unir fui voluntaria e participei do mine curso smatphone e as 
atividades experimentais  investigativas no ensino de  física. 19:00 as 21:50. 
 

➢ 06/11/19 exposição do meu experimento, exposição do banner do meu resumo simples, 
fui voluntaria e participei das olimpíadas de física onde fiquei em terceiro lugar, e 
também fui ouvinte em duas palestras. Carga horária 19:00 as 22:00  

➢ 07/11/19 
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➢ Organizei o auditório onde as atividades eram realizadas participei  de um curso de 
aplicação de calculo numérico  na resolução de equações diferenciais; curso do R para o 
ensino de física e matemática.  E novamente finalizei o curso smartphone  e as atividades 
experimentais.  Carga horária 08:00 as 12:00 -14:00 as 17:15 -19:00 as 21:50. 

➢ 08/11/19 fui voluntaria e participei das três palestras aplicadas diagnósticos do ensino da 
astronomia nos cursos de Física da unir; teoria de Gauge na rede; Photocatalytic 
hydrogen production whit tantalum oxide nanatubes. Carga horária 19:00 as 21:50 

➢ 25/11/19  
Reunião da organização do PIBID na universidade das 08:00 a 11:30 das 13:30 as 17:00 no 
período da a tarde apresentei as atividades realizadas na escola no qual participei do 
projeto mostrando as problemáticas e  vantagens no qual eu e meu grupo chegamos a 
conclusão. 

 
➢ Dia 09/12/19 foi realizado o conselho de classe na sala de professores da escola onde 

fomos convidados a participar para entendermos melhor as problemáticas da escola. 
 DURANTE O PERIODO DE SALA DE AULA TRABALHEI COM REDAÇÕES E 

DESENHOS ENVOLVENDO AS AULAS E O EMOCIONAL DE CADA UM, 
ASSIM CONSEGUI ENTENDER AS ATITUDES EM SALA DE AULA E AS 
DIFICULDADES EM SALA, O RESULTADO DESSE TRABALHO 
PSICOEDUCACIONAL FOI EXTREMAMENTE GRATIFICANTE. E DUROU 
TODO O ANO DE 2019 COM AS TURMAS DO NONO E PRIMEIRO ANO. 

 

 

 

 
 

XXXVII. Resultados Alcançados 

As atividades tem sido de grande valor pois nos permite uma fixação maior dos conteúdo trabalhados nas escolas 
de ensino fundamentais e médio, como também a conhecer a realidade encontrada na área com relação a aplicação 
de conteúdos e o contato direto com alunos, ampliando também o conhecimento sobre diversos artigos publicados 
com relação a conteúdos de física realizados em escolas ou universidades. Nas escolas podem percebem como é a 
realidade de um professor, e desta maneira percebi que realmente estava no caminho correto pois desenvolvi 
atividades paralelas com as turmas trabalhadas podendo alcançar os alunos de uma maneira diferente passando a 
conhecer a realidade e dificuldade que cada um trazia para âmbito escolar. 

Graças ao projeto pode também desenvolver melhor a interpretação e leitura, entender assuntos no qual eu ainda 
tinha dificuldades, pois precisava de me preparar cada vez mais para estar em sala de aula; pode apreender sobre o 
sistema educacional publico e também trabalhar com os sistema disponibilizados para os professores como cadastro 
de livros na biblioteca e o diário eletrônico. O projeto proporcionou sem  sombra de duvidas um grande crescimento 
profissional e acadêmico.  Trabalhar de maneira teórica e pratica trás grande aprendizagem pois podemos notar 
como há interação entre o aluno e o professor, também como alguns se desenvolvem melhor na pratica; a imagem 
abaixo é um dos experimentos feito no projeto onde estudamos um pouco sobre a eletrolise.  
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Também foram realizado atividades pelos próprios alunos tanto para apresentações na universidade como também 
na escola, ressaltando que a escola ALUISIO FERREIRA participou da competição nacional de lançamento de 
foguetes e foi uma das vencedoras trabalho realizado com a professora Juliana. A baixo segue uma seqüência de 
imagens que iram mostrar um pouco das atividades entre acadêmicos do projetos e alunos claro juntamente com a 
escola e universidade. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Maiis imagens de atividades registradas: 
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XXXVIII. Produção Acadêmica 

Sampaio e Calçada, artigos científicos diversos  e Google. 
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XXXIX. Infraestrutura 

Media 

 

 

 

9. ASSINATURAS  

Data: 02/03/19 

 

 

 

 

Marielli Meireles de Vasconcelos  

                        Nome do bolsista  

 

 

Walter/ Carlos  

unir 

___________________________________ 

Nome do coordenador  
Coordenador-Geral do Projeto 

Nome da Instituição  
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Relatório de Atividades do 
Bolsista  

1. TÍTULO DO PROJETO : PIBID  

2. Edital: PIBID 2018  

3. INSTITUIÇÃO: UNIR  

4. COORDENADOR-GERAL do Projeto: WALTER TRENNEPOHL/ 
CARLOS MERGULHÃO  

5. ORIENTADOR DO BOLSISTA : PROFESSORA 
JULIANA BESSA DE ALMEIDA 

6. Nome bolsista: MARIO CESAR BATISTA DA 
SILVA  

7. Período de recebimento da bolsa: De:01 /08 /18 a 31/01 
/20  

8. Título da Dissertação/Tese:  
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9. Relatório de Atividades  

I. Atividades 

 II. No dia 13 de agosto resenhas críticas ref: ação 7 plano de trabalho. Título: as pesquisa em 
ensino - CARGA: 19:00 as 22:30.  

III. No dia 14 de agosto de 2018, resenha crítica. carga :19:15 as 23:00 influenciando a 
formação de professores.  

 
❖ Título: o mestrado profissional em ensino e seu potencial de impacto na educação básica. E 

também o título: ensino – aprendizagem de física no nível médio: o estado da arte da 
produção acadêmica no século XXl; carga:19:00 as 22:05 

❖  IV. Resenha crítica: educando o olhar na observação de aprendizagem. carga:18:00 as 21:30 
❖ plano de aula para apresentação de aula teste com integrantes do projeto. carga: 18:00 as 
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19:50. 
V. Aula no dia 11 de outubro de 2018 na sala do pibid, para os integrantes do projeto sobre MU e 

MUV. VI.  
25 de junho VII. Organizei a sala do pibid e cataloguei experimentos que estão na sala do 

projeto. Carga de 19:30 as 21:40  
 VIII. 19 de junho  Participei da feira de tecnologia na escola Aluisio ferreira auxiliando os 

professores e acompanhado os projetos desenvolvidos pelos alunos. carga:  19:00 as 22:00 
X. Agosto de 2019 XI. Pesquisei sobre alguns experimentos para a semana da física e estou 

analisando o tema para o artigo; carga: entre pesquisa e elaboração foi gasto um período de seis 
horas onde nos reunimos uma hora por encontro em média. 

 
que foi pedido, também fiz atividade com relação a questão do Enem. XII. 28 de agosto de 

2019 participei ativamente de uma aula nos terceiros ano na escola Aluisio com professor Chargas. 
carga horária: 19:15 às 22:00 

❖ 11/09/19 aula com terceiro ano sobre potência e energia elétrica. Segundo  ano 
termodinâmica. carga: 19:25 às 22:10 

❖ aula de acompanhamento com terceiro, segundo e primeiro ano, onde foi trabalhados 
conteúdo de termodinâmica e aplicação de prova. Carga: 19:15 às 22:00. 

❖ 02/10/19: aula com segundo, terceiro e primeiro ano, onde os alunos fizeram prova de 
pesquisa para complementação de nota no semestre. Carga: 19:15 às 22:00. 

❖ 09/10/19: aplicação do pré teste do ENEM para alunos do terceiro ano. Carga: 19:30 às 21:45. 
❖ 30/10/19: aula com segundo e terceiro ano sobre eletromagnetismo, óptica e trabalho. Carga: 

19:30 às 22:00. 
❖ 04/11/19: semana da física na universidade, fui ouvinte na palestra atuação do físico nas 

áreas de medicina e física de lasers. Carga: 19:00 às 22:30. 
❖ 05/11/19: apresentação de experimento sobre eletrólise feita por colegas, participei de mini 

curso de atividades realizadas com smartphone. Carga: 19:00 às 21:50. 
❖ 06/11/19: exposição de banner, exposição de dois experimentos em duas palestras 

ministradas. Carga: 19:00 às 22:00. 
❖ 07/11/19: finalizei o curso de smartphone e fiz atividades experimentais. Carga 19:00 às 

21:50. 
❖ 08/11/19: participei de três palestra sobre astronomia, teoria de Gauge, Protocatalytic 

hidrogen production white tantalun oxide nanatube. Carga: 19:00 às 21:50. 
❖  25/11/19: reunião final do pibid com mesa redonda exposição de banners e apresentação de 

atividades realizadas. Carga 08:00 às 11:30 e 13:30 às 17:00. 
❖ 09/12/19: conselho de classe  
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XIII. Resultados Alcançado 

 XIV. As atividades desenvolvidas me ajudaram a entender melhor o conteúdo de mecânica 1 e 2 , 
como também a desenvolver melhor relatórios e resumos, incentivou ainda mais a leitura de artigos, 
após começar a apresentar as aulas preparadas e ter a oportunidade de melhorar pontos através das 
observações feitas pelos professores também melhorei meu desenvolvimento como acadêmico na 
hora de apresentar meus trabalhos.  

XV. Produção Acadêmica  
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XVI. Infraestrutura  
As atividades são realizados em uma sala destinada o projeto na universidade ou nas escolas               
participantes do projeto, a escola possui laboratório porem há uma grande dificuldade para o              
uso, mas sempre há a orientações para que possa fazer experimentos de baixos custos(              
materiais recicláveis).  

10. ASSINATURAS  

Data: 29/08/19  

Mario Cesar batista da silva  

__________________________________
_  

Nome do bolsista  
Walter/ Carlos /unir  

Nome do coordenador 
Coordenador-Geral do Projeto 

Nome da Instituição  

3  
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Relatório de atividades do Pibid. 

Mateus Batista Paião. 

Desde o início das atividades do Pibid foram feitas diversas atividades que irei citar: 
apresentações de aulas aos professores coordenadores, reforço nas escolas e 
acompanhamento em sala durante a aula, colaborei também com os lançamentos 
de foguetes na escola Aluízio Ferreira, corrigir provas de astronomia e astronáutica, 
apresentei experimentos para os alunos, num todo eu apresentei aulas de 
experimentos voltados a termodinâmica, fui a passeada do Maio Amarelo, ajudei a 
registrar livros num sistema na escola Aluízio Ferreira. Na segunda parte do ano o 
acompanhamento foi durante as aulas do professor, pude analisar as aulas, ajudar 
os alunos, apresentei banner na Unir demostrando nossas atividades. Estive 
presente  no Conselho de classe, foi bom ver como é. 

Todas essas atividades foram importantes para ter um contato com a escola saber 
como é na realidade a interação foi muito produtiva. 
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BOLSISTA: RAFAEL R. DO COUTO 

RELATORIO PIBID 

 

Entrei no PIBID no final do ano de 2018. Era apenas voluntario e entrei como bolsista, 

fiz tudo como os outros bolsistas, preenchi horários, assuntos que tínhamos mais 

dificuldades, li artigos e resumos sobre os artigos.  

Assim que voltou as férias em 2019 o professor orientador decidiu que iriamos para as 

escolas, fiquei com a parte experimental para ser ministrada em sala de aula nas escolas. 

Já participei de tais apresentações experimentais: ‘’calorímetro’’ para os alunos do 2° 

ano, ‘’ lançamento de foguetes’’ com os alunos do 3 ano que foi uma olimpíada que 

envolvia algumas escolas onde se media a distância que o foguete iria atingir com alguns 

produtos como o vinagre etc., ‘’dilatação térmica’’ para os alunos do 2 ano, e ‘’estudo 

dos movimentos’’ para os 9° ano. 

O projeto nos mostra a importância de ter a parte experimental em sala de aula, para 

que fique claro ao aluno como é tal assunto na vida real, para que assim se possa 

entender o conteúdo de forma aberta e clara. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

CAMPUS JI-PARANÁ 

 

 

 

BOLSITA: RAFAELA ALVES DA SILVA   

RELATÓRIO PIBID 

 

 

As atividades do PIBID, começaram em agosto de 201, iniciamos preenchendo horários 

para que assim pudéssemos dar início as reuniões que foram realizadas do campus da 

universidade. Em seguida preenchemos uma planilha disponibilizada pelo professor 

responsável pelo projeto, onde colocamos quais assuntos a gente tinha dificuldade e 

facilidade. Quando preenchemos ficou definido o que iriamos apresentar e logo 

começamos a apresentar aulas para os professores e colegas de projeto, eu apresentei 

sobre ‘’M.U E M.U.V’’, ‘’VETORES’’, ‘’LEIS DE NEWTON E SUAS FORÇAS’’, 

ambas as apresentações os professores deram sugestões de melhorias, sobre o que poderia 

ser melhorado em cada apresentação para que assim pudéssemos estar preparados para se 

iniciar as atividades nas escolas. Assim, entramos de férias e ficou para a gente ler artigos 

sobre ex-pibidianos, logo ficou decidido que iriamos que iriamos iniciar as atividades na 

escola, assim alguns ficaram com a parte experimental para que colocasse a parte em 

pratica juntamente com os alunos em laboratório na escola, para aprofundar os 

conhecimentos que eles adquirem em sala de aula.  

Já realizamos algumas atividades experimentais em sala com os alunos como: ‘’ESTUDO 

DOS MOVIMENTOS’’ que foi ministrado para os alunos do 9° ano, ‘’DILATAÇÃO 

TÉRMICA’’ que foi realizado com os alunos do 2° ano do ensino médio, 

‘’LANÇAMENTO DE FOGUETES’’ uma olimpíada que foi realizada com algumas 

escolas e alunos do 1°,2°, e especificamente alunos do 3° ano do ensino médio e 

‘’CALORIMETRIA’’ para os alunos do 2° ano do ensino médio. 

Na volta as aulas logo após as férias do meio do amo, no 3 bimestre na escola estadual 

Juscelino Kubitschek, voltamos com planejamentos de aulas e iniciamos as aulas com o 
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assunto de ‘’CALORIMETRIA’’ para os alunos do 2° ano do ensino médio. Logo após 

essa aula, planejamos outras aulas onde apresentamos sobre ‘’PRESSÃO E 

DENSIDADE’’ com auxílio de dois experimentos ‘’ELEVADOR HIDRAULICO’’ e 

‘’CALORIMETRO’’, ambos foram apresentados para os alunos do 1° A, 1°B e 3°A, logo 

após as atividades práticas foram passadas aos alunos de ambas as turmas atividades 

complementares sobre a devido aula assistida juntamente com experimento, auxiliamos 

os alunos na resolução das atividades tirando as devidas dúvidas. Logo após esse período 

fizemos uma amostra com dois experimentos sendo eles: GAIOLA DE FARADAY E 

ELEVADOR HIDRAÚLICO, apresentamos a parte teórica e pratica para os alunos, onde 

os mesmos puderam executar os experimentos para que eles vissem como era executado 

e ver como a parte fazer experimentos de física é legal, e assim fazendo com que eles 

pudessem se interessar pela área de licenciatura em física. Logo após nos reunimos nas 

escolas para fazer outras apresentações sobre CALORIMETRIA, já que o tempo de aula 

nas escolas é curto. No fim do ano realizamos a escrita de um artigo na qual seria 

apresentado no encontro do pibid, e com realização de banners. Assim encerramos o 

projeto. 

A experiência com o projeto nos proporciona a saber como é uma sala de aula, a realidade 

que nos mostra, como é a falta de estrutura para o ensino de física, o desinteresse dos 

alunos em aprender física por falta de preparo, falta de aulas práticas nas escolas estaduais 

de todo o Brasil. 
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Assunto Relatorio Ricardo pibid

De Ricardo Bezerra <ciprandib@gmail.com>

Para: wtj1001@yahoo.com.br <wtj1001@yahoo.com.br>

Data dom, 26 26e abr 26e 2020 às 16:27

Entrei no pibid no começo em 2018 como voluntário porém rapidamente desisti do projeto e sai.
Janeiro de 2019 reigrecei no projeto desta vez como bolsista participei de varias reunioes na unir
onde realizamos varias apresentaçoes preparatorias, os alunos foram distrubuido em diferentes
escolas com diferente atividades, participei em duas escolas, primeiro participei na escola Aluisio
ministrando aula de reforço posteriomente fui transferido para a escola Jk onde faziamos docencia
compartilhada com o professor Davi com esperimentos e tivemos varias reunioes com professor
Davi que nos mostrava como era a realidade da docência e nos varias dicas.
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OBJETIVOS   

A participação dos licenciando em processo de formação inicial nas atividades desenvolvidas 

teve como objetivo contribuir para a articulação entre teoria e prática necessária à formação 

dos docentes, elevando assim a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura, 

bem como proporcionar a estes futuros professores a oportunidades de criação bem como 

participação em experiências metodológicas e práticas docentes inovadora.  

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS   

O lançamento do programa PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) 

aconteceu no dia 02 de Agosto 2018 na Fundação Universidade Federal de Rondônia. O evento 

contou com a coordenador institucional do projeto, Prof. Dr. Walter Trennepohl Júnior é 

Prof. PhD. Carlos Mergulhão Junior.   

Reuniões  

Envolvimento e comprometimento da Instituição com bolsistas e unidades escolares 

participantes do programa. As reuniões ocorreram durante todo o ano de 2018 às terça-feira é 

quarta-feira. Participaram das reuniões o coordenador institucional e os coordenadores de 

área, quando foram discutidos assuntos relacionados ao desenvolvimento dos projetos.  

A atividade desenvolveu-se de setembro a outubro  através da leitura compartilhada pela 

coordenador de área, professor supervisor e alunos bolsistas, seguida da exposição dialogada 

da professor, com discussões e debates entre todos do grupo.  

Ao 03 dia do mês de setembro de dois mil e dezoito, às 14:39 horas, no LAPEF do  

Campus da Unir de Ji-Paraná, reuniram-se ordinariamente os discentes Alexsander,  

Ana Vitória, Ariane, Aricson, Crisnan hushusada, Diorgene, Fernanda, Gedeão,  

Guilherme, Jesciane, Joel, Kaio, Lindonil, Lo-ami, Luis, Marcelo, Marielli, Mario,  

Mateus, Rafaela, Rodrigo, Teresinha, Waglinson, Weulis, Camila, Caue e os professores 

Carlos e Walter. 1) Comunicados: a) apresentação da sala que servirá de auxílio para os 

alunos do PIBID; b) Os recursos que estarão à disposição dos alunos c)A criação de um 

ambiente virtual; d) A criação de uma pasta compartilhada entre os participantes do 

projeto. 2) Assuntos discutidos: a)Futuras atividades, tais como planejamento de aula; 

b)Os horários disponíveis; c)A inclusão dos participantes no ambiente escolar. Nada 

mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16h horas e eu, Ana Vitória, 

secretário ad hoc, lavrei a presente ata.  

Aos 08 dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove às 14:43 horas, na Sala 01 do  

Campus da Unir de Ji-Paraná, reuniram-se ordinariamente os discentes  Ariane,  

Diorgene,Kaio, Mateus,Luiz, Rafaela,Rafael,Rodrigo e  Waglison. Professor presente 

Walter. Foi apresentado aulas sobre a teoria da gravitação. A primeira apresentação 

foi da Ariane, que começou as 14:50 e encerrou 15:15. A apresentação foi considerada 

satisfatória.  Em seguida às 15:33 a discente Jesciane  iniciou a apresentação 

encerrando às 16:08. A apresentação foi avaliada como satisfatória. Os discentes 

Diorgene, Kaio, Luiz e Rodrigo  não levaram as aulas preparadas e deverão  

apresentar na próxima reunião. O discente Rafael deverá planejar uma aula sobre MUV 

e MU.  
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Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16:20 horas e eu, Jesciane 

Maria, secretário presente na reunião, lavrei a presente ata.  

Aos 16 dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove às 19:50 horas, na Sala  do.pibid  

Campus da Unir de Ji-Paraná, reuniram-se os discentes  Rodrigo, Lindonil,  Joel, 

Waglinson, Mário, Terezinha e Marielli e o professor Walter. Foi apresentado aulas 

sobre as Leis de Newton . A primeira apresentação foi do Mário sobre Movimento 

Uniforme, que começou as 19:53 e encerrou 20:30 horas. Mário vai ter que 

reapresentar o MRU e MRUV na próxima aula.  Em seguida às 20:40 horas a discente 

Marielli iniciou a apresentação sobre Gravitação, encerrando às 16:08.  Depois Joel 

apresentou sobre Gravitação iniciou 20:01 horas e encerrando as 20:15 h. Faltou ele 

apresentar a lei da gravitação universal. Depois Terresina apresentou sobre Gravitação 

iniciou as 20:20 horas e encerrando as 20:35 horas. Observação: Lindonol ficou de 

arrumar as estantes dos livros. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 

22:05 horas .  

Aos 17 do mês de janeiro de dois mil e dezenove , às 19:29 horas, no LAPEF do campus 

da UNIR de Ji-Paraná, reuniram-se os discentes: Rodrigo, Aricson,  Terezinha, Luiz, 

Mariely, Marcelo, Loami e o professor Carlos.  Rodrigo  apresentou sobre "Leis de 

newton", Aricson apresentou sobre "Conservação de Energia", Loami apresentou 

sobre "M.U movimento uniforme" e Luiz apresentou sobre "Física Básica". Em todas as 

apresentações o professor Carlos Mergulhão  expressou sua opinião sobre cada 

apresentação. Observação: *O professor Carlos falou sobre as faltas dos discentes na  

parte da noite na qual não teria justificativa para faltas. Loami apresentará  na proxima 

reuniao o "M.U.V" e Luiz apresentará MU e MUV. A reunião encerrou às 20:55 horas.  

A reunião se deu início às 13:30 PM na escola Tiradentes no dia 2 de Abril  de 2019 

com os bolsistas,Mateus,Alex, Gedeão e Rodrigo. Começamos  aula de reforço para as 

turmas do 9°A,B,C   nos horários de 13:30PM até às 15:30PM  e das 15:30PM  até às 

17:30PM para as turmas de 1°A,B os bolsistas ( Ana Vitória, Joel Pedro e Jesciane iriam 

dar aula de reforço  

Sem nada mais a tratar a reunião encerra as 17:30 .  

A reunião teve seu início as 13:30 horas na Escola Tiradentes como marcado com a 

turma do 9° A,B,C, presentes os bolsistas Alex, Gedeão, Mateus, Luiz e Rodrigo. 

Tiramos as duvidas deles nos assuntos que mais tinham dificuldade no final, aplicamos 

uma atividade (semelhante a uma prova), no termino dela não avendo mais nada a ser 

tratado com eles, foram liberados as, 15:30 horas, horário esse que foi continuado 

com a turma do 1° A,B. Fizemos a mesma coisa que fizemos com as turmas do 9° ANO, 

não avendo mais nada a ser tratado, eles foram liverados 17:30 horas.   

reunião dia 24 de junho de 2019, com o pessoal da Escola José Francisco. Teve início as 

17:40 horas na sala do latef com a presença e comando da professora Cristina, e com 

os bolsistas Jesciane, Luiz, Gedeão e Rodrigo, começamos a conversar a respeito das 

atividades que serão lecionadas em sala, também conversamos a respeito do que 

poderia ser feito para que possamos ir a Escola José Francisco. A professora pediu para 

que fizéssemos um cronograma de quem pode atuar nos períodos vespertino e 

noturno (lembrando que o noturno é só se alguém tiver possibilidade), e também é 

para todos os bolsistas ficarem atento ao grupo do José Francisco pois a professora 
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mandara os pedidos dos conteúdos que serão ultilizados para as aulas. Ficou por nossa 

conta escolher os grupos e escolher também a turma que irão ficar, Gedeão e Luiz 

ficarão de confirmar uma ida na escola com a professora, na terça feira da próxima 

semana onde conheceram os alunos da turma do 3° ano e darão ideias de 

experimentos envolvendo circuitos. Os bolsistas que não foram e vão entrar nos 

grupos é pra falar com a Jesciane que escolheu 1° ano e ficou como líder para chamar 

pessoas para o grupo, e com o Rodrigo que ficou com o 2° ano. Dias a ir na escola são 

as Terças feiras e Sextas feiras. Nada mas a ser tratado a reunião terminou as 18:25 

horas.  

No sexto dia do mês de agosto de dois mil e dezenove, na escola José Francisco em 

JiParaná , Rondônia, Brasil reuniram-se com a professora Cristina da Cris Bella, os 

alunos Gedeão,Joel Pedro, Luíz, Mateus, Rodrigo e Terezinha. Para discutir sobre as 

atividades do semestre, sobre tutoria, Aulão com conteúdos do Enem e experimentos. 

Para esses afazeres o planejamento será feito pelo aluno Luiz e aluna Terezinha, nesse 

planejamento sairá os horários dos atendimentos aos alunos, e alguns pedidos como, 

sala de aula, data show, sala de informática ou até mesmo material didático, nada mais 

para se tratar.  

No dia 20 de agosto de 2019, às 15 horas e 45 minutos, na E.E.E.F.M. José Francisco 

dos Santos, reunira-se os bolsistas Rodrigo e Terezinha e a professora orientadora 

Cristina, para uma aula experimental sobre Transferência de calor e equilíbrio térmico, 

com experimento de baixo custo aos alunos do segundo ano. A reunião terminou as 

17horas e 30 minutos.   

 

Ao longo desse período obtivemos bons resultados na aplicação das aulas conseguindo 

em grande parte fazer o que foi programado, tendo mais coisas a melhorar como 

melhorar os planos de aula para que os alunos se interessem mais pelas aulas, e junto 

trabalhar a parte disciplinar para que o desempenho dos alunos melhore, sendo assim 

tornando a aula melhor.  
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  FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR   
  PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA-PIBID   

   

RELATÓRIO    

Ao professor orientador apresento o relatório das atividades prestadas ao programa 

institucional à docência concernente ao período de 09/ 2018 a 12/ 2019.  

   

Introdução  

Foram realizados vários trabalhos e em várias etapas que vão desde a elaboração de 

aulas a suas apresentações no LAPEF, e aos trabalhos desenvolvidos nas escolas estaduais neste 

caso duas: Juscelino Kubitschek de Oliveira e Professor José Francisco dos Santos.  

   

Objetivos  

O presente relatório tem por objetivo apresentar a experiência vividas durante o tempo 

em que estive inserida no programa PIBID.   

   

Reuniões no lapef  

 No início trabalhou-se as atividades de leitura, resumo e resenha; de textos, artigos e 

palestras, relacionados ao sistema educacional e seus métodos de ensino. Assim como 

construção e demonstrações de aulas em sala pautadas nos conteúdos, do livro _ Lições de 

Física Feynman, também planejamento de aulas e inclusão no ambiente escolar.  

Os resumos e resenhas: foram desenvolvidos e enviados ao e-mail do professor 

orientador. Depois de toda preparação para o nosso desenvolvimento junto aos assuntos que 

deveríamos dominar, nosso comportamento quando de frente a uma sala de aula, como fazer 

uso corretamente do quadro, o uso de diferentes metodologias como o uso do Fhet para 

construir aulas mais atrativas.  

 Em atas foram registrados passo a passo as atividades recorrentes aos assuntos sobre as 

apresentações de aulas no LAPEF, mais os trabalhos desenvolvidos nas escolas.  

   

Nas escolas  

Passamos à trabalhar nas escolas estaduais, em grupos de oito discentes para cada 

escola, nesta ocasião fui para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Juscelino 

Kubitschek de Oliveira, sob os cuidados do professor Davi, no período de 04/2019 a 08/2019, 

lá desenvolvemos aulas experimentais com os alunos do ensino médio, nosso grupo ficou com 

o 1º ano que estavam aprendendo sobre o assunto de cinemática; após apresentarmos slides do 

conteúdo de MU e MUV para reforçar as aulas do professor, apresentamos a aula experimental 

com uma pista e com um carrinho de corda, os alunos extraíram os dados e responderam o 

questionário montado por nós do grupo, e no 2º ano com o assunto de calorimetria, também 

apresentamos slides para cada assunto, na primeira ocasião desenvolvemos uma aula 

experimental sobre dilatação dos sólidos, onde com uma argola, uma lamparina e uma esfera 

de aço o aluno pode ver a dilatação sofrida pelo corpo quando aquecido e a diferença de quando 

está em seu estado normal, também responderam o questionário elaborado pelo grupo para eles; 

depois nos dispomos a confeccionar seis calorímetros para demonstração do equilíbrio térmico, 

foram vario dias coletando materiais e informações de como fazer os cálculos. Também tivemos 

a oportunidade de ajudar os alunos do ensino fundamental e médio a confeccionarem e lançar 

seus foguetes para a olimpíada de foguetes da OBA.  

Ao aparecer vaga em uma escola mais próximo da minha residência pedi ao professor 

orientador Walter para ser remanejada para a escola Professor José Francisco dos Santos. Nesta 

escola ficamos aos cuidados da professora Cristina Ferreira da Silva, no período de 09/2019 a 

12/2019, também  fomos divididos em duplas para cada série, e combinamos de conceder 
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tutorias, aulões com questões do Enem e experimentos para os alunos do ensino médio; com 

alunos do 2º ano fizemos uma aula experimental  com experimentos de baixo custo sobre 

Transferência de calor e equilíbrio térmico, com as turmas dos 1ºano aplicamos tutorias todas 

as terça-feira na parte da manhã, nestas ocasiões confeccionávamos listas de exercícios slides 

explicativos para desenvolvermos nas aulas e melhor compreensão dos alunos, já na segunda-

feira fazíamos os aulões para o Enem com as turmas de segundo e terceiro ano também em 

horário matutino onde aplicávamos questionário e ajudávamos a desenvolverem as respostas.  

Nos dias cinco e seis de novembro na XIII semana da física, no LAPEF foi apresentado 

pelos bolsistas do PIBID aos alunos de ensino médio de escolas públicas os experimentos de 

baixo custo, nesta ocasião apresentei a câmara escura para explicação sobre a ondulatória da 

luz.  

No dia vinte e cinco de novembro, no auditório do campus da UNIR de Ji-Paraná 

tivemos as apresentações de banners e as considerações finais ao projeto.  

   

Conclusão  

Em virtude dos fatos mencionados, durante este período em que foi desenvolvido todo 

esse processo, foi possível agregar mais conhecimento dos conteúdos de física o que contribuiu 

muito para a vida acadêmica, pois aprendemos mais quando revemos os conteúdos para 

aplicarmos aos alunos.  

Estar de frente de uma sala conduzindo aulas é valido e muito gratificante, eu realmente 

pude me sentir uma professora.  
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Inicialmente no PIBID, eu fui designado a atuar na escola militar Tiradentes, e 

também na escola Aluízio Ferreira, ambas com intuito em trabalhar com aulas 

de reforços e atuar no ensino com base em experimentos relacionados a física. 

No colégio militar Tiradentes atuava com os nonos anos dando aulas de reforço 

sobre o conteúdo de velocidade média, e cerca de 20 alunos compareciam nas 

mesmas, que também contava a presença de outros bolsistas, usávamos um 

método em que enquanto um bolsista explicava o conteúdo os demais ajudavam 

no entendimento dos alunos que ainda sofriam duvidas em suas cadeiras. E 

devido a mudança de escola do professor coordenador do projeto ficamos certo 

tempo ociosos nessa escola, e a carga horaria mínima exigida pelo foi 

compensada pelas reuniões que fazíamos no prédio PIBID na UNIR. 

Na escola Aluízio Ferreira inicialmente fui designado a trabalhar com ensino com 

experimentos dos primeiros anos, mas devido ao conteúdo e a dúvida de certos 

alunos em relação ao conteúdo ficou decido em reunião que eu atuaria com 

aulas de reforço no período oposto as aulas com os primeiros anos do ensino 

médio, aos quais aconteciam nas quintas-feiras das 7 e meia às 11 e meia da 

manhã, aos quais contavam com em média 10 alunos. O conteúdo dos primeiros 

bimestres foram de movimento uniforme e movimento uniformemente variado.  

No terceiro bimestre em nova reunião ficou decidido em que eu ajudaria o 

professor coordenador durante seu horário de aula com exercícios e tirando 

dúvidas dos alunos referente ao conteúdo de leis de Newton, assim então 

aconteceu até o final do projeto de iniciação a docência  
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

CAMPUS URUPÁ - JI-PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL (DEINTER) 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO BÁSICA INTERCULTURAL 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA  

 

RELATÓRIO FINAL - PIBID INDÍGENA – ANEXO 6 

Considerações 

SUBPROJETO: Alfabetização Intercultural & Etnoconhecimentos - aquisição e apropriação 

da cultura escrita em escolas indígenas de Rondônia. 

Figura 1 - Logomarca 

 
Crédito: Genivaldo Frois Scaramuzza 

 

Figura 2 – Equipe Pibid Indígena 2018-2019 

 
Crédito: Quesler Fagundes Camargos 
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Considerações sobre o PIBID Indígena 
 

1 – Até o mês de fevereiro de 2018 tínhamos um Edital específico, o Pibid Diversidade, 

lançado em 2013 e em andamento. Abruptamente nosso Plano de Trabalho previsto para ser 

concluído em junho de 2018, foi interrompido, acarretando prejuízos para 35 bolsistas 

indígenas que contemplava 20 Povos: Karitiana, Aruak, Arara, Gavião, Zoró, Migueleno, 

Tupari, Kanoé, Jabuti, Puruborá, Surui, Sabanê, Aikanã, Cinta Larga, Negarotê, Kaxarari, 

Oro Win Cabixi, Oro Waram Xijein, Orowá e Orowaje; 

 

2- Em 2017 no contexto da transição governamental – com o afastamento da Presidenta 

Dilma e a ascensão de Michel Temer à Presidência da República tivemos a informação que 

o PIBID seria paralisado em função da criação de uma nova Politica Nacional de Formação 

de Professores, que dentre outras ações, propôs o Programa Residência Pedagógica lançado 

em outubro deste mesmo ano; 

 

3-Na ocasião várias instituições
1
 que acompanham a discussão educacional no Brasil se 

manifestaram a respeito questionando a falta de diálogo com os (as) principais interessados 

(as) e a ausência de vinculações entre os seus principais elementos: processo de formação 

inicial e continuada, planos de carreira, definição salarial e condições de trabalho; 
 

4-O anúncio da redução das bolsas repercutiu e provocou reações em várias IFES do país o 

que pressionou o MEC a reanalisar a questão:  

 
Figura 3 – Registro midiático 1 

 
Fonte: http://g1.globo.com/educacao/noticia/2016/02/apos-atos-contra-cortes-capes-diz-que-bolsas-do-pibid-

estao-sob-analise.html 

 

5-No dia 1º de março foi publicado pelo MEC o Edital nº 7 CAPES/2018. A leitura deste 

documento evidenciou um PIBID genérico que não assegurava as especificidades garantidas 

em lei, anteriormente traduzidos no Programa PIBID Diversidade. Exemplo disso, foram as 

sucessivas versões do Edital. Apenas na 3ª alteração foi revisada a formação da coordenação 

na área do Subprojeto, questão que naquele momento excluiria quase todas as Licenciaturas 

Interculturais do Programa. Além disso, houve a redução do quantitativo de bolsas e a 

abertura para o ingresso das instituições privadas para PIBID e Residência Pedagógica. 

 

6 - Entidades como a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação (ANPED) e 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em educação (CNTE) interpretaram a falta de 

diálogo como meio de fuga de uma discussão mais aprofundada sobre a educação brasileira, 

                                                           
1
 http://www.anped.org.br/news/manifestacao-das-entidades-educacionais-sobre-politica-de-formacao-de-

professores-anunciada 
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talvez uma forma também de abrir caminho à inserção de proposições da rede educacional 

privada. Analisamos que a Politica Nacional de Formação de Professores foi criticada 

principalmente por não favorecer o avanço da educação, dado as fragilidades dos objetivos 

do Programa Residência Pedagógica e o silêncio quanto ao destino do PIBID;  
 

7-O Edital nº 7 CAPES/PIBID foi publicado no dia 1º de março de 2018. Após uma semana 

a Universidade Federal de Rondônia por meio da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 

registrou uma vaga manifestação a respeito do assunto, a nosso ver, uma possível resposta  à 

interpelação de um grupo de docentes da instituição interessados em definir as coordenações 

para o PIBID e o Residência Pedagógica.  
 

Figura 4 – Registro UNIR 

 
Fonte: UNIR 

 

8-Em função de avaliarmos o pouco interesse por parte da PROGRAD diante das politicas 

de formação docente em questão e da forma como o processo estava acontecendo  com a 

explícita exclusão de docentes das outras 6 (seis) unidades da UNIR problematizei a 

situação com o Professor Jorge Coimbra. 

 

9-A situação foi resolvida com a participação de docentes de todas as unidades da UNIR por 

meio da Portaria nº 4/PROPESq/UNIR 2018.  

 

10-O desafio seguinte foi conhecer o Edital nº 7 CAPES/PIBID, ocasião em que  avaliamos 

que os objetivos explicitados traduziam uma forte característica urbana o que excluía 

licenciaturas específicas. Estamos nos referindo às distâncias, calendário diferenciado 

(Tempo-Universidade e Tempo-Comunidade), pouco ou nenhum acesso à internet, 

interesses  educativos culturais e linguísticos singulares, além da necessidade de 

deslocamentos. Possivelmente em função disso e outros elementos, os dois editais sofreram 

três alterações, conforme atesta a página da CAPES: 
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Figura 4 – Editais PIBID 2018 

 

 

 
Fonte: https://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/editais-e-selecoes 

 

11-Posteriormente, ao acessar a Plataforma Freire verificamos a ausência da Licenciatura 

em Educação Básica Intercultural da UNIR, o que inviabilizava o cadastro no Programa. 

Situações como esta nos remetia a Coordenação Institucional do PIBID na UNIR, mas 

considerando os prazos em outras recorremos diretamente ao MEC com o apoio da chefia 

do Departamento de Educação Intercultural: 
 

Figura 5 – Comunicações 

 
 Fonte: Josélia Neves 

 

12-Considerando que dependemos das etapas presenciais para a realização de seleção junto 

aos estudantes indígenas, este trabalho ocorreu agosto de 2018. Após a definição dos 

bolsistas o desafio foi auxiliar o grupo na realização dos currículos na Plataforma Freire, 

atualmente chamada de Plataforma Capes e depois o cadastro no Sistema de Controle de 

Bolsas e Auxílios (SCBA), ações que demandaram um trabalho significativo considerando o 

reduzido número de estudantes que dispunha de computadores, internet e conhecimentos de 

informática.  
Figura 6 – Registros DEINTER 

 
Fonte: http://www.deinter.unir.br/noticia/exibir/3843 

 

13-De acordo com o Edital nº 7 cabia à Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) 

enquanto rede de ensino à definição dos nomes das escolas onde os estudantes iriam atuar. 
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As indicações cadastradas na Plataforma não atendiam os perfis de candidatos (as) inscritos 

(as) que deveriam “I. Estar regularmente matriculado na primeira metade do curso de 

licenciatura da IES, [...]”. Assim, em nenhuma das inscrições para o PIBID havia o nomes 

destas escolas e, diferente das escolas não indígenas não era possível transferir os nomes de 

estudantes para outras unidades. Em se tratando de contextos indígenas, isso é impossível 

pois há diferença de línguas, costumes e povos. Mais uma ilustração do ônus do 

descumprimento à Constituição Federal, a LDB 8º 9394 e demais normativas correlatas 

quanto o direito à diferença. 

 
Figura 7 – Registros SEDUC 

 
       Fonte: SEDUC (RO) 

 

14- Após trocas de muitas mensagens e contatos telefônicos foi possível chegar a alguns 

acordos, mas não suficientes. Nossa proposição inicial foi de 24 (vinte e quatro) bolsistas e 

6 (seis) voluntários, totalizando em 30 (trinta) participantes. No entanto, os selecionados 

para o voluntariado não participaram das atividades nesta condição, o que significa a 

participação de 24, sendo posteriormente reduzidos para 20 (vinte) participantes efetivos. 
 

 

Figura 8 – Registros DEINTER 

 
 

15- Em maio verificamos no SCBA a suspensão de 4 (quatro) bolsas. Na oportunidade nos 

informaram que o arquivamento ocorreu devido a participação das estudantes no edital 

anterior do PIBID.  A nosso ver, um desrespeito ao trabalho proposto e uma violação 

extrema aos bolsistas, regra que não fazia parte do Edital nº 7/2018.  
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Figura 9 – Registros SCBA 

 
Fonte: https://scba.capes.gov.br/scba/processo/meusProcessos.seam 

 

16-Apesar dos vinte participantes terem feito o cadastro na Plataforma consta o registro de 

apenas de 5 (cinco) e 9 (nove) escolas, informações que evidenciam inconsistências 

conforme apresentaremos a seguir: 

 
Figura 10 – Registros Plataforma CAPES 
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  Fonte: https://eb.capes.gov.br/restrict/gestao-projeto/nucleos/673/escolas-campo 

 

 

17 - As imagens acima evidenciam o registro de 9 (nove) escolas, a saber: 

 

a) EIEEFM KYOWA – Escola selecionada pelo Programa com 1 bolsista Mauro José 

Karitiana com Termo de Compromisso, no entanto na Plataforma CAPES não 

constam os seus dados; 

 

b) As escolas EIEEFM ITERAP YAMORATY, IEE MARECHAL RONDON, 

EIEEFM KURANA KAXARARI e EIEEF DOM LUIZ GOMES DE ARRUDA 

de acordo com o Edital foram indicadas pela SEDUC-RO, cujos dados foram 

recebidos em agosto e setembro de 2018. Informamos a inexistência de candidatos 

(as) estudantes vinculados a estas escolas/comunidades no curso, principalmente a 

Escola Marechal Rondon que sequer é escola indígena; 
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c) EIEEF PAULO SALDANHA SOBRINHO – consta na Plataforma CAPES apenas 

estes dois nomes: Aurilene Wem Prawan Cao Orowaje e Vagner Rogerio Cao Oro 

Waje Oro Não. Entretanto faltam três registros: Mai Oro Waram Xijein, Cristiane 

Pijim Oro Eo e Marciana Cassupa Oro. 
 

Figura 11 – Registros Plataforma CAPES 

 

 
  Fonte: https://eb.capes.gov.br/restrict/gestao-projeto/nucleos/673/escolas-campo 

 
d) EIEEFM TANCREDO NEVES - consta na Plataforma CAPES apenas estes dois 

nomes: Lino Surui e Estevão Pagoa Karnem Surui. Entretanto, apenas o Estevão se 

cadastrou com esta escola. Faltam os nomes de Natanael P. Surui e Motira Labiway 

Surui. A escola cadastrada na inscrição de Lino Surui foi a Escola Indígena Estadual 

Sertanista José do Carmo Santana, escola também dos (as) bolsistas Jussara Surui, 

Oyagui Maycon Surui, Natanael P. Surui e Motira Labiway Surui. 

 
Figura 12 – Registros Plataforma CAPES 

 

 
     Fonte: https://eb.capes.gov.br/restrict/gestao-projeto/nucleos/673/escolas-campo 

 

 
e) EIEEF 05 DE JULHO - consta na Plataforma CAPES que esta escola não possui 

participantes. No entanto, há sim, a bolsista Denize Macurap. 

 

f) EIEEF KITY PYPYDNIPA - a Plataforma CAPES informa que esta é a escola de 

Tapip Zoró. Entretanto a escola cadastrada está localizada em território Karitiana, 

em Porto Velho-RO, já a etnia de Tapip é Zoró, localizada em Rondolândia-MT. O 

bolsista que efetivamente participou do PIBID com Termo de Compromisso 

assinado foi Arnaldo Karitiana. 
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  Fonte: https://eb.capes.gov.br/restrict/gestao-projeto/nucleos/673/escolas-campo 

 

18- O quadro de supervisores (as) estabelecido pelo Edital nº 7/2018 não considerou os 

Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) das licenciaturas intercultural como já mencionamos. 

Ficou definido que para cada 24 estudantes haveria a inserção de 3 (três) supervisores. Uma 

orientação encaminhada envolvia „rachar” as bolsas mas mesmo assim ficaria difícil de 

equilibrar as tarefas devido o quantitativo de escolas, línguas e povos. Resolvemos então 

cadastrar 3 (três) docentes indígenas para a supervisão considerando o envio de documentos 

no prazo, além de um cadastro voluntário. Uma comparação nos dois quadros permite a 

explicitação das diferenças de dados: 

 
Figura 13 – Registros Plataforma CAPES 

 
         Fonte: https://eb.capes.gov.br/restrict/gestao-projeto/nucleos/673/escolas-campo 

 

Figura 14 – Registros Plataforma SCBA 

 
       Fonte: https://scba.capes.gov.br/scba/processo/meusProcessos.seam 

 

19- Efetivamente participaram do PIBID como bolsistas a professora Ariram Cao Orowaje e 

os professores Armando Jabuti e Agnaldo Zawandu Zoró. O professor Joaton Surui 

colaborou como voluntário. Em relação aos bolsistas apresentaremos a escola e os bolsistas 

conforme registro na Plataforma CAPES:  

 

20 - Assim dos 20 (vinte) participantes efetivos no PIBID foi possível encaminhar apenas 5 

(cinco) relatórios por meio da Plataforma CAPES. Abaixo apresentamos a equipe efetiva do 

PIBID: 
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Figura 15 – Quadro Coordenação do Subprojeto 

 

 
            Fonte: Josélia Neves  

 
Figura 15 – Quadro SCBA 
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                Fonte: https://scba.capes.gov.br/scba/processo/meusProcessos.seam 

 

Assim, na medida do possível analisamos que o principal objetivo do Subprojeto 

Alfabetização Intercultural & Etnoconhecimentos - aquisição e apropriação da cultura 

escrita em escolas indígenas de Rondônia, UNIR - Campus Urupá de Ji-Paraná, foi 

cumprido. Esta proposição vinculou-se ao Departamento de Educação Intercultural e à 

Linha de Pesquisa Alfabetização & Cultura Escrita do Grupo de Pesquisa Educação na 

Amazônia (GPEA).  

 

As ações (1 a 5) correspondentes a cada uma das etapas listadas acima acompanham este 

Relatório como documentos em anexo. Envolvem registros fotográficos das reuniões, listas 

de presença, escritos reflexivos, material coletado, dentre outros. Ressalvamos que a 

atividade referente à formação da Equipe e Planejamento descrita no quadro abaixo, ocorreu 

em data posterior;  
Figura 16 – Quadro SCBA 

 
         Fonte: https://eb.capes.gov.br/restrict/gestao-programa/nucleo-cronograma?nucleo=673 

 

A principal finalidade foi analisar de forma introdutória, como as crianças indígenas das 

escolas participantes aprendem a ler e escrever. O desenvolvimento deste objetivo foi 

viabilizado por meio da produção de 9 (nove) trabalhos acadêmicos, tipo Resumo 
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Expandido, com previsão de publicação nos Anais do XII SED. Entendo que os principais 

entraves que comprometeram a qualidade do trabalho podem ser traduzidos no alheamento 

das especificidades da Licenciatura Intercultural (quantitativo de supervisores, os prazos, as 

temporalidades do curso, por exemplo), as dificuldades internas junto à Coordenação 

Institucional na interlocução do Programa e a falta de recursos do Programa de Apoio à 

Formação Superior e Licenciaturas Interculturais (PROLIND) do que inviabilizou o acesso 

nas aldeias. É o Relatório. 

 
 

Ji-Paraná, 23 de abril de 2020. 

 
 

 
Josélia Gomes Neves 

Docente Orientadora do Subprojeto  

Licenciatura em Educação Básica Intercultural 

PIBID INDÍGENA – UNIR 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

CAMPUS URUPÁ - JI-PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL (DEINTER) 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO BÁSICA INTERCULTURAL 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA  

 

RELATÓRIO FINAL - PIBID INDÍGENA – AÇÃO  1 

 

SUBPROJETO: Alfabetização Intercultural & Etnoconhecimentos - aquisição e apropriação 

da cultura escrita em escolas indígenas de Rondônia. 

Figura 1 - Logomarca 

 
Crédito: Genivaldo Frois Scaramuzza 

 

Figura 2 – Equipe Pibid Indígena 2018-2019 

 
Crédito: Quesler Fagundes Camargos 
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Etapa: Formação da Equipe e Planejamento 

Atividades do Núcleo: Reuniões de Planejamento 

Início: 31/07/2018 

Fim: 31/08/2018 

Situação: Cancelada (Feita em data posterior) 

 

Cumprimento do Objetivo: 

Realizar minicursos envolvendo temas como: procedimentos metodológicos,  alfabetização 

intercultural, território/deslocamento sociolinguístico, a relação entre a oralidade e a escrita; 

monolinguismo/bilinguismo e multilinguismo, além de outros assuntos considerados 

relevantes para o grupo; 

Figura 3 – Orientação Pibid 

 
Créditos: Josélia Gomes Neves 

 

Figura 4 – Pesquisa Narrativa 

 
Créditos: Oyagui Maycon Surui 
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Figura 5 – Material de Orientação do Pibid nas Aldeias1 

 
Créditos: Josélia Gomes Neves 

 

Figura 6 – Material de Orientação do Pibid  nas Aldeias 2 

 
Créditos: Josélia Gomes Neves 
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Figura 7 – Material de Orientação do Pibid  nas Aldeias 3 

 
Créditos: Josélia Gomes Neves 

 

 

Figura 8 – Material de Orientação do Pibid  nas Aldeias 4 

 
Créditos: Josélia Gomes Neves 
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Figura 9 – Material de Orientação do Pibid  nas Aldeias 5 

 
Créditos: Josélia Gomes Neves 

 

Figura 10 – Material de Orientação do Pibid  nas Aldeias 6 

 
Créditos: Josélia Gomes Neves 
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Figura 11 – Material de Orientação do Pibid   

 
Créditos: Josélia Gomes Neves 

 

Figura 12 – Material de Orientação do Pibid  nas Aldeias 8 

 
Créditos: Josélia Gomes Neves 
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Figura 13 – Pesquisa Narrativa: Memorial 

 
Créditos: Josélia Gomes Neves 

 

Figura 14 – Memoriais 

 
Créditos: Oyagui Maycon Surui 

 

Figura 15 – Planejamento Geral 

 
Créditos: Josélia Gomes Neves 
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Figura 16 – O Alfabeto 

 
Créditos: Oyagui Maycon Surui 

 

 

Figura 17 – Planejamento das duas coordenações 

 
Créditos: Jaine Teixeira da Fraga 

 

Figura 18 – Memoriais Alfabetização 

 
Créditos: Josélia Gomes Neves 
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Figura 19 – Planejamento dos Programas 

 
Créditos: Jaine Teixeira da Fraga 

 

Figura 20 – Pesquisa Narrativa – memórias 

 
Créditos: Josélia Gomes Neves 

 

Figura 21 – Pesquisa Narrativa - oralidade 

 
Créditos: Josélia Gomes Neves 
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Algumas listas de presença 
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Ji-Paraná, 23 de abril de 2020. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Josélia Gomes Neves 

Docente Orientadora do Subprojeto  

Licenciatura em Educação Básica Intercultural 

PIBID INDÍGENA - UNIR 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

CAMPUS URUPÁ - JI-PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL (DEINTER) 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO BÁSICA INTERCULTURAL 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA  

 

RELATÓRIO FINAL - PIBID INDÍGENA – AÇÃO 2 

SUBPROJETO: Alfabetização Intercultural & Etnoconhecimentos - aquisição e apropriação 

da cultura escrita em escolas indígenas de Rondônia. 

Figura 1 - Logomarca 

 
Crédito: Genivaldo Frois Scaramuzza 

 

Figura 2 – Equipe Pibid Indígena 2018-2019 

 
Crédito: Quesler Fagundes Camargos 
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Etapa: Desenvolvimento de Atividades Formativas e Didático-Pedagógicas nas Escolas 

Atividades do Núcleo: Outra - Promover oficinas sobre Alfabetização Intercultural e 

políticas linguísticas, Etnohistória, complementares à formação do Curso; 

Início: 31/08/2018 

Fim: 31/12/2019 

Situação: Executada 

 

Cumprimento dos Objetivos: 

 

Analisar com o coletivo do Subprojeto as possíveis correspondências entre o que estudam  o 

que observam nas práticas escolares específicas e diferenciadas, problematizando ou 

validando ações pedagógicas na visão da educação crítica; 

 

Analisar e discutir junto aos educandos e comunidade o processo histórico antes e depois do 

contato e seus impactos nos projetos de educação escolar para os povos indígenas no Brasil 

no contexto da  globalização. 
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Ji-Paraná, 23 de abril de 2020. 

 

 
 

 
Josélia Gomes Neves 

Docente Orientadora do Subprojeto  

Licenciatura em Educação Básica Intercultural 

PIBID INDÍGENA - UNIR 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

CAMPUS URUPÁ - JI-PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL (DEINTER) 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO BÁSICA INTERCULTURAL 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA  

 

RELATÓRIO FINAL - PIBID INDÍGENA – AÇÃO 3 

SUBPROJETO: Alfabetização Intercultural & Etnoconhecimentos - aquisição e apropriação 

da cultura escrita em escolas indígenas de Rondônia. 

Figura 1 - Logomarca 

 
Crédito: Genivaldo Frois Scaramuzza 

 

Figura 2 – Equipe Pibid Indígena 2018-2019 

 
Crédito: Quesler Fagundes Camargos 
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Etapa: Desenvolvimento de Atividades Formativas e Didático-Pedagógicas em Campo 

Atividades do Núcleo: Outra - Coletar dados sobre como ocorre o processo de aquisição e 

apropriação da cultura escrita nas escolas e aldeias indígenas com vistas a reflexão sobre a 

prática pedagógica (cadernos e livros didáticos). 

Início: 30/08/2019 

Fim: 30/12/2019 

Situação: Executada 

 

Cumprimento dos Objetivos: 

 

Possibilitar o contato inicial dos estudantes indígenas nas escolas de suas aldeias com vistas 

a ampliar suas compreensões acerca da docência diferenciada no campo da alfabetização 

intercultural e dos Etnoconhecimentos considerando o atual contexto educacional e as 

Diretrizes Curriculares estabelecidas para este campo de formação; 

 

Favorecer a formação inicial docente em nível superior para a educação básica, como 

mecanismo de contribuição para a valorização do magistério e em decorrência disso elevar a 

qualidade do trabalho da Licenciatura Intercultural sobre a alfabetização e 

Etnoconhecimentos articulando a Universidade às escolas de educação indígena, 

promovendo dialogicidades de ordem teórico-prática e interculturais necessárias à 

profissionalização com qualidade; 
 

 

Figura 10 – Material de Orientação do Pibid  nas Aldeias 9 

 
 

 

 

 

Figura 11 – Material de Orientação do Pibid  nas Aldeias 9 
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COLETA E ANÁLISE DE MATERIAL TRABALHADO NAS ETAPAS DE AULA 

DA LICENCIATURA INTERCULTURAL NA ALFABETIZAÇÃO 

INTERCULTURAL INDÍGENA – 2018-2019 

 

POVOS INDÍGENAS ENVOLVIDOS NA COLETA DE ATIVIDADES:  

Arikapu (1), Cujubim (1), Jabuti (1), Karitiana (2), Macurap (1), Mamaindê 

(1), Surui (7), Tupari (1), Zoró (2) e Wari (6).  

 

1 – Desenhos e escritas de palavras bilíngues e iniciais: 

.  
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2 – Estudo dos alfabetos – Línguas Indígenas e Portuguesa 
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3 – Iniciais Alfabéticas – Palavras e Imagens em Línguas Indígenas 
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4 – Alfabetização Matemática 
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5 – Atividades Empiristas  - copias baseadas na cartilha  

 

,,,  
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6 – Atividades Empiristas  - leitura  e cópia baseadas na cartilha 

 

mmm  

 

Relatório Intercultural - Ji-Paraná (0421183)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 117



9 
 

 

 

Relatório Intercultural - Ji-Paraná (0421183)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 118



10 
 

 

 

Relatório Intercultural - Ji-Paraná (0421183)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 119



11 
 

 

 

 

 

 

 

Relatório Intercultural - Ji-Paraná (0421183)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 120



12 
 

 

 

 

 

 

Relatório Intercultural - Ji-Paraná (0421183)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 121



13 
 

 

 

 

Relatório Intercultural - Ji-Paraná (0421183)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 122



14 
 

 

 

 

Ji-Paraná, 23 de abril de 2020. 

 

 
 

 
Josélia Gomes Neves 

Docente Orientadora do Subprojeto  

Licenciatura em Educação Básica Intercultural 

PIBID INDÍGENA - UNIR 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

CAMPUS URUPÁ - JI-PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL (DEINTER) 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO BÁSICA INTERCULTURAL 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA  

 

 

 

 

RELATÓRIO FINAL - PIBID INDÍGENA – AÇÃO 4 

 

SUBPROJETO: Alfabetização Intercultural & Etnoconhecimentos - aquisição e apropriação 

da cultura escrita em escolas indígenas de Rondônia. 

Figura 1 - Logomarca 

 
Crédito: Genivaldo Frois Scaramuzza 

 

Figura 2 – Equipe Pibid Indígena 2018-2019 

 

 

 

 

 

RESUMOS EXPANDIDOS  

ANAIS XII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO (SED) 
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Etapa: Desenvolvimento de Atividades Formativas e Didático-Pedagógicas em Campo 

Atividades do Núcleo: Outra - Apresentação e discussão das ações propostas pelos bolsistas 

por meio das metodologias tecnológicas como blog, correio eletrônico e as redes sociais; 

Início: 30/09/2018 

Fim: 29/12/2019 

Situação: Executada 
 

 

Figura 1 – EMIEF Zawyt Wawã - Anexo 5 – Povo Zoró-Rondolândia-MT 

 
Fonte: Josélia Gomes Neves 
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Figura 2 – Terra Indígena Karitiana – Porto Velho-RO 

 
Fonte: Josélia Gomes Neves 
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Figura 3 – Terra Indígena Rio Branco – Alta Floresta-RO 

 
Fonte: Josélia Gomes Neves 
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Figura 4 – EIEEFM Mamaindê Cabixi – Comodoro-MT 

 
Fonte: Josélia Gomes Neves 
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Figura 5 – Terra Indígena Sete de Setembro – Povo Paiter Surui – Cacoal-RO. 

 
Fonte: Josélia Gomes Neves 
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Figura 6 – EIEEFM Paulo Saldanha Sobrinho – Terra Indígena Sagarana – Guajará-Mirim-RO 

 

 
Fonte: Josélia Gomes Neves 
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Figura 7 – EIEEF Pedro Azzi – Terra Indígena Pacaas Novos- Guajará-Mirim-RO 

 
Fonte: Josélia Gomes Neves 

 
 

Ji-Paraná, 23 de abril de 2020. 

 

 
 

 
Josélia Gomes Neves 

Docente Orientadora do Subprojeto  

Licenciatura em Educação Básica Intercultural 

PIBID INDÍGENA - UNIR 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

CAMPUS URUPÁ - JI-PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL (DEINTER) 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO BÁSICA INTERCULTURAL 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA  

 

RELATÓRIO FINAL - PIBID INDÍGENA – AÇÃO 5 

 

SUBPROJETO: Alfabetização Intercultural & Etnoconhecimentos - aquisição e apropriação 

da cultura escrita em escolas indígenas de Rondônia. 

Figura 1 - Logomarca 

 
Crédito: Genivaldo Frois Scaramuzza 

 

Figura 2 – Equipe Pibid Indígena 2018-2019 

 
Crédito: Quesler Fagundes Camargos 
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Etapa: Socialização dos resultados 

Atividades do Núcleo: Realização Seminário Institucional de Iniciação à Docência 

Início: 31/10/2018 

Fim: 29/01/2020 

Situação: Executada 
 

Figura 3 – Convite Seminário Final  

 
Crédito: Carma Maria Martini 

 
Figura 4 – Apresentação Cultural Residência Pedagógica 

 
Crédito: André Kaxarari 

 

Figura 5 – Apresentação Cultural Residência Pedagógica 2 

 
Crédito: André Kaxarari 
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Figura 6 – Mesa de Abertura  

 
Crédito: André Kaxarari 

 

 

 

 

Figura 7 – Mesa de Abertura  2 

 
Crédito: André Kaxarari 
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Figura 8 – Abertura – Lideranças Indígenas Samuel Tupari e Hosana Purubora 

 
Crédito: André Kaxarari 

 

 

 

 

 
Figura 9 – Mesa de Abertura  3 

 
Crédito: André Kaxarari 
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Figura 10 – Apresentação dos Trabalhos do PIBID Indígena 

 
Crédito: André Kaxarari 

 

 

 
Figura 11 – Apresentação dos Trabalhos do PIBID Indígena 

 
Crédito: André Kaxarari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório Intercultural - Ji-Paraná (0421183)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 136



6 
 

 

 
Figura 12 – Programação 

 
Crédito: Carma Maria Martini 

 

 

Ji-Paraná, 23 de abril de 2020. 

 
 

 
Josélia Gomes Neves 

Docente Orientadora do Subprojeto  

Licenciatura em Educação Básica Intercultural 

PIBID INDÍGENA – UNIR 
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Ministério da Educação  
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

Diretoria de Educação Básica Presencial 
Fundação Universidade Federal de Rondônia 

Subprojeto de Matemática 
Campus de Ji-Paraná 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID 
 

 

 
 
 

ACOMPANHAMENTO DO PROJETO 

 

 

O acompanhamento foi realizado em loco, como também as avaliações dos acontecimentos 

nas escolas durante a permanência dos acadêmicos nas escolas parceiras.  

Com maior dificuldade mantivemos contato com os professores supervisores das ações nas 

escolas. Os mesmos possuem uma carga horária muito elevada em sala de aula, 32 horas aula 

semanais, A participação dos mesmos, nas rodas de formação, realizadas semanalmente, ficou 

comprometida. 

Em abril de 2019 depois de várias intervenções não foi possível permanecer na Escola Rio 

Urupá. Infirmamos a escola por meio de Ofício e selecionamos a Escola Militar Tiradentes. 

Conforme documentos em anexo. 

Recomeçamos as atividades com os alunos que estavam no Urupá. Causando alguns 

constrangimentos, mas que foram contornados e o projeto continuou a ser desenvolvido 

plenamente. 

Mesmo com todo horário comprometido com as respectivas escolas desempenharam bem 

seus papeis de mostrar a realidade da escola para os pibidianos que levaram a universidade as 

informações e aprendizados produzidos no ambiente escolar, segue algumas listas de frequência dos 

encontros na universidade. 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos 
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PROJETO EDUCACIONAL/ OFICINAS PARA ALUNOS

TEMA: Matemática na Mecânica  

PÚBLICO ALVO: Alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio

JUSTIFICATIVA:

 

 Esse projeto tem por objetividade demonstrar para o aluno em um apresentação 
apresentações através de slide e ferramentas que a matemática está presente pressente na mecânica, 
demonstrando para eles que  um veiculo em seu funcionamento diversas partes de seus 
componentes leva a  matemática e a sua importância para as peças funcionem perfeitamente em 
sintonia onde uma depende da outra, e este bom funcionando tem como principal componente a 
Matemática.  

METODOLOGIA
 
Expor algumas ferramentas que se usa para a manutenção dos componentes dos veiculo alem de 
apresentação de outros materiais que fazem parte do veiculo como rodas pneu a suas medidas e 
tamanhos, mostrar a relação e a influencia no consumo de peças e gasto de combustível. Ademais 
apresentar slide com vídeos e fotos com o competes do motor e caixa de transmissão em 
funcionamento com a matemática ali inserida.   

Relatório Matemática - Ji-Paraná (0421190)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 139



 

OBJETIVOS

 Demonstrar que a Matemática está presente Mecânica. 

 Buscar chamar a atenção dos alunos através de exposição. 

 Despertar a curiosidade sobre o mundo da Matemática.

 Interagir com o aluno com didática diferente. 
 

DESENVOLVIMENTO

CRONOGRAMA

1º MOMENTO – APRESENTAÇÃO DE MATERIAIS.

 pneus.

 rodas.

 peças usadas para manutenção de veículos, chave,paquímetro
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2º MOMENTO – APRESENTAÇÃO DE SLIDE.

 VIDEO

 FOTO

3º MOMENTO – POSICIONAMENTO/MUDANÇA DE POSTURA



4º MOMENTO – REFLEXÕES







5º MOMENTO – MENSAGEM FINAL









CONCLUSÃO

Diante desta apresentação o objetivo principal é interagir com o aluno de forma que ele 
prenda a sua atenção no campo da matemática e ver de forma diferente que ao olhar pra diversas 
coisas a matemática pode estar ali inserida e assim trazer um conhecimento alem dos cálculos de 
sala de aula.

Com isso o aluno ira despertar um maior interesse na matemática, vendo de maneira mais 
descontraída e diferente esse aprendizado 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA-UNIR

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E ESTATISTICA-DME

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA

CAMPUS DE JI-PARANA-RO

Daiane Evangelista Caetano

                                                                                Noemia de Oliveira Silva 

   

Tema: A Matemática na farmácia.

Publico alvo: Alunos do Ensino Fundamental e Médio.

Justificativa: 

A construção de ideias para os alunos que a matemática esta no dia a dia 
de um farmacêutico. Ele pesquisa e prepara medicamentos, cosméticos e 
produtos de higiene pessoal, examina e testa substâncias e princípios 
ativos que entram em sua composição e observa as reações provocadas 
no organismo. O profissional farmacêutico é um orientador da saúde e 
sua maior recompensa é ajudar ao próximo, afinal, o uso inadequado de 
um medicamento pode comprometer vidas. O farmacêutico que trabalha 
na parte de controle de qualidade, por exemplo, este lida com 
espectrofotômetros, polarímetros, cromatográficos, titulação, resistência 
de comprimidos, análise calorimétrica exploratória diferencial, 
concentrações em soluções e pH, concentração em sólidos, interpretação 
de gráficos, relação entre excipientes e ativos, etc. Em tudo isto tem 
matemática.
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Objetivo Geral: 

Compreender a importância da matemática na farmácia.

Objetivo Especifico:

 Verificar como um produto é manipulado,
 Demonstrar como são realizados calculo em um processo de 

manipulação,
  Demonstrar dosagem a ser ministrada, partindo da relação dose e 

peso.

Desenvolvimento:

Demonstrar para os alunos numa formula aplicada de uma manipulação 
de um cosmético. Na farmácia de manipulação são realizados cálculos em 
todos os processos, que envolve desde a quantidade de matéria-prima a 
ser adquirida, o cálculo do preço da formulação, o estoque, os fatores de 
correção e diluição que muitas substâncias têm, além de todos os cálculos 
envolvidos no preparo e controle de qualidade dos produtos finais. 
Qualquer desvio ou erro nestes processos podem ocasionar prejuízos à 
empresa, ao consumidor ou ambos.

Mostrar para os alunos um cálculo simples de uma dosagem de um 
medicamento.

Neste caso sabemos que a prescrição é de 100mg e o frasco tem 500mg 
em 5ml, então;
500mg———————5ml
100mg———————X ml
x = 100×5 = 1ml

Podemos concluir, então, que a cada 1ml temos 100mg
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Aplicação

Na demonstração da manipulação de um cosmético, um gel Fixador para 
cabelos, usaremos os seguintes material.

Dispersão Coloidal 40g

Álcool Etílico 10g 

Lanolina etoxilada 2,0g

Agua destilada 100ml

NA OH (SODIUM HIDROXIDE) P=6

Povidona k30(PVP)3,0g

Extrato Glicerina do Babosa.

E para mostrar a dosagem de uma medicação usaremos um chá de 
camomila. 

BIBLIOGRAFIA

 https://abordandoamatematica.wordpress.com/2015/09/15/a-matematica-na-farmacia/ 
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Josieli Bogorni Pena, Vaniclezia Oliveira de Abreu Barbosa, Vanuza Oliveira Costa; Gabriela Krupinski Torres

•Acadêmicas de Licenciatura em Matemática/ Subprojeto PIBID/ Ji-Paraná RO/ UNIR.

Rosa Neide Locateli Pedri; Marilson Turini (Supervisores)

• Lenilson Sergio Candido (Orientador)

1. INTRODUÇÃO

O conteúdo deste relatório é
basicamente uma reflexão das atividades
desenvolvidas com participação no PIBID
(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação á
Docência) nos Colégios Estaduais de Ensino
Fundamental e Médio Tiradentes e Aluísio Ferreira
ambos localizados no segundo distrito de Ji-Paraná-
RO, atividades estas que abrangem projetos
próprios. Dentre a participação nas atividades têm-
se: participação em reuniões, oficinas, feiras e etc.

A relevância do
PIBID como é explicita por Jorge Larrosa Bondia
(2002) que se encontra no artigo “Notas sobre a
experiência e o saber de experiências” que diz o
seguinte:

A experiência é o que nos passa, o que nos

Os reforços foram ministrados uma vez por
semana e a estruturação era pensada para
atender os alunos de forma contextualizada.

O ambiente escolar vivenciado durante toda a
percussão do projeto PIBID, pode ser
compreendido levando em consideração que,
estar na sala de aula tem diferentes perspectivas,
sejam elas positivas ou negativas, como qualquer
outra profissão.

3. CONCLUSÃO
Através desse projeto evoluímos muito. Essa

aproximação entre a formação inicial de
professores com o cotidiano escolar, possibilita
aos licenciandos compreender as relações
humanas que se constroem na dinâmica

RELATO DE EXPERIENCIA: VIVÊNCIAS NO PIBID NO CICLO 2018-2019
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A experiência é o que nos passa, o que nos
acontece, o que nos toca. Não o que se
passa não o que acontece, ou o que toca. A
cada dia se passam muitas coisas, porém,
ao mesmo tempo, quase nada nos acontece.
[...] a informação não é experiência. E mais,
a informação não deixa lugar para a
experiência, ela é quase o contrário da
experiência, quase uma ante experiência.
(BONDIA, 2002. p, 21

Portanto, o PIBID vem para
acrescentar na vida do graduando justamente por
aceitar que essa vivência aconteça durante o
processo da formação inicial, visto que, é na
formação inicial que se tem a abrangência de
diferentes tipos de conhecimentos específicos da
área, no entanto se sabe que tais conhecimentos
não preparam em total um futuro docente.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Essa jornada começou em
setembro de 2018, aprovados em uma seleção do
PIBID. Passamos pela preparação inicial na
universidade, fomos as escolas, conhecemos a
estrutura física e os supervisores. Em sala de aula,
a frente da turma tivemos a oportunidade e muito
prazer de pode transmitir alguns dos conhecimentos
adquiridos na vida escolar e acadêmica, além de ter
a experiência de tamanha responsabilidade de estar
frente à turma e ser responsável não apenas pelo
ensino mais também pelos próprios alunos
presentes nos reforços.

humanas que se constroem na dinâmica
interativa e peculiar de cada instituição, movidas
pelos processos de aprender e de ensinar,
elementos essenciais ao papel da escola.
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RELATO DAS EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS POR MEIO DO PIBID NAS ESCOLAS
MARCOS BISPO DA SILVA E NO COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR IV

1. INTRODUÇÃO

Nossa integração no PIBID se deu por meio de um processo
seletivo, constituído por uma avaliação escrita e da análise do
histórico escolar ou do último semestre concluído, o processo
seletivo ocorreu no segundo semestre de 2018 com a entrada de
três bolsistas e no primeiro semestre de 2019 com a entrada de
um bolsista compondo um grupo de 24 bolsistas do projeto.
O PIBID tem como objetivo principal inserir o bolsista acadêmico
do curso de licenciatura em matemática na realidade escolar para
que possa adquirir experiência e assim complementar sua
formação como professor e as principais funções dos bolsistas
são auxiliar os professores nas aulas, dar reforço para os alunos,
fazer acompanhamento dos alunos que estiverem com dificuldade
e relatar os principais acontecimentos que foram vivenciados nas
escolas.

2. METODOLOGIA

Tratando-se de um estudo descritivo das experiências
vivenciadas por nós durante o projeto, então utilizamos uma

desempenho nas escolas. Nesses encontros também tivemos
palestras que nos ajudaram a entender um pouco mais sobre
a forma de ensinar e aprender matemática e outros
conhecimentos que precisaríamos usar em sala de aula,
fizemos a leitura e realizamos apresentações sobre artigos que
também tinham o propósito de contribuir para nossa
formação.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Começamos nossa vida discente nas escolas acompanhando
os professores, lá iniciamos o contato com a rotina de um
professor, no primeiro momento vimos a estrutura da escola e
como ela era dirigida, já na semana seguinte veio a sala de
aula. Nos primeiros contatos com os alunos ficamos só na
observação de como a aula ocorria, matéria que estava sendo
trabalhada como os alunos se comportavam. No segundo
instante começamos a intervir nas aulas que estavam sendo
ministradas ajudando os alunos que não estavam
compreendendo o conteúdo que estava sendo explicado,
ficamos por algum tempo ajudando o professor em sala de
aula, com impressão de atividades, buscando algo que ele

Agradecimentos: O subprojeto de Pedagogia agradece o apoio da Capes e UNIR para realização deste projeto.

vivenciadas por nós durante o projeto, então utilizamos uma
abordagem qualitativa para a descrição dos resultados.

Algumas características básicas identificam os estudos
denominados “qualitativos". Segundo esta perspectiva,um
fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que
ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva
integrada. Para tanto, o pesquisador vai a campo buscando
“captar" o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das
pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista
relevantes. Vários tipos de dados são coletados e analisados para
que se entenda a dinâmica do fenômeno. (Godoy, 1945, p.21)

3. PIBID NA ESCOLA

Na sala de aula, começamos apenas observando o decorrer das
aulas bem como a matéria que estava sendo trabalhada, como os
alunos se comportavam e a interação dos alunos com o
professor. Entrar em uma sala de aula para apenas observar é
diferente de apenas assistir a aula, dessa forma foi possível
perceber situações que antes não era visível, como o tempo que
o professor gasta explicando um conteúdo e os alunos fazendo as
atividades, a quantidade de alunos que entendem o conteúdo e
os que não entendem, as dificuldades de alguns alunos, a relação
de cada aluno com o restante da turma e o professor, além de
vários outros fatores presentes durante a aula.

4. PIBID NA UNIVERSIDADE

Nossos encontros na universidade ocorrem semanalmente toda
terça-feira com o objetivo de discutir sobre nosso

aula, com impressão de atividades, buscando algo que ele
precisasse e ajudávamos na correção das atividades. Logo
após esses momentos o professor começou a marcar a reforço
para podermos auxiliar melhor os alunos que estavam com
dificuldades, ele passava os conteúdos que ele estava
trabalhando em sala e nós montávamos os conteúdos para
poder ajudar os alunos. Nessas escolas tivemos a
oportunidade de trabalhar com alunos do ensino fundamental
ao médio.

4. CONCLUSÃO

O PIBID nos deu a oportunidade de entrar em sala de aula
antes mesmo que concluíssemos nosso curso e graças a isso
conseguimos ganhar experiência suficiente para já termos
uma ideia de como será a nossa carreira quando iniciarmos
nossa carreira docente. Nas escolas também foi possível
colocar em pratica muitas das teorias que aprendemos na
academia e perceber que nem sempre a teoria se aplica a
todos os casos, mas com a ajuda do coordenador do projeto e
também dos professores supervisores do colégio foi possível
descobrir novas maneiras de se trabalhar em sala de aula.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA FINAL VIVENCIADA NO PIBIDRELATO DE EXPERIÊNCIA FINAL VIVENCIADA NO PIBID

1. INTRODUÇÃO

Diante das dificuldades matemáticas dos alunos do ensino
fundamental e do ensino médio, e dos grandes índices de
reprovação na disciplina, houve a necessidade de criação do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID),
que tem o intuito de gerar a integração entre a educação superior
e educação básica das escolas estaduais e municipais, a
intenção desse projeto é melhorar o ensino nas escolas e auxiliar
os professores em suas aulas.
O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência
vivenciada por duas acadêmicas do curso de Licenciatura em
Matemática da Fundação Universidade Federal de Rondônia
(UNIR) com o projeto PIBID no Colégio Tiradentes da Polícia
Militar IV e na escola E.E.E.F.M. Aluízio Ferreira e na escola
E.E.E.F.M Marcos Bispo da Silva , com observações em sala de
aula e aulas de reforço e qual o nosso aprendizado com a
realização das atividades do PIBID.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
O subprojeto PIBID matemática realizado em escolas da rede de
ensino Estadual do município de Ji-Paraná, com início no

E a prática docente requer grande esforço para se
concretizar de forma próspera, tanto pessoal quanto
profissionalmente, este Programa nos proporcionou uma
visibilidade de que estar à frente da educação de um país é
uma honra e ao mesmo tempo uma responsabilidade
gigante, a qual deve ser mais valorizada.
Participar da rotina escolar foi um gesto fundamental e
enriquecedor para o nosso processo pedagógico e
consolidação das teorias aprendidas durante a graduação
em Licenciatura em Matemática, sem falar que estar próximo
do trabalho docente permite a desconstrução de
determinados mitos que alimentamos durante a passagem
pela universidade.

4. CONCLUSÃO
Concluímos que o PIBID tem grande contribuição para
formação profissional e pessoal, trazendo a vivencia com a
Educação Básica e ensino da matemática, a realidade da
escola, alunos e professores contribuindo para a nossa

BRASIL. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Edital n. 001/2011 CAPES. Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Editais e seleções. Disponível em: . Acesso em: 14.set.2016. 
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ensino Estadual do município de Ji-Paraná, com início no
segundo semestre de ano de 2018, contou com participação de
30 alunos do curso de Licenciatura em Matemática, dentre eles
24 bolsistas e 6 voluntários, e que estão divididos em três
escolas da rede estadual onde o nosso projeto é dividido em
duas partes: em reuniões semanais na universidade com
duração de 4 (quatro) horas e outra parte nas escolas onde
realizamos atividades diversas com carga horária de 4 (quatro)
horas, no total 8 (oito) horas semanais.
Além das reuniões, os alunos também elaboravam aulas de
reforço de acordo com as dificuldades dos alunos, onde os
professores supervisores passavam os conteúdos a serem
abordados com os alunos, ou até mesmo os alunos passavam
suas dificuldades, para ser atendidas, tendo este contato direto
com alunos nos possibilita buscar estratégias para fazer da teoria
a prática interagindo com o cotidiano do aluno.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Desde o início do PIBID podemos perceber que há uma
preocupação com os alunos iniciantes do curso de Licenciatura
em Matemática, que os mesmos sintam gosto pela profissão, que
tenham mínimas condições financeiras para permanência no
curso.
No entanto, a falta de apoio dos professores e as normas da
escola por muitas vezes atrapalham o tempo das aulas de
reforço e assim o entendimento dos alunos e o andamento do
programa.
Com o PIBID percebemos que ser professor iniciante significa
um enorme desafio a cada dia e exige uma nova postura perante
a sociedade.

formação crítica e reflexiva como futuros professores que
ensinam matemática.
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RELATÓRIO FINAL PIBID 2018/2019RELATÓRIO FINAL PIBID 2018/2019

1. INTRODUÇÃO

A convivência com a prática seja em
qualquer área é importante para que o futuro profissional tenha
uma noção com o que irá lidar, quais são os desafios que serão
enfrentados e assim ter uma noção clara da área a qual
escolheu. Na formação de professores não é diferente, e com o
auxilio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a
Docência – PIBID, nós discentes de Matemática da Universidade
Federal de Rondônia campus de Ji-Paraná, temos a
oportunidade de conhecer, de nos familiarizar com a realidade e
a pratica escolar, assim como segundo os Referências para a
formação de Professores (1999, p.85) salientam, “o professor se
desenvolve à medida que vai estudando, refletindo sobre a
prática e construindo conhecimentos experienciais por meio da
observação e das situações didáticas reais ou de simulação de
que participa”.
Este relatório trás algumas observações e reflexões de três
alunos que participaram como bolsistas do PIBID, entre os anos
2018/2019, discorrer de fatos vivenciados pelos discentes nas
escolas através do PIBID, considerados de grande relevância na
formação inicial de professores e que levem o mesmo a ter uma
experiência em sala de aula e assim contribuir na sua formação,
além de contabilizar reflexões acerca de teorias aprendidas em

esclarecimentos das dúvidas dos alunos, e em horários
opostos as aulas aplicávamos reforço.

Os reforços serviam como uma oportunidade para nós
bolsista trabalharmos com base em um planejamento
sistemático de uma aula, um determinado conteúdo de
acordo com o que era proposto pelo professor, tendo assim
contato direto com os alunos, podendo esclarecer dúvidas,
corrigir alguns exercícios para aprimoramento do conteúdo e
formulação de novos conteúdos para aprofundar os
conhecidos.

4. ATIVIDADES REALIZADAS

Embora a maioria das atividades realizadas por nos
pibidianos foram nas salas de aula das escolas com os
alunos, aconteceram outras que foram de grande
importância para nós, das quais faremos a descrição de
algumas.

4.1. SEMANA DA MATEMÁTICA

AgradecimentosAgradecimentos:: OO subprojetosubprojeto dede PedagogiaPedagogia agradeceagradece oo apoioapoio dada CapesCapes ee UNIRUNIR parapara realizaçãorealização destedeste projetoprojeto..

além de contabilizar reflexões acerca de teorias aprendidas em
sala de aula e observadas no cotidiano escolar.
O projeto se deu em três escolas do município de Ji-Paraná
Rondônia e começou com 24 participantes selecionados através
do processo seletivo do edital de 2018, os quais foram divididos
em três grupos com oito bolsistas em cada uma, direcionados
para as escolas que participaram do projeto. O PIBID tem por
objetivo inserir o futuro profissional nas escolas da rede pública
contribuindo assim na melhoria da qualidade de ensino e na
formação inicial de professores de licenciatura.

2. PIBID NA UNIVERSIDADE

De inicio foi marcada uma reunião como todos os pibidianos e o
coordenador do projeto professor Dr. Lenilson Sergio Candido,
onde nos foi explicando algumas considerações a cerca do
projeto, e assim tirando duvidas referente de como seguiríamos
na aplicação do mesmo nas escolas, estas reuniões aconteciam
todas as terças feiras, na UNIR Campos de Ji-Paraná, no
período da manhã, nestas reuniões além de trocarmos
experiências e discutirmos com nossos colegas as nossas
vivências nas escolas, tivemos a oportunidade de poder contar
com o apoio de outros professores, nos auxiliando com palestras,
que foram muito satisfatórias e de grande contribuição para
nossa formação profissional.

3.PIBID NA ESCOLA

A divisão das atividades dos pibidianos nas escolas ficou sob
responsabilidade dos docentes supervisores de cada escola,
onde realizávamos acompanhamento em sala de aula para

4.1. SEMANA DA MATEMÁTICA

Nesta atividade nós pibidianos fomos separados em grupos
onde ficamos responsáveis pela comissão, organização do
evento, equipe de apoio, nas oficinas e minicursos como
ouvintes. Assim como nas outras atividades ficou nítida o
quão é importante o trabalho em grupo, a experiência de
lidar com outras pessoas, a cooperação entre nós foi
essencial e enriquecedora para a realização da SEMAT.
Além de ajudar na realização do evento, alguns de nós
apresentamos artigos relacionados a uma pratica realizadas
nas escolas, da qual surgiu por proposta do projeto PIBID.

4.2. REALIZAÇÃO DE UMA PRÁTICA

Esta atividade surgiu como proposta do PIBID, para a
realização de uma pratica nas escolas para a confecção de
um artigo para ser submetido na SEMAT, a proposta
consistia em que cada grupo nas escolas apresentassem
uma atividade, voltada para a área de Educação
Matemática, dentro dos grupos nas escolas foram divididos
em duplas assim ficariam para ser realizados quatro praticas
nas escolas, dentre as quais destaco: Matemágicas e
Desafios Matemáticos, Confecção de “pipas” como didática
de ensino nas aulas de matemática, uma aula voltada a
matemática aplicada aos comandos executados através dos
jogos eletrônicos para os alunos da escola Marcos Bispo.

7. REFERÊNCIAS
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1. INTRODUÇÃO

O Programa Institucional de bolsas de
Iniciação à Docência (PIBID) é uma ação que visa proporcionar
aos discentes na primeira metade do curso de licenciatura uma
aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas de
educação básica. Como também possibilita aos bolsistas
ingressarem na área da pesquisa.

O presente trabalho tem por objetivo relatar a
experiência vivenciada no (PIBID) por quatro acadêmicos do
curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal
de Rondônia (UNIR) campus Ji-Paraná que atuaram nas escolas,
Tiradentes da Polícia Militar e Aluízio Ferreira.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente projeto teve início em setembro
de 2018, através de um processo seletivo, onde os acadêmicos
ingressaram no PIBID. O objetivo era aproximar os discentes da
realidade vivenciada nas escolas públicas, esse programa foi
desenvolvido nas escolas com apoio das equipes gestoras de

A experiência no qual participamos durante todo o
projeto, fez com que agregasse aos acadêmicos, a
compreensão do seu cotidiano e o aprendizado para lidar
com situações além da sala de aula, visto que, também foi
dado de forma clara a ideia e a importância da elaboração
de projetos que promovam o enriquecimento intelectual do
aluno.

De forma geral podemos afirmar que valeu a pena
participar do PIBID, pois com a vivência em sala de aula
acompanhando o trabalho dos professores os alunos e com
o resultado obtido com as aulas de reforço, como
depoimento dos próprios alunos afirmando que seus
desempenhos em sala de aula e nas atividades avaliativas
passaram a serem superiores se comparadas ao início do
projeto, resultados como esses nos permite avaliar que
nosso trabalho produziu bons resultados.

4. CONCLUSÃO

Participar desse programa nos possibilitou vivenciar

Relato de experiência do Projeto PIBID Matemática de Discentes UNIR- Ji-Paraná
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desenvolvido nas escolas com apoio das equipes gestoras de
cada uma dessas instituições, dentre as quais foram, Escola
Colégio Tiradentes da Policia Militar Ctpm IV, E.E.E.F.M. Aluízio
Ferreira e E.E.E.F.M Marcos Bispo da Silva.

Os acadêmicos foram inseridos no ambiente
escolar, a princípio as observações com pequenas participações,
até a atuação nas aulas de reforço para os alunos das escolas.
Além disso, foram realizadas oficinas nas três instituições
contempladas pelo projeto, nós quais foram abordados temas
apoiados nas tendências em Educação Matemática, assuntos
abordados no encontros semanais no espaço da UNIR. As
apresentações voltadas metodologias para o ensino da
matemática.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A princípio recebemos uma preparação
teórica para fazermos as observações das atividades nas
escola, como por exemplo o diário de bordo. Para Falkembach
(1987), os fatos precisam ser registrados no diário de bordo
assim que são produzidos. Neste sentido, os alunos podem
aproveitar esses momentos para uma reflexão sobre a aula e
contextualizá-la de acordo com sua realidade vivenciada Nas
aulas de reforço, o PIBID serviu como um meio de nos mostrar
a realidade vivenciada na sala de aula para nós enquanto
futuros professores, visto que na prática, tivemos a
oportunidade de demonstrar o nosso conhecimento e a
responsabilidade de sanar as dúvidas contidas pelos alunos.

Participar desse programa nos possibilitou vivenciar
uma experiência de sala de aula e dos diversos desafios
que um professor enfrenta no seu dia a dia, e o
funcionamento das escolas vista de outro lado, pois só
tínhamos uma visão como alunos, além do conhecimento
teórico desenvolvido no ambiente acadêmico o que nos
possibilitou uma nova visão em relação a escola, além de
ampliar nossos conhecimento, que irá nos permitir contribuir
em um futuro próximo no ensino da matemática.
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