
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO SUPERIOR ACADÊMICO

RESOLUÇÃO Nº 242, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020

Relatório Final do ANO
BASE: 2017/2018

 

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

Parecer nº 43/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, do Conselheiro Elder Gomes
Ramos - Doc. 0467127;

Decisão da Câmara de Graduação na 186ª sessão, em 13-08-2020 - Doc. 0474895;

Homologação pela Presidência dos Conselhos Superiores - Documento 0477142;

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 o Relatório Final do ANO BASE: 2017/2018 do Projeto PIBID/UNIR - ANO BASE:
2017/2018  - Doc. 0438573 - anexo.

Art. 2º Revogadas as disposições contrárias.

Art. 3º Esta resolução entra em 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
03/09/2020, às 13:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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
0487602 e o código CRC 0F931575.
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Anexo XI 

Relatório de Atividades ( X ) Parcial  (   ) Final 
 

• DADOS DA INSTITUIÇÃO 
 

Nome e Sigla: Universidade Federal de Rondônia – UNIR  

Endereço: BR 364, km 9,5 (sentido Acre) Cep: 76801-059 Porto Velho/ RO  

Telefones: (69) 2182 2100  

CNPJ: 04.418.943/0001-90  

Responsável legal da IES: Ari Miguel Teixeira Ott (Reitor)  

 

2. DADOS DA EQUIPE 

 
2.1) Coordenador Institucional 

 
Coordenador institucional: Naiara dos Santos Nienow 

CPF: 715378052-15 

Endereço: Av. Ji-Paraná, 1401, Bairro Urupá, Cep 76900-305 

Endereço eletrônico: naiara.nienow@unir.br 

Telefones de contato: 69 99975-3355 

Unidade Acadêmica: Departamento Acadêmico de Ciências Humanas e Sociais  

Link para Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.br/5536249113012905 

 
2.2) Professores Participantes 
 

Nome  Instituição Função 

Andréa Moraes da Costa UNIR/Porto Velho Coordenadora de gestão PIBID 

Ana Carolina Garcia de Oliveira UNIR/Porto Velho Coordenadora de área – Química  

Andréia Dias de Almeida UNIR/Porto Velho Coordenadora de área – Biologia  

Adriane Pesovento UNIR/Rolim de Moura Coordenadora de área História 

Bianca Santos Chisté UNIR/Rolim de Moura Coordenadora de área Pedagogia 

Carla Luzenilda Pinto Martins UNIR/Porto Velho Coordenadora de área – Letras Inglês 

Carlos Mergulhão Junior UNIR/Ji-Paraná Coordenador de área Física 

Clarides Henrich de Barba  UNIR/Porto Velho Coordenador de área – 

Interdisciplinar em Educação 

Ambiental 

Cláudia Justus Torres Pereira UNIR/Vilhena Coordenadora de área Pedagogia 

Edneia Maria Azevedo Machado UNIR/Ji-Paraná Coordenadora de área Pedagogia 

Emerson da Silva Ribeiro UNIR/Ji-Paraná Coordenador de gestão PIBID 

Gean Carla Silva Sganderla UNIR/Porto Velho Coordenador Geral PIBID (fevereiro 

a Outubro de 2017) 

Irmgard Margarida Theobald UNIR/Ji-Paraná Coordenadora de área Pedagogia 

José Joaci Barbosa UNIR/Rolim de Moura Coordenador de área História 

Josenir Lopes Dettoni UNIR/Porto Velho Coordenador de área – 
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Interdisciplinar em Educação 

Ambiental 

Lenilson Sergio Candido UNIR/Ji-Paraná Coordenador de área Matemática 

Leonir Santos de Souza UNIR/Porto Velho Coordenador de área – Biologia 

Magnus Dagios UNIR/Porto Velho Coordenador de área – Filosofia 

Márcia Ângela Patrícia UNIR/Ariquemes Coordenadora de área Pedagogia 

Marcia Lima UNIR/Porto Velho Coordenador de área – Pedagogia 

Maria do Socorro Dias Loura UNIR/Porto Velho Coordenadora de área – Letras 

Português 

Marília Lima Pimentel UNIR/Porto Velho Coordenadora de área – Letras 

Português 

Marlos Gomes de Albuquerque UNIR/Ji-Paraná Coordenador de área Matemática 

Naiara dos Santos Nienow UNIR/Porto Velho Coordenador Geral PIBID 

(Novembro/2017 a Fevereiro/2018) 

Odete Burgeile UNIR/Porto Velho Coordenadora de área – Letras Inglês 

Sonia Maria Gomes Sampaio UNIR/Porto Velho Coordenadora de área – Letras 

Português  

Suzy Mara Aidar Pereira 

 

UNIR/Porto Velho Coordenadora de área – 

Interdisciplinar em Educação 

Ambiental 

 

2.3) Professores da Educação Básica Participantes do Projeto 

 
Nome  Instituição Função 

Adriana Mesquita EEEFM Barão do Solimões Supervisora –  Biologia/José Ribeiro 

Filho 
Alemar Ferreira da Fonseca Escola E.E.F.M. “Manaus” e 

Castelo Branco 
Supervisora – Interdisciplinar/José 

Ribeiro Filho 

Ana Carmen de Freitas 

Guimarães Macário 

E.E.E.M. Castelo Branco Supervisora – Letras Inglês/José 

Ribeiro Filho 

Analécia Nunes Sousa EMEF Prof. Venâncio 

Kottwitz 

Supervisora Pedagogia/Ariquemes 

Carla Poliana Moura Braga 

da Silva 

EEEFM São Luís Supervisora – Química/José Ribeiro 

Filho 

Carlos Eduardo Grécia E. E.E.João Bento da Costa Supervisor – Filosofia/José Ribeiro 

Filho 

Chirleide Nobre Belo E.E.E.F.E.M. Araújo Lima e 

Silva 

 

Supervisora – Biologia/José Ribeiro 

Filho 

Crescenciana Maria T. dos 

Santos 

EEEF Tancredo de Almeida 

Neves 

Supervisora Pedagogia/Ji-Paraná 

Cristina Ferreira da Silva EEEFM Juscelino Kubitschek 

de Oliveira 

Supervisora Física/Ji-Paraná 

Dalila Maitê Rosa Sena CMEI Nelson Dias Supervisora Pedagogia/Ji-Paraná 

Damaris Lucena da Silva E.E.E.F.M. Marechal Castelo 

Branco 

Supervisora – Letras Português/José 

Ribeiro Filho 

Daniele de Carvalho Feitosa EMEIEF Profª Eva dos Supervisora Pedagogia/Ariquemes 
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Santos de Oliveira 

Davi do Nascimento Santos EEEFM Janete Clair Supervisor Física/Ji-Paraná 

Edna V. dos Santos EEEFM Cel. Aluízio Pinheiro 

Ferreira 

Supervisora Pedagogia/Rolim de 

Moura 

Elisângela Ferreira de Lima EEEFM Juscelino Kubitschek 

de Oliveira 

Supervisora Matemática/Ji-Paraná 

Ellen Fabíola Duarte  Escola E.E.F.M. “John Kenedy” Supervisora – Interdisciplinar/José 

Ribeiro Filho 

Fabio de Oliveira Xisto 

 

E.E.E.M. Prof° João Bento da 

Costa 

Supervisora – Letras Inglês/José 

Ribeiro Filho 

Judite Lina dos Anjos Longhi E.E.E.F.M. Professor 

Eduardo Lima e Silva 

Supervisora – Biologia/José Ribeiro 

Filho 

Juliana Cândido Matias EEEF Maria do Carmo de 

Oliveira Rabelo 

Supervisora Pedagogia/Rolim de 

Moura 

Juliana dos Santos Bezerra E.E.E.F. 21 de abril Supervisora – Letras Português/José 

Ribeiro Filho 

Luiz Carlos Perez Diadorato EEEFM Cândido Portinari Supervisor História/Rolim de Moura 

Marcone da Silva EEEFM Cândido Portinari Supervisor História/Rolim de Moura 

Marinho Lima E.E.E.F.M. “Murilo Braga” Supervisor – Interdisciplinar/José 

Ribeiro Filho 

Marlene Matter EEEFM Cândido Portinari Supervisora História/Rolim de 

Moura 
Michele Pereira Da Silva EEEFM Marechal Castelo 

Branco 

Supervisora – Biologia/José Ribeiro 

Filho 

Nada Habib K. Klaime** IEE Marechal Rondon Supervisora Matemática/Ji-Paraná 

Paloma Emanuelle Duarte 

Fernandes Oliveira 

EEEFM Gov Petronio 

Barcelos 

Supervisão – Física/José Ribeiro 

Filho 

Paulo Edson Sena Jatobá EMEF Prof. Irineu Antônio 

Dresch 

Supervisor Pedagogia/Ji-Paraná 

Raquel Furtado Almeida E.E.E.F.M Marechal Castelo 

Branco 

Supervisora – Letras Português/José 

Ribeiro Filho 

Ricardo Alexandre de 

Souza* 

EEEFM Juscelino Kubitschek 

de Oliveira 

Supervisor Matemática/Ji-Paraná 

Rosália Miguel Duarte EEEFM Prof. José Francisco 

dos Santos 

Supervisora Matemática/Ji-Paraná 

Rosangela Castilho 

Valenciano 

CMEIEF Ruth Rocha Supervisora Pedagogia/Ji-Paraná 

Silvia G. de Andrade EEEFM Cel. Aluízio Pinheiro 

Ferreira 

Supervisora Pedagogia/Rolim de 

Moura 

Soraia Silva Martins EEEFM Bela Vista Supervisora – Química/José Ribeiro 

Filho 

Tânia Helena Ferreira Lins EEEFM Orlando Freire Supervisora – Química/José Ribeiro 

Filho 

Valeria Cristiane de Amorim 

Brelaz Oliveira 

E.E.E.M. Castelo Branco Supervisora – Letras Inglês/José 

Ribeiro Filho 

Vanessa Gonçalves Gomes IEE Marechal Rondon Supervisora Matemática/Ji-Paraná 

Vânia Aparecida M. Liesch EMEF Prof. Hermógenes Supervisora Pedagogia/Vilhena 
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Roberto Nogueira 

Vanusa Aparecida de Jesus EMEF Prof. Hermógenes 

Roberto Nogueira 

Supervisora Pedagogia/Vilhena 

Verônica da Costa Gonçalves EEEM Major Guapindaia Supervisora – Química/José Ribeiro 

Filho 

William Gonçalves E. E. Castelo Branco Supervisor – Filosofia/José Ribeiro 

Filho 

* Saiu do subprojeto durante o ano de 2017. 

** Permaneceu enquanto supervisora durante o período de afastamento para licença maternidade da 

supervisora Vanessa G. Gomes. 

 

 

3. DADOS DO PROJETO 
 

3.1) Dados Gerais 
 

Título: PIBID/UNIR Edital 61/2013 

Convênio ou AUXPE n.º: (quando couber) 

Duração do projeto 

Data de Início: 03/2014 Data de Término: 03/2018 

Número de meses de vigência do projeto: 48 meses 

Apresentação – Resumo executivo do projeto (até 500 palavras) 

O Projeto PIBID/UNIR promove impactos significativos no processo de formação docente inicial. 

Dentre estes impactos se dão tanto no ambiente escolar como na universidade. Um dos mais 

importantes reside no desenvolvimento de competências para a leitura e escrita, seguidos pela 

compreensão das relações de ensino aprendizagem, que são desenvolvidas na formação do docente 

deste projeto. A atuação do projeto no ambiente escolar propicia uma compreensão aplicada dos 

conhecimentos adquiridos pelos bolsistas na universidade, a escola é o palco de ensaio e atuação das 

competências desenvolvidas. Além disso é relevante lembrar da importância deste projeto no âmbito 

regional, principalmente na inserção de políticas públicas voltadas para a formação de professores 

para a educação básica no estado de Rondônia. Nesta perspectiva o PIBID oportuniza aos bolsistas 

um vínculo mais sólido entre teoria e prática no contexto escolar; ou seja, o entrosamento entre 

Universidade e a Escola. Através do contato direto com as práticas pedagógicas, os bolsistas 

desenvolvem na vivência escolar, a prática pedagógica e o desenvolvimento de uma postura 

investigativa diante do ensino. Inserir neste campo um descritivo geral e sucinto do projeto, seus 

objetivos, as ações desenvolvidas para seu cumprimento e alguns resultados alcançados e impactos 

produzidos, bem como produções geradas..  

Palavras chave (até seis)  
Política pública. Contexto escolar. Desenvolvimento. Educação básica.  

 

3.2) Licenciaturas/subprojetos/Programas de Pós-Graduação envolvidos 

 
Licenciatura (nome) Número de alunos participantes 

Interdisciplinar (Campus José Ribeiro Filho) 30 (trinta) 

Licenciatura em Artes (Campus José Ribeiro Filho) 01 (um) 

Licenciatura em Ciências Sociais (Campus José Ribeiro Filho) 06 (seis) 
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3.3) Escolas Participantes 
 

Licenciatura Plena em Filosofia (Campus José Ribeiro Filho) 18 (dezoito) 

Licenciatura em Física (Campus José Ribeiro Filho) 07 (sete) 

Licenciatura Plena em Física (Campus de Ji-Paraná) 10 (dez) 

Licenciatura em Geografia (Campus José Ribeiro Filho) 06 (seis) 

Licenciatura em História (Campus José Ribeiro Filho) 02 (dois) 

Licenciatura em História (Campus de Rolim de Moura) 22 (vinte e dois) 

Letras – Língua Inglesa (Campus José Ribeiro Filho) 22 (vinte e dois) 

Letras – Português (Campus José Ribeiro Filho) 39 (trinta e nove) 

Letras – Português (Campus Guajará-Mirim) 11 (onze) 

Licenciatura em Matemática (Campus de Ji-Paraná) 23 (vinte e três) 

Pedagogia (Campus de Ariquemes) 11 (onze) 

Pedagogia (Campus Guajará-Mirim) 29 (vinte e nove) 

Pedagogia (Campus de Ji-Paraná) 25 (vinte e cinco) 

Pedagogia (Campus José Ribeiro Filho) 34 (trinta e quatro) 

Pedagogia (Campus de Rolim de Moura) 21 (vinte e um) 

Pedagogia (Campus de Vilhena) 17 (dezessete) 

Química (Campus José Ribeiro Filho) 19 (dezenove) 

Nome da escola IDEB  Número de alunos na escola Número de alunos 

envolvidos no projeto 

EEEFM Bela Vista 3,9 840 200 Química 

E.E.E.M. Prof° João Bento da Costa  3.124 alunos 11 Letras Inglês 

09 Filosofia 

E.E.F.M 21 de Abril (só no primeiro 

semestre de 2016) 

5,3 775 560 Língua Portuguesa 

E. E. E. F. M. Murilo Braga 4,2 984 11Língua Portuguesa 

14Interdisciplinar/Porto 

Velho 

EEEM Major Guapindaia Não há 1060 480 Química 

E. E. E. F. M Joh Kenedy 4,2 740 12 Língua Portuguesa 

08 

Interdisciplinar/Porto 

Velho 

E.E.E.F.M São Luiz 3,1 1.800 300 

E.E.E.F.M. Marechal Castelo Branco 6,2 1.783 300 Língua Portuguesa    

11 Letras Inglês  

08Interdisciplinar/Porto 

Velho  

09 Filosofia 

500 Biologia 

EEEFM Orlando Freire 3,3 1265 420 Química 

E.E.E.F. Médio Gov. Araújo Lima 3.0 1405  676 Biologia 

E.E.F.M. Professor Eduardo Lima e Silva 3.9 1.700 420 Biologia 

Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Barão do Solimões 

4.5 795 500 Biologia 

Escola Estadual Governador Petrônio Não Não informou Não informou 
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3.4) Outros colaboradores do projeto (além dos bolsistas) 
 

 

 

Barcellos (Subprojeto Física) informou 

EEEFM São Luís 3,1 1800 300 Química 

CMEI Nelson Dias Não há 310 310 

CMEIEF Ruth Rocha 7,3 740 160 

EEEF Tancredo de Almeida Neves 6,0 240 240 

EMEIEF Profª Eva dos Santos de Oliveira 6,9 608 175 

EMEF Prof. Hermógenes Roberto Nogueira 4,9 472 76 

EMEF Prof. Irineu Antônio Dresch 5,8 150 150 

EMEF Prof. Venâncio Kottwitz 4,7 528 48 

EEEFM Cândido Portinari 4,7 811 23 

EEEFM Cel. Aluízio Pinheiro Ferreira 6,7 1260 90 

EEEFM Janete Clair 4,4 806 170 

EEEFM Juscelino Kubitschek de Oliveira 3,8 1043 600 

EEEFM Maria do Carmo de Oliveira Rabelo 5,4 600 125 

EEEFM Prof. José Francisco dos Santos 5,1 1000 600 

IEE Marechal Rondon 3,9 800 400 

Nome Função no projeto 

Edinaldo Flauzino de Matos/Guajará-Mirim  Ministrante de Oficina 

Rosemeire Ferrarezi Valiante/Guajará-Mirim  Ministrante de Oficina 

Profª. Me. Larissa Gotti Pissinatti  Palestrante 

Profa. Edilis A. Piedade  Palestrante 

Profª. Drª. Maria do Socorro Dias Jorrin Palestrante 

Prof. Me. Marcelo Leal Palestrante 

Profa. Larissa Caye Palestrante 

Profª. Me. Laura Borges Nogueira  Palestrante 

Prof. Dr. Hélio R. Rocha  Palestrante 

Greissi Sousa Palestrante 

Gicelma Xavier Palestrante 

Profa. Me. Maria, da Graça Martins Palestrante 

  

Helionice da Silva Moura Assessoria em Língua Portuguesa do subprojeto de 

Pedagogia/Rolim de Moura 

Maicon Serrao Gavino Bolsista voluntário subprojeto de Matemática/Ji-

Paraná 

Walter Trennepohl Junior Coordenador de área colaborador subprojeto de 

Física/Ji-Paraná 
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4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS  

 

Indicador 

da atividade 
Objetivo da atividade 

Descrição sucinta da atividade (inserir início e 

período de realização) 
Resultados alcançados 

1. 

 

(  ) SIM 

 

( X ) NÃO 

Esclarecimento de 

dúvidas de 

encaminhamento, 

discussão de tópicos do 

Programa e orientações. 

(Atividade Comum) 

Reunião de trabalho com coordenação institucional 

para o encaminhamento de atividades. 

Reunião com a Coordenação 

Institucional e com a Coordenação de 

Área de Gestão de Processos 

Educacionais, promovendo a troca de 

ideias e experiencias entre os 

subprojetos. 

2. 

(  ) SIM 

 

( X ) NÃO 

Selecionar os 

participantes do 

subprojeto. 

(Atividade Comum) 

Seleção dos participantes (supervisores e bolsistas de 

iniciação a docência). 

Seleção e início da preparação dos 

bolsistas. 

 3. 

( X ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Promover encontros 

entre os supervisores, 

bolsistas e 

coordenadores para 

produção e discussão 

das ações dos 

subprojetos, bem como 

realização de avaliação 

dessas ações. 

(Atividade Comum) 

Reuniões periódicas de cada equipe dos subprojetos 

para o planejamento das ações, avaliação e 

reestruturação das atividades executadas, discutindo o 

trabalho realizado, criando metodologias e estratégias 

de trabalho adequadas e refletindo sobre os resultados 

alcançados. 

Integração da equipe do subprojeto, bem 

como a discussão e avaliação dos 

objetivos e metas/ações previstas e de 

outras atividades promovidas no âmbito 

do subprojeto. 

Fortalecimento do trabalho em grupo, 

aperfeiçoamento da cooperaçao entre os 

participantes e de sua capacidade crítica 

e criativa como docentes. 

Ampliação de conhecimentos pelos 

bolsistas nas áreas de atuação dos 

subprojetos. 

4. 

 

( X ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Realizar levantamento 

das principais 

dificuldades 

apresentadas pelos 

alunos das escolas. 

(Atividade Comum) 

Mapeamento utilizado como um instrumento 

norteador do trabalho didático realizado pelos 

professores regentes e alunos bolsistas. Tais 

mapeamentos permitiram um “diagnóstico” prévio 

(retrato) das turmas atendidas, possibilitando 

acompanhar a evolução dos alunos, além de fornecer 

subsídios para o planejamento de atividades que 

foram desenvolvidas e, posteriormente avaliar as 

mudanças produzidas. Para tanto, em todas as turmas 

A partir da aplicação das atividades de 

“sondagem” e mapeamento 

constataram-se as principais 

dificuldades dos alunos. 

Os impactos dessa ação foram 

percebidos na qualidade das atividades 

planejadas e nas intervenções realizadas 

pelas bolsistas junto aos alunos. 

Os bolsistas aprenderam os 
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atendidas o mapeamento foi realizado no início do 

semestre ou ano letivo e no final. 

procedimentos utilizados no 

mapeamento, desde a coleta do material, 

até a tabulação dos resultados. Também 

aprenderam a usar as informações dos 

mapeamentos para planejar aulas 

diferenciadas e adequadas ao nível de 

conhecimento dos alunos. 

Proporcionamento de aproximações 

entre a realidade escolar e as histórias de 

vida dos alunos quanto ao contexto 

pessoal e sua relação com o ambiente 

escolar. 

5. 

( X ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Participar de reuniões 

pedagógicas e de 

planejamento, 

conselhos de classe, 

reuniões de pais e 

outros eventos 

organizados pela 

escola. 

(Atividade Comum) 

Participação de bolsistas em reuniões pedagógicas e 

de planejmaneto escolar realizadas ao longo do ano 

letivo. 

Participação também em reuniões de pais e dos 

Conselhos de Classe realizados uma vez a cada 

bimestre, e em atividades escolares promovidas pela 

escola (festas comemorativas, eventos, reuniões de 

planejamento, discussão de resultados de avaliação 

escolar etc.). 

Ao participarem das reuniões os bolsistas 

puderam vivenciar aspectos da atuação 

docente que não são visualizados durante 

as atividades de sala de sala. 

Em relação ao planejamento anual os 

bolsitas puderam interagir com todos os 

profissionais da escola e entender um 

pouco mais sobre a lógica da 

organização escolar. 

Em relação ao Conselho de Classe os 

bolsistas conheceram como é 

organizado, quais assuntos são discutidos 

etc. 

No que diz respeito às reuniões de pais 

os bolsistas planejaram com os 

supervisores as reuniões no final de cada 

bimestre. Assim aprenderam a como 

repassar as informações aos pais dos 

alunos, bem como outros procedimentos 

específicos de reuniões. 

Essas atividades propiciaram maior 

integração das ações e uma melhora 
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significativa de comunicação entre a 

coordenação, os bolsistas (supervisores e 

acadêmicos) e professores. 

Além disso, fez com os bolsistas 

entendessem os espaços escolares além 

das salas de aulas, compreendendo as 

atribuições de pais, professores e equipe 

gestora no processo educacional. 

6. 

( X ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Registrar ações 

desenvolvidas dentro e 

fora da sala de aula, de 

modo a refletir sobre a 

prática pedagógica. 

(Atividade Comum) 

Os registros foram realizados pelos bolsistas PIBID 

de todos os subprojetos durante o ano de 2017 e nos 

meses de janeiro e fevereiro de 2018. 

Todos os bolsistas possuíam um caderno, que recebe 

denominações diversas como “Diário de Classe”, 

“Diário de Campo”, “Diário Reflexivo” ou “Caderno 

de Experiência”, onde registraram todas as atividades 

envolvidas nos subprojetos, dentro e fora da sala de 

aula, para posterior reflexão da práxis pedagógica. 

Para aprimorar os registros foram utilizados diversos 

recursos de mídia, como gravador de áudio, máquina 

fotográfica e filmadora, além do registro escrito em 

relatórios de atividades e em atas de reuniões. Sendo 

tais registros socializados por alguns subprojetos por 

meio de grupos de Facebook, WhatsApp e via 

Dropbox. 

Estes recursos permitiram resgatar as intervenções 

realizadas, repassadas para os relatórios semestrais 

desenvolvidos pelos bolsistas para registro das 

atividades e avaliação das mesmas pelos 

coordenadores e supervisores. 

Acompanhamento do percurso dos 

alunos de forma sistematizada. 

Socialização das práticas pedagógicas. 

Percepção da importância de realizar 

anotações sucintas e verdadeiras que 

possam ser socializadas com os demais 

participantes do programa permitindo 

transformar a atuação individual em 

atuação coletiva. 

Utilização de cadernos de registro e de 

relatórios semestrais para refletir a 

respeito do desenvolvimento das 

atividades, encaminhamentos, 

intervenções relevantes, dúvidas ou 

dificuldades etc. 

Ampliação da competência escritora. 

Desenvolvimento pelos bolsitas da 

capacidade de reflexão e produção de 

narrativas em experiências didático-

pedagógicas. 

Utilização de recursos tecnológicos para 

armazenamento de registros e 

socialização dos mesmos entre os 

participantes dos subprojetos. 

7. 

 

Acompanhar as 

atividades de ensino, o 

Acompanhamento dos professores no trabalho de 

planejamento das aulas e nas aulas de reforço, 

Capacitação no planejamento das aulas. 

Aprendizagens acerca da relação entre 
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( X ) SIM 

 

(  ) NÃO 

planejamento das aulas, 

as aulas de reforço e de 

revisão de conteúdos, e 

realizar a recuperação 

paralela e a monitoria. 

(Atividade Comum) 

auxiliando e aprendendo com eles as condições e 

possibilidades de ensino. Como trabalho de monitoria, 

os bolsistas acompanharam as aulas do supervisor e 

auxiliaram os alunos em suas dúvidas, bem como 

ficaram reponsáveis, em alguns casos, pela 

recuperação paralela. Enquanto atividades de reforço 

e revisão de conteúdos, os bolsistas realizaram 

plantões de dúvidas e reforço nas escolas. 

planejamento e atividades desenvolvidas. 

Experiência de planejamentos 

alternativos de ensino e suas devidas 

aplicações com os alunos que 

frequentam as aulas de reforço. 

Avaliação das atividades desenvolvidas 

tanto em relação à quantidade quanto em 

à qualidade de sua execução. 

Aperfeiçoamento das capacidades 

didáticas e metodológicas dos bolsistas, 

contribuindo para a melhoria da 

formação profissional e gosto pela 

docência, e maior contato com a escola e 

o convívio com seus alunos. 

Aprendizagens da docência por parte do 

bolsistas no convívio com professores 

experientes na execução de atividades 

docentes realizadas em sala de aula. 

8. 

( X ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Elaborar planos de 

aula/atividades de 

ensino (incluindo 

oficinas e minicursos). 

(Atividade Comum) 

Os alunos bolsistas elaboraram planos de aula e de 

atividades de ensino (incluindo oficinas e minicursos) 

para serem aplicados ao longo do ano de 2017 e do 

mês de fevereiro de 2018. 

Compreensão de todos os elementos que 

compõem o plano de aula. 

Planejamento de intervenção nas turmas 

e de atividades de ensino de conteúdos 

escolares, incluindo aqueles que 

geralmente não são trabalhados 

profundamente dentro da carga horária 

das disciplinas. 

Entendimento pelos bolsistas e 

professores sobre a importância do 

planejar e replanejar, do 

acompanhamento e supervisão das 

atividades durante o desenvolvimento 

das mesmas e, da avaliação e reflexão 

antes, durante e após a aplicação de cada 

atividade de ensino. 
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9. 

( X ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Avaliação do Plano de 

aula. 

(Atividade Comum) 

Processo de avaliação dos planos de aula e 

readequação do plano quando necessário. 

Compreensão da relação planejamento e 

aplicação. 

Relatório com observações dos pontos 

positivos e dos que exigem maior esforço 

para superação. 

10. 

 

( X ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Aplicação de Plano de 

aula/intervenção nas 

turmas e de atividades 

de ensino (incluindo 

oficinas e minicursos) 

com acompanhamento 

do supervisor e 

avaliação (docência 

compartilhada). 

(Atividade Comum) 

Os bolsistas atuaram na aplicação dos planos de aula e 

de atividades de ensino (incluindo oficinas e 

minicursos) com acompanhamento do professor 

supervisor (docência compartilhada). Em seguida, foi 

realizada avaliação da aplicação do Plano de Aula e 

de atividade de ensino pela equipe. 

Compreensão da relação planejamento e 

aplicação. 

Análise e avalição do trabalho 

desenvolvido. 

Relatório com observações dos pontos 

positivos e dos que exigem maior esforço 

para superação. 

Compreensão e motivação dos 

estudantes da escola pelo estudo de 

conteúdos escolares, abordados de forma 

diferenciada e contextualizada, incluindo 

aqueles que geralmente não são 

trabalhados profundamente dentro da 

carga horária das disciplinas. 

Promoção da aprendizagem de conceitos 

e conteúdos escolares pelos estudantes 

das escolas. 

Estímulo à formação profissional 

docente dos bolsistas no trabalho docente 

de forma diferenciada e contextualizada. 

Entendimento pelos bolsistas e 

professores sobre a importância do 

planejar e replanejar, do 

acompanhamento e supervisão das 

atividades durante o desenvolvimento 

das mesmas e, da avaliação e reflexão 

antes, durante e após a aplicação de cada 

atividade de ensino. 

11. Realizar Leitura de textos acadêmico-científicos e publicação Estímulo ao conhecimento e domínio da 
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( X ) SIM 

 

(  ) NÃO 

frequentemente reunião 

de Grupos de Estudo 

para estimular a leitura 

e escrita de textos 

acadêmico-científicos, 

e o desenvolvimento de 

pesquisas envolvendo 

os bolsistas, 

professores das escolas 

participantes, e 

coordenadores. 

(Atividade Comum) 

de artigos completos, capítulos de livros e resumos em 

anais de eventos científicos, bem como o 

desenvolvimento de trabalhos de conclusão de curso 

(TCC), e a apresentação de comunicações orais e 

banners/posters em eventos acadêmicos por parte dos 

bolsistas como resultados de pesquisas, relatórios 

parciais e relatos de experiências decorrentes de ações 

desenvolvidas no âmbito do PIBID. 

escrita de textos acadêmico-científicos. 

Aperfeiçoamento teórico e domínio da 

língua portuguesa. 

Possibilidade aos bolsistas de momentos 

de estudos para ampliação de 

conhecimentos nas áreas de atuação dos 

subprojetos. 

Iniciação à pesquisa por parte dos 

bolsistas na elaboração de artigos e 

resumos publicados em anais de eventos 

científicos, e no desenvolvimento de 

pesquisas de TCC baseadas nas 

vivências no PIBID. 

Socialização das ações desenvolvidas 

pelos subprojetos através da 

apresentação de comunicações orais e 

posters por parte dos bolsistas em 

eventos acadêmicos de caráter regional e 

também de âmbito nacional. 

Desenvolvimento da comunicação oral e 

escrita por parte dos bolsistas na 

elaboração de artigos e sua apresentação 

em eventos acadêmico-científicos. 

Vivência e troca de saberes por meio da 

participação dos bolsistas em eventos 

acadêmico-científicos. 

Promoção do espírito científico dos 

bolsistas na qualidade de futuros 

professores. 

12. 

 

( X ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Elaboração de relatório 

e balanço das atividades 

desenvolvidas. 

(Atividade Comum) 

Relatório das atividades desenvolvidas por cada 

Subprojeto. 

Elaboração de relatório, prestação de 

contas pelos coordenadores. 

Aprofundamento, pelos bolsistas, dos 

conhecimentos de escrita técnico- 

científica – gênero relatório – relativo 
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aos saberes e atividades envolvidas em 

cada subprojeto, com desenvolvimento 

de habilidades e competências 

específicas à atividade reflexiva no 

contexto da docência. 

13. 

 

( X ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Realizar seminário local 

para diálogo e troca, 

entre as equipes dos 

subprojetos, das 

experiências e 

atividades 

desenvolvidas e dos 

resultados parciais 

alcançados pelo 

Programa. 

(Atividade Comum) 

Planejamento, divulgação, organização de sessões de 

comunicação seguidas de discussões, apresentação de 

banners, comunicações orais, realização de 

conferências e de reuniões com os coordenadores e 

supervisores para reflexão sobre o trabalho 

desenvolvido e os próximos passos. 

Realização do III Seminário Local do 

PIBID do Campus de Ji-Paraná, ocorrido 

em 07 de dezembro de 2017. 

Realização do III Seminário Local do 

PIBID do Campus de Ariquemes, 

ocorrido de 06 a 08 de dezembro de 

2017, juntamento com a II Semana de 

Pedagogia. 

Realização do III Seminário Local do 

PIBID do Campus de Vilhena, ocorrido 

em 14 de dezembro de 2017. 

Realização do Seminário de 

Encerramento do subprojeto de 

Pedagogia do Campus de Ji-Paraná,  

realizado em 06 de dezembro de 2017, 

incluindo a participação especial, por 

meio de uma palestra, de Lilia Caetano,  

ex-pibidiana do referido subprojeto. 

Realização do III Seminário Local do 

PIBID do Campus de Rolim de Moura, 

ocorrido nos dias 11 e 12 de dezembro 

de 2017. 

14. 

 

( X ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Articular teoria e prática 

sobre os conteúdos 

escolares através de 

atividades práticas 

envolvendo o uso de 

recursos 

computacionais, 

Ensino de temas da Física abordados no Ensino 

Médio por meio de softwares de modelagem 

(Modellus) e de simulações de eventos físicos 

(Applets e Interactive Physics), além do uso de 

vídeos, experimentos de baixo custo, jogos didáticos, 

e kits de experimentos permitindo a compreensão 

teórica de conceitos por meio da sua visualização e 

Aprendizagem de conceitos científicos e 

escolares por parte dos alunos das 

escolas como decorrência da interação 

desses com o uso de recursos 

computacionais e materiais didáticos. 

Estímulo à motivação dos alunos em 

estudar conceitos científicos. 
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materiais concretos, 

projetos, jogos, 

maquetes, e 

experimentos didáticos 

etc. 

aplicação prática. 

Desenvolvimento de atividades compreendendo o 

letramento matemático nas escolas parceiras do 

subprojeto de Matemática de Ji-Paraná. 

Percepção dos bolsistas de como as 

atividades práticas motivam os alunos. 

Compreensão de como as atividades 

lúdicas aliadas à contextualização dos 

conteúdos escolares favorece a 

aprendizagem dos alunos. 

Contribuição à formação profissional e 

docente dos bolsistas no fomento ao uso 

de alternativas diferenciadas de ensino. 

Constituição de elementos para a 

elaboração de estudos e artigos 

acadêmico-científicos quanto às 

atividades realizadas. 

15. 

 

( X ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Participar e estimular o 

desenvolvimento de 

projetos e atividades 

compartilhadas com os 

professores das escolas 

voltadas à avaliação e 

melhoria do processo de 

ensino-aprendizagem e 

do rendimento escolar. 

Realização de Feira de Ciências, promovida pelo 

subprojeto de Física de Ji-Paraná, voltada à 

elaboração de experimentos de Física, Química e 

Biologia por parte dos alunos das escolas sob a 

orientação dos bolsistas e do professor supervisor. 

Participação dos bolsistas do subprojeto de Física de 

Ji-Paraná em projeto escolar quanto à confecção de 

um jornal periódico da escola. 

Aplicação/correção de provas e trabalhos dos alunos 

das escolas atendidas pelos bolsistas do subprojeto de 

Matemática de Ji-Paraná. 

Realização de gincana e competições matemáticas 

nas escolas parceiras do subprojeto de Matemática de 

Ji-Paraná, envolvendo a realização de desafios e 

brincadeiras tratando de paródia com temas de 

Matemática, desfile com roupas contendo formas 

geométricas, desfile caracterizado representando 

matemáticos famosos, provas no formato de quiz etc. 

Resolução de questões de Matemática do ENEM 

2016 como atividade preparatória para o ENEM 2017 

aos alunos de 3º ano do Ensino Médio, promovida 

Desenvolvimento de habilidades pelos 

bolsistas no tocante à avaliação da  

aprendizagem e respectivas correções de 

provas, proporcionando maior  

maturidade no conhecimento dos  

conteúdos escolares de Matemática. 

Interrelação dos bolsistas com os alunos 

e a comunidade escolar. 

Compreensão pelos bolsistas da 

existência de outros espaços de 

aprendizagem da escola além da sala de 

aula. 

Desenvolvimento de habilidades de 

trabalho em equipe pelos bolsistas. 

Conhecimento por parte dos bolsistas 

sobre a realidade e organização das 

escolas em que estão atuando em relação 

às suas concepções teóricas, forma de 

avaliação e as questões técnicas e 

pedagógicas. 

Vivência dos bolsistas de experiências 

Relatório FINAL PIBID/UNIR Edital 61/2013 (0438573)         SEI 99955135A.000068/2020-94 / pg. 17



____________________________________________Relatório FINAL PIBID/UNIR Edital 61/2013 

 16 

pelo subprojeto de Matemática de Ji-Paraná. 

Realização de atividades lúdicas, na forma de recreio 

orientado e competições recreativas, para o reforço de 

conteúdos sobre Geografia, História e Ciências, por 

parte do subprojeto de Pedagogia de Vilhena nas 

escolas parceiras desse subprojeto. 

Atividade de observação e entrevista com os 

profissionais das escolas parceiras do subprojeto de 

Pedagogia de Ji-Paraná, denominada de “Chão da 

Escola”, com o propósito de levantamento de dados 

das escolas para os bolsistas conhecerem seu 

funcionamento e também os documentos legais que 

organizam as ações das mesmas. 

Desenvolvimento do projeto “Matemática em Todo 

Lugar” desenvolvido pelo subprojeto de Pedagogia 

de Rolim de Moura com turmas do 3° ao 5º ano do 

Ensino Fundamental das escolas parceiras. 

matemáticas além do contexto escolar. 

Preparação dos alunos de 3º ano do 

Ensino Médio para o ENEM 2017 

quanto às questões de Matemática. 

16. 

 

( X ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Realizar oficinas com o 

objetivo de subsidiar 

ações a serem 

desenvolvidas pelos 

bolsistas nas escolas. 

Realização de oficinas ministradas por professores e 

ténicos da UNIR, e outros profissionais externos a 

esta Instituição, para os bolsistas PIBID. 

Compreensão pelos bolsistas de assuntos 

e conhecimentos relativos à formação 

acadêmica e docente abordados por 

especialistas no intiuto de contribuir com 

atuação desses bolsistas junto às escolas 

parceiras do PIBID. 

17. 

 

(  ) SIM 

 

( X ) NÃO 

Conhecimento de 

diferentes realidades 

escolares. 

Em julho de 2017, os coordenadores de área do 

subprojeto de Matemática de Ji-Paraná permutaram 

todos os bolsistas para atuarem em outras escolas que 

ainda não tinham atuado. 

Oportunidade a todos os bolsistas de 

conhecer diferentes realidades escolares, 

tanto nas perspectivas dos alunos 

(aprendizado, comportamento), quanto 

nos modos distintos de trabalhos dos 

professores e equipe gestora das escolas. 

18. 

 

( X ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Atuação em escolas 

não parceiras do PIBID 

e em outros espaços 

socioculturais. 

Desenvolvimento de atividades promovidas pelo 

subprojeto de Matemática de Ji-Paraná, denominada 

de PIBID Itinerante, em escolas não atendidas pelo 

PIBID, com a realização de diversas práticas 

matemáticas desempenhadas pelos bolsistas para os 

Oportunidade aos alunos das escolas 

conheceram métodos diferenciados de 

ensino dos conhecimentos matemáticos. 

Vivência pelos bolsistas de realidades 

escolares distintas das quais estavam 
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alunos das respectivas escolas. 

A exposição promovida pelo subprojeto de História de 

Rolim de Moura, intitulada “Retalhos do Cotidiano”, 

realizada na feira pública do município de Rolim, a 

qual recebe milhares de pessoas por semana. 

atuando. 

Aproximação de realidades distintas da 

produção de conhecimento, geralmente 

associadas apenas aos espaços escolares. 

19. 

 

(  ) SIM 

 

( X ) NÃO 

Realização de 

atividades nos espaços 

da Universidade 

destinada à comunidade 

acadêmica e aos alunos 

da Educação Básica e  

Realização de exposição de fotografias sobre o dia a 

dia da cidade em interface com discussões históricas, 

e produção de jogos para o ensino de História, 

promovidos pelo subprojeto de História de Rolim de 

Moura. 

Realização da IV Semana de Acolhida dos 

ingressantes no curso de Pedagogia da UNIR/Vilhena, 

em setembro de 2017, com foco na sensibilização 

sobre a importancia do PIBID para a formação dos 

acadêmicos de Pedagogia, promovida pelos bolsitas. 

Convite à comunidade externa, 

especialmente alunos da Educação 

Básica, a conhecerem a Universidade. 

Sensibilização junto à comunidade 

acadêmica sobre a importancia do PIBID 

para a formação dos fuuros pedagogos. 

    

  1. 

 

(  x) SIM 

 

(  ) NÃO 

Esclarecimento de 

dúvidas de 

encaminhamento, 

discussão de tópicos do 

Programa e orientações 

(Atividade Comum) 

Reunião de trabalho com coordenação institucional 

para o encaminhamento de atividades 

Reunião com a Coordenação 

Institucional e com a Coordenação de 

Área de Gestão de Processos 

Educacionais 

2. 

( x ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Selecionar os novos 

participantes do 

subprojeto 

(Atividade Comum) 

Seleção dos participantes (supervisores e bolsistas de 

iniciação a docência) 

Seleção e início da preparação dos 

bolsistas 

 3. 

( x ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Promover encontros da 

equipe incluindo os 

supervisores, bolsistas e 

coordenadores para 

produção e discussão 

das ações do subprojeto, 

bem como realização de 

avaliação.  

Reuniões periódicas de cada equipe dos subprojetos 

para o planejamento das ações, avaliação e 

reestruturação das atividades executadas, discutindo 

o trabalho realizado, criando metodologias e 

estratégias de trabalho adequadas e refletindo sobre 

os resultados alcançados. 

Integração da equipe do subprojeto, bem 

como a discussão e avaliação dos 

objetivos e metas/ações previstas e de 

outras atividades promovidas no âmbito 

do subprojeto. Fortalecimento do 

trabalho em grupo, aperfeiçoamento da 

cooperaçao entre os participantes e de 

sua capacidade crítica e criativa como 
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docentes 

4. 

 

(  ) SIM 

 

( x ) NÃO 

Realizar levantamento 

das principais 

dificuldades 

apresentadas pelos 

alunos das escolas.  

(Atividade Comum) 

O mapeamento foi utilizado como um instrumento 

norteador do trabalho didático realizado pelos 

professores regentes e alunos bolsistas. Tais 

mapeamentos permitiram um “diagnóstico” prévio 

(retrato) das turmas atendidas, possibilitando 

acompanhar a evolução dos alunos, além de fornecer 

subsídios para o planejamento de atividades que 

foram desenvolvidas e, posteriormente avaliar as 

mudanças produzidas. 

Para tanto, em todas as turmas atendidas o 

mapeamento foi realizado no início do semestre ou 

ano letivo e no final.  

 

A partir da aplicação das atividades de 

“sondagem” e mapeamento 

constataram-se as principais 

dificuldades dos alunos.  

Os impactos dessa ação foram 

percebidos na qualidade das atividades 

planejadas e nas intervenções realizadas 

pelas bolsistas junto aos alunos. 

Os bolsistas aprenderam os 

procedimentos utilizados no 

mapeamento, desde a coleta do material, 

até a tabulação dos resultados. Também 

aprenderam a usar as informações dos 

mapeamentos para planejar aulas 

diferenciadas e adequadas ao nível de 

conhecimento dos alunos. 

5. 

(  ) SIM 

 

(x  ) NÃO 

Participar de reuniões 

pedagógicas e de 

planejamento, 

conselhos de classe, 

reuniões de pais e 

outros eventos 

organizados pela 

escola. 

(Atividade Comum) 

As bolsistas participaram da reunião pedagógica 

realizada no inicio do ano letivo (fevereiro) como a 

finalidade de discutir o planejamento anual da escola. 

Também participaram das reuniões de pais e dos 

Conselhos de Classe realizados uma vez a cada 

bimestre.  

Ao participarem das reuniões as 

bolsistas puderam vivenciar aspectos da 

atuação docente que não são 

visualizados apenas durante a atuação 

em sala. Em relação ao planejamento 

anual as bolsitas puderam interagir com 

todos os profissionais da escola e 

entender um pouco mais sobre a lógica 

da organização escolar. 

Em relação ao Conselho de Classe as 

bolsistas conheceram como é 

organizado, quais assuntos são 

discutidos, etc. No que diz respeito as 

reuniões de pais as bolsistas planejaram 

com as supervisoras as reuniões no final 

de cada bimestre. Assim aprenderam a 

como repassar as informações aos pais 
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dos alunos, bem como outros 

procedimentos específicos de reuniões. 

Estas atividades propiciaram maior 

integração das ações e uma melhora 

significativa de comunicação entre a 

coordenação, os bolsistas (supervisores e 

acadêmicos) e professores. 

 

6. 

( x ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Registrar ações 

desenvolvidas dentro e 

fora da sala de aula, de 

modo a refletir sobre a 

prática pedagógica. 

(Atividade Comum) 

Os registros foram realizados pelos bolsistas PIBID 

de todos os subprojetos no período de fevereiro a 

dezembro de 2015. Todos as bolsistas possuem um 

caderno, que recebe denominações diversas como 

“Diário de Classe”, “Diário de Campo”, “Diário 

Reflexivo” ou “Caderno de Experiência”, onde 

registraram todas as atividades envolvidas nos 

subprojetos, dentro e fora da sala de aula. Para 

aprimorar os registros foram utilizados diversos 

recursos de mídia como gravador de áudio, máquina 

fotográfica e filmadora. Estes recursos permitiram 

resgatar as intervenções realizadas. 

Acompanhamento do percurso dos 

alunos de forma sistematizada. 

Socialização das práticas pedagógicas. 

Percepção da importância de realizar 

anotações sucintas e verdadeiras que 

possam ser socializadas com os demais 

participantes do programa permitindo 

transformar a atuação individual em 

atuação coletiva. 

Utilização de cadernos de registro para 

refletir a respeito do desenvolvimento 

das atividades, encaminhamentos, 

intervenções relevantes, dúvidas ou 

dificuldades etc. 

Ampliação da competência escritora. 

 

7. 

 

(x  ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Acompanhar as 

atividades de ensino, o 

planejamento das aulas, 

as aulas de reforço e 

realizar a recuperação 

paralela e a monitoria. 

(Atividade Comum) 

Acompanhamento dos professores no trabalho de 

planejamento das aulas e nas aulas de reforço 

auxiliando e aprendendo com eles as condições e 

possibilidades de ensino. Como trabalho de 

monitoria, os bolsistas acompanharam as aulas do 

supervisor e auxiliaram os alunos em suas dúvidas, 

bem como ficaram reponsáveis, em alguns casos, pela 

recuperação paralela. 

- Capacitação no planejamento das 

aulas. 

- Aprendizagens acerca da relação entre 

planejamento e atividades 

desenvolvidas. 

-Experiência de planejamentos 

alternativos de ensino e suas devidas 

aplicações com os alunos que 

frequentam as aulas de reforço. 

- Avaliação das atividades desenvolvidas 
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tanto em relação a quantidade quanto em 

a qualidade de sua execução. 

-Aperfeiçoamento das capacidades 

didáticas e metodológicas dos 

estudantes, gosto pelas atividades 

docentes, maior contato com a escola. 

8. 

( x ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Elaborar planos de aula. 

(Atividade Comum) 

Os alunos bolsistas elaboraram planos de aula para 

serem aplicados ao longo do ano de 2015. 

- compreensão de todos os lementos que 

compõem o plano de aula 

- planejamento da intervenção nas 

turmas. 

 

9. 

( x ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Avaliação do Plano de 

aula. 

(Atividade Comum) 

Processo de avaliação dos planos de aula e 

readequação do plano quando necessário. 

- Compreensão da relação planejamento 

e aplicação. 

- Relatório com observações dos pontos 

positivos e dos que exigem maior 

esforço para superação. 

10. 

 

(x ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Aplicação do Plano de 

aula/intervenção nas 

turmas com 

acompanhamento do 

supervisor e avaliação. 

(Atividade Comum) 

Os bolsistas atuaram na aplicação dos planos de aula 

com acompnhamento do professor supervisor. Em 

seguida, foi realizada avaliação da aplicação do Plano 

de Aula pela equipe . 

 

- Compreensão da relação planejamento 

e aplicação. 

-Análise e avalição do trabalho 

desenvolvido. 

- Relatório com observações dos pontos 

positivos e dos que exigem maior 

esforço para superação. 

 

11. 

 

( x ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Realizar 

frequentemente reunião 

dos Grupos de Estudo 

para estimular o 

desenvolvimento de 

pesquisas envolvendo 

os bolsistas e 

professores das escolas 

participantes. 

(Atividade Comum) 

Publicação de artigos completos, capítulos de livros e 

resumos em anais de eventos científicos, bem como 

apresentação de comunicações orais e posters em 

eventos acadêmicos por parte dos bolsistas como 

resultados de pesquisas, relatórioa parciais e relatos 

de experiências decorrentes de ações desenvolvidas 

no âmbito do PIBID. 

a) Iniciação à pesquisa por parte dos 

bolsistas na elaboração de artigos e 

resumos publicados em anais de eventos 

científicos; 

b) Socialização das ações desenvolvidas 

pelo subprojeto através da apresentação 

de comunicações orais e posters por 

parte dos bolsistas em eventos 

acadêmicos de caráter regional e 

também de âmbito nacional; 
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c) Desenvolvimento da comunicação 

oral e escrita por parte dos bolsistas na 

elaboração de artigos e sua apresentação 

em eventos acadêmico-científicos; 

d) Vivência e troca de saberes por meio 

da participação dos bolsistas em eventos 

acadêmico-científicos. 

12. 

 

( x ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Elaboração de relatório 

e balanço das atividades 

desenvolvidas. 

(Atividade Comum) 

Relatório das atividades desenvolvidas por cada 

Subprojeto. Término 15/12/2017. 

Elaboração de relatório, prestação de 

contas pelos coordenadores.  

Aprofundamento, pelos bolsistas, dos 

conhecimentos de escrita técnico- 

científica –gênero relatório- relativo aos 

saberes e atividades envolvidas em cada 

subprojeto, com desenvolvimento de 

habilidades e competências específicas à 

atividade reflexiva no contexto da 

docência. 

13. 

 

(x ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Realizar seminário local 

para diálogo e troca, 

entre as equipes dos 

subprojetos, das 

experiências e 

atividades 

desenvolvidas e dos 

resultados parciais 

alcançados pelo 

Programa. 

(Atividade Comum) 

Planejamento, divulgação, organização de sessões de 

comunicação seguidas de discussões, apresentação de 

banners, comunicações orais, realização de 

conferências e de reuniões com os coordenadores e 

supervisores para reflexão sobre o trabalho já 

desenvolvido e os próximos passos. 

Realização do 

SEMINÁRIO/ENCONTRO LOCAL 

DO PIBID, CAMPUS DE 

.................REALIZADO NOS DIAS..28 

a 30 /11/17. 

14. 

(x ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Organização e 

Participação em eventos 

na escola. 

Planejar, organizar, participar e  avaliar junto com 

professores e supervisores os resultados das 

atividades. 

Realização de Feiras Culturais e  

Literárias com filmagens, fotografias e 

relatórios de atividades. 

15. 

(x  ) SIM 

Trabalho de Conclusão 

de Curso 

Organizar e escrever a partir da experiência no 

programa Trabalhos de Conclusão de Curso 

Escrita, correção, apresentação e 

divulgação de TCCs que abordem a 
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(  ) NÃO 

temática da experiência em programas 

do Porte do PIBID. 

16. 

(x ) SIM 

 

(  ) NÃO Adaptação de textos em 

peças e participação em 

espetáculos teatrais 

Escrever, adaptar e participar do espetáculos teatrais 

junto com os alunos envolvidos no projeto PIBID. 

Realização de rodas de leitura de textos 

teatrais com teor artísitico, exercício de 

escrita  e adaptação de textos em peças 

teatrais, ensaios e encenação de 

espetáculos com composição de 

figurinos, maquiagem e decoração de 

ambientes. A Peça reescrita foi a partir 

de Texto de Ana Maria Machado “O 

Pavão do Abre e Fecha” 

17. 

(x ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Minicurso Introduzir junto ao grupo de trabalho a necessidade de 

elaborar artigos com base científica criando uma 

prática de escrita. 

Roteiros, normas, e apreciação de 

artigos de diversas vertentes. Introdução 

á escrita de artigo pelos bolsistas e a 

sequência didática. 

18. 

(x ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Escrita de Dissertação A partir das obras apresentadas no projeto deu-se a 

escolha do tema pela bolsista voluntária como objeto 

de pesquisa. 

Escrita sobre a obra de Literatura 

Infantil considerando a literariedade e os 

aspectos que norteiam a obra como 

literatura brasileira de grande expressão. 

19. 

(x  ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Criação de cenários, 

figurinos, coreografias 

entre outros suportes 

para realização de 

atividaes artísticas 

Trabalho com a obra de LIJ A Bolsa amarela de 

Lygia Bojunga Nunes 

Montagem de pequenos espetáculos 

incluindo cenário, figurino, iluminação e 

apresentação artística a partir da obra A 

Bolsa Amarela baseados  

20. 

(x ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Páginas virtuais e sites. Divulgação e exposição de atividades desenvolvidas 

pelo projeto. 

Blog e página no facebook. 
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21. 

( x ) SIM 

 

(  ) NÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar visibilidade à 

língua inglesa nas 

Escolas participantes 

deste projeto. 

Proporcionar o acesso, 

à língua estrangeira, 

como um bem 

simbólico, aos alunos e 

demais atores dessas 

escolas. 

Esta atividade foi realizada através de atividades 

desenvolvidas nos muros e painéis da escola. 

Supervisores e bolsistas produziram materiais visuais 

que foram afixados nos murais, salas de aula e outros 

espaços da escola. (durante todo o ano). Além disso, 

os bolsistas puderam explanar os materiais visuais, 

socializando conhecimento com a comunidade 

escolar.  Houve também atividades envolvendo jogos 

e brincadeiras, bem como com músicas no pátio e 

corredores das escolas (atividade desenvolvida 

durante todo o ano).  

 

 

Nesta ação os alunos bolsistas puderam 

se envolver, de forma ética e 

compromissada, com a proposta deste 

projeto de dar visibilidade à língua 

inglesa na escola. Além disso, puderam 

constatar, através das atividades, a 

importância do acesso à aquisição da 

língua inglesa através do contato com 

materiais em língua inglesa dentro e 

fora da sala de aula. Trata-se de uma 

atividade permanente deste projeto e de 

extrema relevância na formação do 

aluno, futuro professor da Educação 

Básica. 

22. 

( x ) SIM 

 

(  ) NÃO 

 

 

Elaborar e aplicar 

sequências didáticas e 

jogos pedagógicos nas 

aulas de língua inglesa, 

envolvendo habilidades 

linguísticas  e 

comunicativas 

diferenciadas e gêneros 

textuais do dia a dia.  

 

Os bolsistas desenvolveram sequências didáticas nas 

aulas de língua sob a supervisão do professor da 

escola com o objetivo de dinamizar as aulas de língua 

inglesa e desenvolver atitudes e ações no contexto 

escolar. Tais atividades proporcionaram uma 

aprendizagem mais lúdica através de jogos 

envolvendo métodos que trabalham como os aspectos 

lúdicos e uma proposta sociointeracionista de 

linguagem.  

Acionar o conhecimento prévio do 

aluno e o reconhecimento de palavras 

cognatas, etc. Desenvolver a prática 

intensiva de leitura. Motivar o 

aprendizado da língua inglesa a partir de 

textos do mundo real, focalizando na 

leitura e na oralidade; na compreensão e 

na expressão da língua alvo. Os 

bolsistas tiveram a oportunidade de 

vivenciar a prática pedagógica e a 

interação na sala de aula através de 
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jogos e brincadeiras. Além disso as 

atividades proporcionaram a formação 

teórico-prática tanto do bolsista como 

do supervisor. 

23. 

( x ) SIM 

 

(  ) NÃO 

 

 

Confeccionar objetos de 

aprendizagem para 

serem utilizadas nas 

oficinas, minicursos 

ministradas pelos 

bolsistas e nas aulas 

ministradas pelos 

supervisores. 

Os bolsistas confeccionaram objetos de 

aprendizagem de acordo com o desenvolvimento de 

projetos e atividades e das demandas de alunos e 

professores.  

Exemplos: elaboração de novos folders do guia 

turístico de Porto Velho, vídeo para ensino de línguas 

de sinais norteamericana,, murais tipo banner, marca 

página , cartazes e cartões dos dia das mães, 

Valentine´s day.  

O contexto escolar e as demandas da 

sala de aula acionam a capacidade de 

elaboração de objetos de aprendizagem 

dos bolsistas e supervisores. 

As atividades proporcionam 

desenvolvimento do ser integral. No 

aspecto afetivo, observou-se a vontade 

de cada aluno de expressar seus 

sentimentos com relação à temática 

desenvolvida. Reforçamos a concepção 

de língua como prática social uma vez 

que foi através da língua materna e 

estrangeira que os alunos tiveram 

oportunidade de vivenciar suas emoções 

e sentimentos. E o professor pôde ter 

acesso a esse conteúdo para melhor 

lidar com sua sala de aula. No aspecto 

linguístico e cognitivo, a atividade 

promoveu uma ampliação de 

conhecimento de produção de gênero 

textual escrito (mensagens e cartões), a 

aquisição de vocabulário em língua 

inglesa e de como se faz uma tradução 
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24. 

( x ) SIM 

 

(  ) NÃO 

 

 

Realizar minicursos e 

oficinas sugeridas pelos 

supervisores para 

desenvolver as 

habilidades linguísticas 

e comunicativas em 

língua inglesa dos 

alunos dos ensino 

fundamental e médio.  

 

 

Esta ação se desenvolveu através de várias oficinas e 

minicursos ministrados pelos bolsistas ao longo do 

ano letivo: 

1º semestre 

1.Minicurso de Oralidade e de leitura na Escola João 

Bento da Costa -março/junho de 2017 e de 

Setembro/Novembro de 2017. 

2. Projeto Music at School: Leaning English with 

Songs- Período-junho-julho e de Setembro a 

Dezembro de 2017, na escola João Bento. 

3. Oficina criativa na Escola Castelo Branco. Data: 

16/05/17. 

4. Atividades de compreensão texto. Data: 13.06.17 

5. Atividades de leitura crítica com música. Data: 

26.05.17 

6. Oficina de leitura para EJA. Período: mês de maio, 

foi voltada para a leitura. Foram utilizados textos 

com auxílio de vocabulários por se tratar de algo um 

pouco mais detalhado e explicação mais apurada 

(quando necessário). Foram trabalhadas datas 

comemorativas (May Day, Mother’s Day). referentes 

a ocasião, o que facilitou na contextualização do 

tópico abordado. 

 

Esta ação promoveu uma maior 

aproximação do aluno da educação 

básica com a língua inglesa. Ele pode 

desenvolver noções básicas de 

pronúncia, de leitura, de conversação a 

partir de materiais diversificados em 

língua, inglesa, impressos e 

midiatizados contemplados por gêneros 

textuais orais e escritas do cotidiano. 

Articular o universo linguístico de 

língua inglesa com as preferências 

musicais dos alunos.  

Desenvolver não somente as práticas de 

oralidade e de leitura dos alunos, mas a 

capacidade de discussão sobre os temas 

que as músicas trazem.  

Todas as oficinas e minicursos 

auxiliaram no processo a aquisição da 

língua inglesa dos alunos do ensino 

fundamental e médio uma vez que 

foram priorizadas habilidades 

linguísticas necessárias ao 

desenvolvimento da competência leitora 

e competência comunicativa.  

A atividade também proporcionou ao 

bolsista reflexão sobre como os alunos 

do ensino fundamental e médio 
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aprendem uma língua estrangeira.  

Nesse sentido, os bolsistas puderam 

articular os seus conhecimentos teórico-

práticos de língua e puderam partilhar 

do trabalho do professor supervisor e 

compreender a dificuldade em 

promover uma aprendizagem efetiva da 

língua inglesa.  . 

25. 

( x ) SIM 

 

(  ) NÃO 

 

 

 

 

Realizar atividades de 

formação contínua para 

os bolsistas. Esta ação 

dar-se-á a partir da 

leitura de textos 

teóricos, oficinas, 

microaulas, elaboração 

de projetos temáticos e 

construção de materiais. 

Esta ação tem como 

objetivo 

instrumentalizar o 

bolsista para a atuação 

eficiente na escola. Tal 

ação é importante para 

conscientizar o 

graduando das 

licenciaturas da 

necessidade do 

desenvolvimento de 

Implementar a competência linguístico-comunicativa 

do futuro professor de língua inglesa no que se refere 

à tradução e ao discurso acadêmico a partir da 

elaboração e apresentação oral e escrita de trabalhos 

acadêmicos.  Tais competências foram 

constantemente desenvolvidas a partir de oficinas, 

rodas de conversa, leitura e produção de textos, e das 

atividades realizadas durante o projeto.   

1) OFICINA DE LEITURA em 24.7.17. 

A proposta da oficina de Gêneros Textuais e 

Estratégias de leitura em línguas estrangeiras foi fazer 

uma reflexão sobre as concepções de texto e leitura, 

apresentar as estratégias de leitura para o 

processamento textual, bem como dar uma visão dos 

gêneros textuais no ensino de línguas, promovendo 

um deslocamento da visão tradicional de texto e 

leitura. Esta oficina foi ministrada pela profa. Carla 

Martins e contou com a participação da profa. Odete, 

as professoras supervisoras Valéria e Ana Carmem e 

demais bolsistas. Houve trabalhos práticos e leitura de 

textos teóricos.  

Desenvolver uma a concepção de 

formação crítico-reflexiva, bem como 

despertar o acadêmico em Letras língua 

inglesa para a perspectiva formativa do 

professor pesquisador o qual aprende a 

ser professor pelas atividades de 

elaboração teórica que alimentam e 

instruem as atividades práticas. 

Atividades que propiciam reflexão 

antes, durante e após a ação. 

Os participantes adquiriram 

conhecimento teórico-prático sobre os 

dois métodos e realizaram atividades 

em grupo, produzindo textos orais. 
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uma prática pedagógica 

critico reflexiva.  

 

 

26. 

( x ) SIM 

 

(  ) NÃO 

 

 

 

 

Participar de eventos 

acadêmicos objetivando 

a formação acadêmica e 

profissional dos 

participantes da equipe 

PIBID do subprojeto 

Letras Inglês.    

1.  Palestras no BRAZ-TESOL  

Esta é uma associação civil, sem fins lucrativos ou 

políticos, cujo objetivo é o aprimoramento do ensino 

de Língua Inglesa no Brasil, seja mediante a 

promoção de eventos e publicações para a difusão de 

novos conhecimentos na área, seja mediante a 

colaboração com grupos ou entidades com propostas 

acadêmicas semelhantes. O Braz-TEsol Rondônia 

Chapter é um braço dela, que busca promover 

iniciativas de melhoria do Ensino e aprendizagem da 

Língua inglesa no Estado e sua criação se deu no 

palco do auditório da UNIR centro e o PIBID se fez 

presente, com muitos dos participantes se cadastrando 

na associação. Palestrantes:  

16.07.2017: Marcelo Leal e título, Larissa Caye 

16 /11.17 

Hélio Rocha - Translation Practice   

Lusinilda Carla Pinto Martins - The role of the 

English Language teacher in the Amazon context   

Workshop I -  Greissi Sousa - English language 

acquisition according to the multiple intelligences   

Workshop II - Gicelma Xavier - 21st Century 

Teaching for Diverse Learners   

17.11.17  

Graça Martins - Is Technology replacing the teacher?   

Workshop III - Larissa Caye - CLIL - Content and 

Language Integrated  

 

2 MINICURSOS NO XI Simpósio linguagem e 

A equipe PIBID através de 

comunicação oral e relatos de 

experiências ajudou a ampliar o 

conhecimento teórico-prático do 

discente sobre a profissão professor e 

propiciar uma aproximação significativa 

com o universo docente, difundindo 

conhecimentos teóricos específicos e 

saberes práticos da docência. 

Alguns alunos e supervisores do PIBID 

tiveram oportunidade de integrar-se 

com outros profissionais da área e 

ampliar seu conhecimento linguístico do 

idioma e adquirir conhecimento didático 

pedagógico. 

Coordenadores, supervisores e bolsistas 

ampliaram práticas de letramento digital 

a partir de noções básicas dos recursos 

tecnológicos disponíveis na instituição 

UNIR. 

Relatório FINAL PIBID/UNIR Edital 61/2013 (0438573)         SEI 99955135A.000068/2020-94 / pg. 29



____________________________________________Relatório FINAL PIBID/UNIR Edital 61/2013 

 28 

identidade, de 20 a 24.11.17. 

Tema: LETRAMENTO CRITICO EM LINGUA 

INGLESA 

O objetivo geral foi desenvolver a prática intensiva de 

leitura, motivar o aprendizado da língua inglesa a 

partir de textos do mundo real, propiciar conversações 

através de situações comunicativas do cotidiano. 

Como resultados, conseguimos fazer com que a turma 

interagisse mais, de modo que eles começassem a 

ensinar uns aos outros quando alguém apresentava 

dificuldades. Além de participarem como ouvintes, os 

alunos do PIBID auxiliaram os alunos que tinham 

dificuldades em ler textos básicos em língua inglesa. 

2.1 Minicurso O ensino de língua inglesa com o 

suporte da literatura ministrado pela Profa. Me. Laura 

Borges Nogueira (IFRO) 

Este minicurso trouxe ideias de atividades que podem 

ser realizadas no ensino de língua inglesa com o apoio 

de textos literários, podendo ser adaptadas para 

qualquer ambiente de ensino. O diálogo entre o 

ensino de língua inglesa e literatura é bastante 

significativo na formação do aprendiz, pois lhe 

permite não apenas o aprendizado da língua em si, 

como também o contato com o discurso literário e, 

consequentemente, com fenômenos socioculturais de 

diferentes épocas e lugares. Alguns bolsistas 

participaram desse minicurso como ouvinte e monitor 

da sala de aula. O minicurso foi considerado 

satisfatório para a formação do futuro professor de 

língua inglesa. 

2.2 Minicurso Escrita em língua inglesa, ministrado 

pela Profa. Edilis A. Piedade (colégio Objetivo)  

Este minicurso se propõs a trabalhar a escrita 

acadêmica em língua inglesa, com ênfase no uso de 
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dispositivos linguísticos apropriados ao gênero, a 

exemplo de: transition words, academic phrases, 

thesis statement, topic sentence, supporting ideas, 

clincher, etc. A ementa consistiu dos seguintes 

tópicos. The writing process: I) Prewriting 

(brainstorming, mind-mapping, outlines); II) First 

Draft (or “rough” draft); III) Evaluation, Revision, 

Editing; IV) The Final(ish) Version; V) 

Publish.Writing a paragraph: topic sentence; 

supporting ideias/examples; clincher.Writing an 

academic essay: introduction; body paragraphs; 

conclusion.Using linking/transition words and 

academic phrases to organize ideias. Alguns bolsistas 

participaram desse minicurso como ouvintes e 

monitores da sala de aula. O minicurso foi 

considerado satisfatório para a formação do futuro 

professor de língua inglesa. 

3. Participação dos bolsistas no I Ciclo de 

Palestras/PIBID/2017 

3. 1 Palestra: Tenho um aluno surdo. E agora? 

Palestrante: Profª. Me. Larissa Gotti Pissinatti – 

UNIR. 

Palestra: Interação dialógica professor e aluno 

Palestrante: Profª. Drª. Maria do Socorro Dias Jorrin 

– UNIR. 

Data: 06/07/2017 Horário: 9h30min. Local: 

Auditório da UAB – UNIR campus – BR 364, Km 

9,5 Porto Velho-RO. 
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4. Comunicações orais: Língua, sujeitos e escola: 

Experiências e reflexões através do PIBID Letras 

Inglês e Oralidade e Leitura nas aulas de Língua 

Inglesa. Estes dois trabalhos foram apresentados no 

Seminário PIBID/2017 realizado no Campus Porto 

Velho, nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017.  

 
5. Comunicação oral no XVI SEMINÁRIO 

REPENSANDO AS PRÁTICAS DE ENSINO DOS 

CURSOS DE LETRAS: INTERCULTURALIDADE 

E ENSINO DE LÍNGUAS, organizado pelo GELLSO 

e DLE. Os coordenadores e alunos do subprojeto 

Oralidade e Leitura em Língua inglesa apresentaram 

relatos de experiências e vivências referentes ao tema 

do evento, realizado no período de 11 a 14 de julho de 

2017, na Fundação Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR), campus José Ribeiro Filho, em Porto Velho. 

 

6. Comunicação oral no III Seminário de Integração 

dos Cursos de Letras Inglês e Letras Espanhol da 

UNIR.  

Os alunos do subprojeto Oralidade e Leitura em 

Língua inglesa apresentaram ao ingressantes dos 

cursos de Letras Inglês e Espanhol o que é o projeto 

PIBID e o subprojeto Oralidade e Leitura em Língua 

Inglesa, reforçando como uma ação e atividade 

importante do DLE que potencializa a formação de 

professores. O evento foi realizado no período de 19 

a 22 de setembro de 2017, na Fundação Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR), campus José Ribeiro 

Filho, em Porto Velho. 
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27. 

( x ) SIM 

 

(  ) NÃO 

 

Desenvolver projetos 

temáticos e/ou 

participar de atividades 

que estejam dentro das 

propostas do projeto 

pedagógico da escola.  

A equipe do PIBID elaborou, organizou e realizou: 

O PROJETO HALOWEEN 2017 na escola Castelo 

Branco com o objetivo de proporcionar aos alunos do 

ensino fundamental e médio o conhecimento da 

cultura Americana, a partir de atividades referentes à 

festa do Halloween. O projeto desenvolveu as 

seguintes atividades: pesquisas bibliográficas sobre o 

tema, confecção de adereços sobre o tema e cartazes, 

show de talentos com apresentação de músicas, 

danças, brincadeiras, teatro e dinâmicas. 

 

A equipe pibid participou ainda dos seguintes 

eventos na escola Castelo Branco, auxiliando na 

organização no desenvolvimento: participação na 

Feira Literária. 

 

Projeto Music at School: Leaning English with 

Songs- Período-junho-julho e de Setembro a 

Dezembro de 2017, na escola João Bento.  A 

atividade foi realizada assim: em grupos escolheram 

a música a ser trabalhada. Em seguida houve o ensaio 

com os grupos das músicas selecionadas e a 

apresentação na escola. Período-setembro a 

dezembro de 2017, na escola João Bento. 

 

Na escola João Bento, os pibidianos auxiliaram na 

organização do PROJETO SINGING IN ENGLISH 

E ESPAÑOL em que, além da parte vocal, todos os 

Trabalho colaborativo nas atividades de 

oralidade e de leitura em língua inglesa 

envolvendo países falantes de língua 

inglesa e fomentando conteúdos 

socioculturais e artísticos bem como 

temas de interesse da comunidade 

escolar. A realização de projetos 

temáticos promove interação satisfatória 

entre professores e alunos da escola e 

professores e alunos da UNIR.  

Tais projetos movimentam o contexto 

escolar e acionam outras formas de 

conhecimentos e saberes.   
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alunos participantes apresentaram coreografia, 

figurino, criatividade e organização, que foram 

critérios avaliativos. Período: agosto/setembro 2017. 

28. 

( x ) SIM 

 

(  ) NÃO 

 

Reuniões para elaborar 

plano de trabalho do 

bolsista PIBID com o 

objetivo de sistematizar 

as atividades a serem 

desenvolvidas pelos 

bolsistas.  

Com base nas demandas do contexto escolar e da sala 

de aula das reflexões realizadas em rodas de conversa 

com professores supervisores, os bolsistas 

elaboraram um plano de trabalho para interferir na 

sala de aula de língua inglesa e demais espaços da 

escola com atividades voltadas para a oralidade e a 

leitura em língua inglesa.  

Esta ação tentou contemplar tanto os 

próprios objetivos da formação do 

licenciado e do professor supervisor 

bem como levar em consideração as 

crenças dos alunos em relação ao 

aprendizado da língua inglesa.  

29. 

( x ) SIM 

 

(  ) NÃO 

 

Integrar comunidade 

acadêmica e 

comunidade escolar 

através de encontro dos 

supervisores, discentes 

do Ensino Fundamental 

e Médio com os 

discentes da Graduação 

de Letras e Pós-

Graduação do Curso 

para interação entre os 

grupos. 

 

Participação de alguns discentes dos Mestrados em 

Letras e História e Estudos Culturais da UNIR, que 

estavam em estágio de docência sob a supervisão da 

coordenadora Odete, em que ministraram palestras 

direcionadas à prática docente com os seguintes 

temas apresentados: 

1. Palestras: Autonomia na aprendizagem de Língua 

Inglesa; Novas tecnologias para o ensino de Língua 

Inglesa, proferidas por Rélenny Cerqueira no Estágio 

supervisionado III do Curso de Letras Inglês, no seu 

estágio de docência do Mestrado em Letras, nos dias 

30/3/17 e 13/4/17.   

2. Palestras: A presença da mulher na formação 

sociocultural da Amazônia- 23.10.17 e a Questão de 

gênero nas campeãs do grupo especial do carnaval 

portovelhense-30.10.17, proferidas por Francisco 

Allan Alberto dos Santos, do Mestrado Acadêmico 

Esses encontros deixam os alunos das 

escolas empolgados porque puderam ter 

acesso a língua inglesa de maneira 

informal e lúdica. Assim, ficam mais a 

vontade ao ponto de romperam a 

timidez.  Nesse encontro manifestaram 

interesse em conhecer a universidade.  

Esses encontros permitiram desenvolver 

a habilidade interpessoal e a 

socialização de ideias e pontos de vista 

diferentes. Além disso, propiciou 

pequenas conversações através de 

situações comunicativas do dia a dia, 

operacionalizando as propostas da 

abordagem comunicativa e 

desenvolvendo práticas de uso 

significativo da língua inglesa em sala 
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em História e Estudos Culturais. 

O convite das palestras se estendeu a todos os 

bolsistas. Os alunos do estágio são também bolsistas 

do PIBID. 

de aula.  

Ainda, observou-se o desenvolvimento 

da motivação e a autoconfiança do 

aprendiz de língua inglesa, dos ensinos 

médio e fundamental, no que concerne a 

um melhor desempenho linguístico no 

idioma estrangeiro. 

29. 

( x ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Implementar a 

capacidade linguístico 

comunicativa do 

bolsista, em língua 

portuguesa, a partir da 

expressão oral e escrita, 

além da compreensão 

leitora.  

Melhorar o discurso 

acadêmico em língua 

portuguesa do bolsista.  

Essa ação foi desenvolvida em todos os momentos do 

projeto, seja na condução das atividades de oralidade 

e de leitura e no registro escrito dessas atividades.  

Dentre estas atividades podemos citar os relatórios, 

planos de trabalho, diários, textos reflexivos, roteiros 

de atividades, planos de aula, projetos, roteiros de 

oficina, exposições orais, etc.  

 

Aperfeiçoamento da língua portuguesa e 

aquisição do discurso acadêmico bem 

como a pratica de produção de textos 

orais e escritos relacionados ao trabalho 

docente (relatório, diários, provas, 

planos de aula, planos de trabalho, 

exposições, etc.) 

30. 

( x ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Organização de um 

acervo impresso e 

digital dos materiais 

trabalhados nas 

atividades 

As atividades impressas e digitais foram realizadas, 

porém não houve tempo para organizar o acervo, 

tendo em vista as grandes demandas de atividades. 

Como o programa será encerrado, iremos 

providenciar para que os materiais sejam utilizados 

nos estágios curriculares, até porque muitos dos 

alunos são bolsistas.  

 

31. Sessões de visualização 

das atividades gravadas 

Os bolsistas realizaram gravações de algumas 

atividades, porém nem todas foram socializadas para 
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( x ) SIM 

 

(  ) NÃO 

e reflexões envolvendo 

bolsistas, coordenador 

do projeto e professor da 

escola. 

o grupo todo. Na Eja eles puderam afinar as 

atividades após assistirem as gravações das aulas. A 

bolsista Juliene Batista está escrevendo sobre O 

lúdico nas aulas de Língua Estrangeira em seu TCC, 

utilizando sua experiência durante a aplicação das 

atividades no PIBID. O ex-bolsista Cleidimilson 

Donizete Correia Lima utilizou a atividades 

realizadas durante o Pibid no seu TCC concluído em 

17/8/17, intitulado O ensino da língua inglesa sob 

uma perspectiva intercultural, sendo a banca pelas 

professoras Lusinilda Carla Pinto Martins 

(orientadora), Ana Paula Cantarelli e Odete Burgeile. 

A mestranda Relenny Cerqueira também gravou as 

aulas do Pibid que serão utilizadas na dissertação 

ainda não concluída, sob a orientação de Odete 

Burgeile. 

32. 

( x ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Reuniões para 

orientação na elaboração 

de um artigo científico 

de autoria dos bolsistas 

PIBID. 

Foram realizados os resumos e slides para a 

apresentação no seminário do Pibid e nos eventos em 

que participaram.  

 

33. 

( x ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Reuniões de avaliação 

com o Corpo Técnico, 

Docente e Discente e 

com o Supervisor do 

Projeto PIBID sobre o 

impacto da ação junto à 

Escola e proposições de 

ações para um novo 

Estas reflexões foram feitas durante o seminário final 

do Pibid. Como o Pibid será encerrado, não foram 

previstas ações para um novo momento. 
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momento. 

34. 

( x ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Elaboração de material 

didático 
Pesquisa e desenvolvimento de materiais didáticos 

para uso em sala de aula.  

Elaboração de uma história em 

quadrinhos, com o tema atomística, 

utilizado nas aulas de Química. 

35. 

( x ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Preparar os alunos de 3º 

anos para realização da 

prova de Física do 

ENEM. 

Foram escolhidas questões de anos anteriores sobre 

Fisica do ENEM e resolvidas e discutidas durante os 

encontros. A atividade acontecia fora do horário de 

aula toda terça feira com duração de uma hora e meia. 

A discussão das questões de Física 

ajudou no entendimento de outras 

questões como matemática e química. O 

curso ajudou os alunos a fazerem uma 

revisão dos conteúdos de física. Ao final 

das atividades os alunos ficaram mais 

adaptados aos tipos de questães que são 

apresentadas no ENEM tendo em vista 

que durante o ano letivo são trabalhadas 

questões mais técnicas com pouca 

contextualização e/ou 

interdiciplinaridade. 

36. 

 

( x ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Utilizar experimentos 

com material de baixo 

custo para demonstrar 

diversos conceitos de 

física. 

Buscou-se desenvolver roteiros mais abertos com 

uma perspectiva mais investigativa. Para que o aluno 

não apenas fizesse a montagem e tirasse os dados para 

algum cálculo, mas pensasse sobre o fenômeno 

observado e pudesse tentar explicar. 

As aulas experimentais desafiam o aluno 

a buscar respostas para os fenômenos 

observados, despertanto o senso crítico e 

desenvolvendo a habilidade 

investigativa dos alunos. 

37. 

 

( x ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Utilizar uma estratégia 

diferente do que 

normalmente trabalham 

em sala para verificar o 

conhecimento dos 

alunos nos conteúdos 

de Física 

Jogos pedagógicos 

O jogo da trilha foi realizado no segundo bimestre 

para alunos do primeiro ano. 

O jogo sobre conhecimentos do ENEM foi realizado 

no terceiro bimestre com os alunos do terceiro ano. 

Os pibidianos utilizaram jogos para 

verificar o conhecimento e avaliarem os 

alunos. Os pibidianos percebem que os 

alunos ficam entusiasmados com a 

atividade, mesmo que ela seja avaliativa. 

Entretanto a avaliação é feita em grupo e 

não individual. 

38. 

 

Levar aos alunos do 

Ensino Médio 

Mostra de Física 

Os pibidianos escolheram diferentes experimentos 

Os alunos puderam aprimorar seus 

conhecimentos preparando os atividades 
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( x ) SIM 

 

(  ) NÃO 

experimentos 

interessantes na área de 

Física. 

como sugestão para os alunos realizarem a montagem 

para apresentação como feira de ciências. 

e as apresentações sobre os 

experimentos que cada grupo exibiu 

durante a mostra. 

 

39. 

( x ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Divulgar Informações 

do subprojeto de Física/ 

Porto Velho 

Criação do site do subprojeto de Fisica/Porto Velho 

para divulgar editais, resultados, informações sobre o 

subprojeto, jornalzinho mensal, etc 

Maior agilidade para divulgar 

informaçoes do subprojeto. 

40. 

 

( x  ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Produção de kit de 

experimentos 

Conjunto de Experimentos de Física para ser utilizado 

em aulas de ciências. Composto de 6 experimentos 

sobre os conteúdos de velocidade, atrito, ondas, 

reflexão, eletricidade, magnetisco. 

O material foi trabalhado com 

licenciados de biologia, para se 

familiarizarem com o kit e com os 

roteiros. 

O kit foi aplicado em turma de 9º ano, 

onde os alunos interagiram com o 

material, podendo realizar as atividades 

e discutir os conceitos envolvidos. 

41. 

( x  ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Atividades 

pedagógicas para 

desenvolvimento de 

TCC 

Trabalho de conclusão de curso em andamento no 

Departamento de Física de Porto Velho. 

Em andamento 

42. 

( x  ) SIM 

 

(  ) NÃO 

Planejamento de 

atividades 

Apresentação dos acadêmicos do PIBID, com reunião de 

planejamento das ações do ano de 2017. 

Data: 24/02/2017: 13:00 às 19:00 horas. 

- Planejamentos das aulas, e apresentação de 

temas relacionados oficinas, Apresentação 

dos temas de Educação ambiental pelos 

acadêmicos do PIBID na Escola Murilo 

Braga. 

42. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Apresentação dos alunos 

do PIBID aos alunos do 

Com-vida nas Escolas 

Murilo Braga, John 

Kenedy e Manaus 

Apresentação dos alunos do PIBID aos alunos do COM-

VIDA nas Escolas Murilo Braga, John Kennedy e Manaus 

 

Apresentações dos acadêmicos nas Escolas 

com planejamento pelos grupos (PIBID e 

Com -Vida) para o ano de 2017.  

43. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Levantar dos problemas 

socioambientais da escola 

e comunidade por meio da 

percepção ambiental 

Realização de um novo levantamento dos problemas 

socioambientais da escola e comunidade por meio da 

percepção ambiental dos alunos e acadêmicos, Educação 

Ambiental na Escolas Murilo Braga, John Kenedy e 

Manaus  

- Realização das ações educativas nas 

Escolas Murilo Braga, John Kenedy e 

Manaus 
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44. 

(x) SIM 

 

(  ) NÃO 

Dividir tarefas para a 

organização de Educação 

Ambiental nas salas de 

aulas: Escola Murilo 

Braga 

Divisão de grupos e escolha de tema para palestras e 

planejamento. 

Organização dos grupos para palestras do 

ensino médio, dar início as pesquisas nos 

assuntos pertinentes ao tema e as turmas. 

Em seguida fizemos a leitura e debate do 

texto (Reconstruindo o meio ambiente com 

amor), um texto de interpretação fácil e rico 

em informações. 

45. 

(x) SIM 

 

(  ) NÃO 

Realizar palestras nas 

Escolas Murilo Braga, 

John Kenedy e Manaus 

- Desenvolver a Palestra sobre Educação Ambiental 

Palestra para turma do 3° A: “Agropecuária e os 

problemas ambientais. 

 

- Vídeo de reflexão sobre o tema para 

“tempo”. 

46. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Educação Ambiental nas  

Escolas Murilo Braga, 

John Kenedy e Manaus 

Identificar as ações que colaboram com a preservação do 

ambiente e expressar a necessidade de preservar o 

ambiente pensando nas futuras gerações. 

 Apresentação dos conceitos de meio 

ambiente nas relações homens, sociedade e 

natureza 

47. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Atividades de organização 

da palestra nas Escolas 

Murilo Braga, John 

Kenedy e Manaus 

Identificar as ações que colaboram com a preservação do 

ambiente e expressar a necessidade de preservar o 

ambiente pensando nas futuras gerações. 

 Apresentação dos conceitos de meio 

ambiente nas relações homens, sociedade e 

natureza 

48. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Realização das palestras 

realizadas nas Escolas 

Murilo Braga, John 

Kenedy e Manaus 

As palestras foram realizadas nas Escolas a respeito da 

temática da Agropecuária e os seus impactos na Educação 

Ambiental 

Aprendizagem dos problemas ambientais 

diante da realidade evidenciada sobre a 

dinâmica do homem e suas relações entre 

homens, sociedade e natureza 

49. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Realização das 

Intervenções em sala de 

aulas nas Escolas Murilo 

Braga, John Kenedy e 

Manaus 

Realização das intervenções nas Escolas  Apresentação dos conceitos de meio 

ambiente nas relações homens, sociedade e 

natureza 

50. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Educação Ambiental na 

Escolas Murilo Braga, 

John Kenedy e Manaus 

Intervenção nas aulas com os sextos, sétimos e oitavos 

anos, com oficina sobre desenvolvimento sustentável, 

abrangendo sete turmas do período vespertino 

- Ocupação gradativa dos espaços naturais), 

cultural (patrimônio artístico, arqueológico, 

histórico e etc.) e também direito ambiental 

no trabalho  

51. 

(x) SIM 

 

Educação Ambiental na 

Escolas Murilo Braga, 

John Kenedy e Manaus 

- Observações nas salas de aula com a finalidade de 

desenvolver as ideias ambientais 

- Aprendizagem por parte dos alunos na 

educação ambiental e sustentabilidade  
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  (  ) NÃO 

52. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Intervir com a temática 

ambiental nas aulas na 

Escola E F M M John 

Kennedy 

- Intervenções em sala de aula com temas relacionados ao 

meio ambiente 

- Atividades educativas ao ar livre a formação mutirões de 

alunos e acadêmicos em prol da limpeza, paisagismo e 

manutenção das pracinhas da escola. 

- Aprendizagem da temática ambiental 

rodas de debates no ambiente Escolar 

Urbanização do espaço escolar com  

53. 

(x) SIM 

 

(  ) NÃO 

Confeccionar materiais 

alternativos e desenvolver 

a Educação ambiental na 

Escola E F M M 

Manaus 

Perceber a 

problematização dos 

impactos negativos 

ambientais em relação 

com a Educação 

ambiental e 

sustentabilidade 

 

- Confecção dos cartazes com reaproveitamento d de 

papéis de papelão: - 

- Preservação do meio ambiente e a questão do lixo: 

conscientização dos fatores prejudiciais ao meio 

ambiente e qualidade de vida: Saber ambiental. 

- Gincana em duplas: - Transformação em jogo da 

velha com desenhos de borboletas; A Garrafa fora 

transformada em bilboquê 

- Trabalho com Deficiência visual sobre o Mapa tátil 

- Utilização dos matérias sobre o meio 

ambiente   

 

- Explicação do mapa tátil. – Confecção do 

Mapa tátil  

- Questionário. 

54. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Escolas: John Kenedy, 

Murilo Braga e Manaus 

Abordar a poluição a 

respeito dos impactos 

sobre meio ambiente, 

saúde. conscientização 

ambiental -  

Atividades a poluição, poluição atmosférica e os impactos 

ambientais. 

- Diálogo a respeito da organização sobre os artigos, 

resumos e fichamento 

- Abordou-se sobre a valorização do patrimônio escolar, 

público, estadual, municipal e federal   

Conscientização sobre patrimônio 

- Intervenção em sala de aula: 

- Valorização da ética e dentro da filosofia 

patrimonial, debates com os alunos.   

 

55. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Organizar o laboratório da 

Informática 

Organização do laboratório de informática a respeito dos 

problemas Ambientais e agropecuária das meninas  

Interação com os acadêmicos e estudantes e 

aprendizagem da Educação ambiental 

56. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Intervir na sala de aula 

com atividades Escola 

Murilo Braga 

intervenção em sala de aula, estas seriam as dinâmicas 

‘‘quebra gelo’’, foram escolhidas duas a serem 

desenvolvidas em sala. 

Organização da didática aplicada em relação ao tempo, o 

espaço, os materiais a divisão das tarefas entre os 

componentes do grupo 

Participação de todos os estudantes das 

Escola de modo interdisciplinar. 
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57. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Planejar o Fórum da 

REARO Escola Murilo 

Braga, Escola John 

Kenedy e Manaus 

Planejamento por meio de Reuniões com os Acadêmicos 

para o evento da REARO 

Participação de todos os acadêmicos do 

PIBID Escola John Kenedy, E F. M. M. 

Manaus, E F M. M. Castelo Branco, E F M 

M. Murilo Braga 

58. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Discutir e sensibilizar a 

sociedade e profissionais 

que atuam com a temática 

ambiental sobre a 

“importância das redes” 

no contexto ambiental e  

- I Fórum Preparatório da REARO (rede estadual de 

educação ambiental Núcleo Porto Velho – RO: Ética 

Ambiental e Responsabilidade e desafios, a segunda 

palestra foi com o Prof.° Dr Clarides Henrich de Barba, 

Prof.ªDrª Maria Madalena: Geotecnologias e a interação 

das Redes em Educação Ambiental: Jaridson Costa. 

Participação de todos os acadêmicos do 

PIBID Escola John Kenedy, E F M M 

Manaus, E F M M. Castelo Branco, E F M 

M. Murilo Braga e realização da Carta de 

Porto Velho em Educação Ambiental 

59. 

(x) SIM 

 

(  ) NÃO 

Realização do Minicurso 

de Fotografia Ambiental e 

Compostagem 

Participação de todos os acadêmicos do PIBID Escola 

John Kenedy, E F M M Manaus, E F M M. Castelo 

Branco, E F M M. Murilo Braga na REARO (Rede 

estadual de educação ambiental Núcleo Porto Velho – RO 

Interação de os acadêmicos na 

aprendizagem da Educação Ambiental. 

60. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Início da Produção do 

artigo  

Participação de todos os acadêmicos do PIBID Escola 

John Kenedy, E F M M. Castelo Branco, E F M M. 

Murilo Braga. 

Interação de os acadêmicos visando a 

aprendizagem em Educação ambiental. 

61. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Desenvolver na sala de 

aula a duração dos 

materiais na natureza: E F 

M M. Castelo Branco, 

Escola John Kenedy, E F 

M M. Murilo Braga 

- Oficina de jogo da velha (com tampa de garrafa pet e 

papelão), juntamente com a confecção da mão sustentável  

Interação das acadêmicas com alunos 

levando os comentários para nossa 

realidade que vivemos. 

62. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Intervenção nas Escola E 

F M M. Murilo Braga E F 

M M. Castelo Branco, 

Escola John Kenedy, 

- Palestra com estudantes das escolas a respeito de crimes 

ambientais, poluição e as questões da Amazônia 

Interação dos acadêmicos com alunos 

levando os comentários para nossa 

realidade que vivemos. 

63. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

“Maio amarelo” na E F M 

M. Murilo Braga 

A organização do “maio amarelo” com estudantes. Interação dos acadêmicos com alunos da 

Escola 

64. 

(x) SIM 

 

Palestra no Auditório do 

SENAC com a 

participação de todos os 

Auditório do SENAC Esplanada, a Prof. Esp. Alemmar 

Ferreira e o Prof. Dr. Clarides de Barba, que apresentaram 

o filme “A História das Coisas” teatro “A Missão de 

Interação de todos os acadêmicos visando a 

aprendizagem em Educação ambiental 
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  (  ) NÃO acadêmicos Alice” a respeito de que ela deve fazer uma tarefa sobre 

meio ambiente. 

65. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Intervenção na Escola 

John Kenedy 

Intervenção na Escola 

Murilo Braga 

Atividades de recreação no pátio e quadra, e oficina com o 

tema da Educação ambiental 

Participação de todos os acadêmicos 

visando a aprendizagem em Educação 

ambiental 

66. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Palestra de Stress”, aos 

estudantes da Escola 

Murilo Braga, Castelo 

Branco e John Kennedy - 

divulgação da semana do 

meio ambiente 

Aula expositiva com utilização de slides a respeito de 

Stress e sua relação com a Educação Ambiental e sua 

preparação da semana do meio ambiente. 

Participação de todos os acadêmicos 

visando a aprendizagem em Educação 

ambiental 

67. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Intervenções na Escola 

Castelo Branco e John 

Kenedy 

A educação ambiental por meio de rodas de conversa 

sobre meio ambiente, reciclagem, decomposição dos 

materiais na natureza e qualidade de vida. 

Participação de todos os acadêmicos 

visando a aprendizagem em Educação 

ambiental 

68. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Entrega de mudas de 

árvores frutíferas em 

frente à Escola Murilo 

Braga 

Stand em frente à escola e fizemos entrega de mudas de árvores frutíferas para 

a comunidade e a  necessidade de 

preservação da flora em nossa cidade. 

69. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Intervenção na Escola 

John Kenedy 

Reunião com os estudantes na Quadra de Esporte para a 

dinâmica da Educação Ambiental  

Participação de todos os acadêmicos 

visando a aprendizagem dos estudantes em 

Educação ambiental 

70. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Atividades na Escola João 

Afro Viila Princesa: 

Escola John Kenedy e 

Murilo Braga 

Atividades lúdicas  brincadeiras com os alunos da escola 

vila princesa,  

Participação de todos os acadêmicos 

visando a aprendizagem dos estudantes em 

Educação ambiental 

71. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Atividades na Escola 

Murilo Braga 

Palestra sobre meio ambiente e vídeo “Revolução 

Silenciosa” 

Participação de todos os acadêmicos 

visando a aprendizagem dos estudantes em 

Educação ambiental 

72. 

(x) SIM 

Elaborar o Artigo 

Científico: Escola John 

Kenedy, Escola Murilo 

Reunião sobre o artigo científico visando a organização do 

Artigo científico. 

Participação de todos os acadêmicos 

visando a aprendizagem dos estudantes em 

Educação ambiental 
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  (  ) NÃO 

Braga, Castelo Branco 

73. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Ação educativas de 

Educação Ambiental na 

Vila Nova de Teotônio, n° 

36, Rua 6 Zona Rural de 

Porto Velho- ação da 

Escola Castelo Branco 

 

No dia 07 de julho de 2017 realizou-se uma ação na 

Escola Antonio Augusto de Vasconcelos: fazer jarros 

decorados (incentivo a reciclagem e plantio) para mudas 

com garrafas pet, como também dançar e se divertir com 

músicas infantis, rodas de ciranda, jogo de xadrez, corrida 

do saco, pular corda, coral e etc. 

Participação de todos os acadêmicos 

visando a aprendizagem dos estudantes em 

Educação ambiental 

74 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Gincana na Vila Princesa: 

Escola John Kennedy 

 

Foram realizadas brincadeiras com os alunos da escola com 

a finalidade de fazer jarros decorados (incentivo a 

reciclagem e plantio) para mudas com garrafas pet, como 

também dançar e se divertir com músicas infantis, rodas de 

ciranda, jogo de xadrez, corrida do saco, pular corda, coral 

e etc. 

Participação de todos os acadêmicos 

visando a aprendizagem dos estudantes em 

Educação ambiental 

75. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Reunião sobre o 

desenvolvimento do 

artigo a ser publicado:  

Participação de todos os acadêmicos com o respeito 

Artigo Científico: Escola John Kenedy, Escola Murilo 

Braga, Castelo Branco 

Participação de todos os acadêmicos 

visando a aprendizagem dos estudantes em 

Educação ambiental 

76. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Escola John Kenedy Apresentação dos temas relacionados as Artes e ao Teatro 

em que se apresentou uma visão artística sobre 

preservação de nosso planeta consequentemente do meio 

ambiente 

Participação de todos os acadêmicos 

visando a aprendizagem dos estudantes em 

Educação ambiental 

77. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Escola John Kenedy, 

Castelo Branco e Murilo 

Braga 

Reunião no IBAMA, a respeito dos problemas ambientais 

da Rede de Educação Ambiental do Estado de Rondônia 

 

78. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Educação ambiental e 

resíduos sólidos: 

Escola Castelo Branco e 

Murilo Braga 

Atividades com garrafa plásticas para a construção de 

ornamentos, reutilização dos rolos de papel higiênico 

Vídeo de reutilização das plantas ornamentais 

Participação de todos os acadêmicos 

visando a aprendizagem dos estudantes em 

Educação ambiental 

79. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Desenvolver a música no 

meio ambiente: Murilo 

Braga 

Intervenções em sala de aula com visão artística sobre 

preservação de nosso planeta consequentemente do meio 

ambiente 

Participação de todos os acadêmicos 

visando a aprendizagem dos estudantes em 

Educação ambiental 
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80. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Educação ambiental e 

resíduos sólidos: 

Escola Castelo Branco e 

Murilo Braga Educação 

ambiental e resíduos 

sólidos: 

Escola Castelo Branco e 

Murilo Braga Educação 

ambiental e resíduos 

sólidos: 

 

Intervenções em sala de aula com atividades a partir do 

conteúdo programático interdisciplinar em sala de aula, 

dialogando com as perspectivas transdisciplinares e 

transversais da EA. A educação ambiental e a preservação 

do planeta, tais temas abordados foram: Reciclagem, 

Arborização, Patrimônio Público, Poluição 

Participação de todos os acadêmicos 

visando a aprendizagem dos estudantes em 

Educação ambiental 

81. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Desenvolver a Feira 

Cultura com tema da 

Educação Ambiental na 

Escola John Kennedy 

- “Feira Cultural” com a finalidade de organizar as 

amostras e apresentações 

Participação de todos os acadêmicos 

visando a aprendizagem dos estudantes em 

Educação ambiental 

61. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Palestras nas Escolas 

Murilo Braga, Castelo 

Branco e John Kennedy 

´Palestras com o Consumismo sustentável, Biodiversidade 

na Amazônia 

Aprendizagem do conhecimento científico 

com a temática da Educação ambiental 

82. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Avaliar a participação dos 

acadêmicos e a Reunião 

com os Supervisores das 

Escolas Murilo Braga, 

Castelo Branco e John 

Kennedy 

- Reunião com os Supervisores das Escolas Murilo Braga, 

Castelo Branco e John Kennedy 

Discussão a respeito do andamento da 

Educação ambiental. 

83. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Realização de 

Intervenções da Escola 

John Kenedy 

- Intervenções na Escola Santo Antônio: alunos na 

confecção de brinquedos de material reciclável. 

Esclarecimentos a respeito da Mineração no Brasil, 

Efeitos da problemática Obsolescência Programada, 

Aprendizagem do conhecimento científico 

com a temática da Educação ambiental 

84. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Realização das Palestras 

Escolas Murilo Braga e 

John Kenedy 

Palestras sobre Recursos Naturais e a Biodiversidade nas 

turmas do 1º, 2º e 3º anos; Palestras sobre Desmatamento; 

 

Aprendizagem do conhecimento científico 

com a temática da Educação ambiental 

85. 

(x) SIM 

Realizar intervenções de 

Atividades na escola 

Realização de Atividades lúdicas por meio de 

brincadeiras, e de oficinas de reciclagem com os 

Aprendizagem de material lúdico em que os 

alunos puderam confeccionarem brinquedos 

Relatório FINAL PIBID/UNIR Edital 61/2013 (0438573)         SEI 99955135A.000068/2020-94 / pg. 44



____________________________________________Relatório FINAL PIBID/UNIR Edital 61/2013 

 43 

 

  (  ) NÃO 

Santo Antônio com os 

acadêmicos do PIBID das 

Escolas Murilo Braga, 

John Kenedy e Castelo 

Branco  

acadêmicos do PIBID e alunos da Escola Santo Antônio  de material reciclável 

 86. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Realizar atividades 

festivas alusivas ao dia da 

criança na Escola 

Municipal Manoel Pedro 

Pereira com os a 

Realização de atividades de Educação Ambiental e 

atividades lúdicas na Escola Manoel Pedro Pereira com os 

acadêmicos da  

Aprendizagem do conhecimento científico 

com a temática da Educação ambiental 

87. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Apresentar artigos no XI 

simpósio de linguagens e 

identidades da/na 

Amazônia Sul Ocidental: 

narrativas, Naturezas e 

Memórias 

Apresentação do “XI simpósio de linguagens e identidades 

da/na Amazônia Sul Ocidental: narrativas, Naturezas e 

Memórias” 

 

Aprendizagem de temas relacionados em 

Educação Ambiental 

88. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Realização de atividades 

para confecção dos 

artigos 

Orientação aos alunos para organização dos artigos nas 

Escolas Murilo Braga, John Kenedy e Castelo Branco   

Aprendizagem de temas relacionados em 

Educação Ambiental 

89. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Realizar atividades 

relacionados as 

experiências em Educação 

Ambiental na Feira de 

Ciências na Escola 

Castelo Branco 

Apresentação de vídeos abordando sobre “holograma” e 

“retroprojetor de caixa de papelão”; - Reprodução de 

suporte do holograma de garrafa pet. vídeo de um menino 

apresentando 10 experiências utilizadas em Feira de 

Ciências na Escola Castelo Branco 

Interação com os alunos da Escola de 

Ensino Fundamental para os alunos 

90. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Realizar intervenções 

artísticas relacionadas as a 

Preservação Ambiental 

nas Escolas Mutrilko 

Braga e John Kenedy 

Intervenções em sala de aula com visão artística sobre 

preservação de nosso planeta consequentemente do meio 

ambiente 

Aprendizagem de temas relacionados em 

Educação Ambiental 

91. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Realizar atividades 

relacionados as 

experiências em Educação 

Ambiental na Escola John 

Kenedy  

Participação dos acadêmicos no Evento na Escola John 

Kenedy relacionados as experiências de limpezas nos 

canteiros da Escola, foram realizados mutirões com os 

acadêmicos bolsistas da Escola John Kenedy, Castelo 

Branco e Murilo Braga  

Interação com os alunos da Escola de 

Ensino Fundamental para os alunos 
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92. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Realização de Palestras de 

temas em Educação 

Ambiental na Escola 

Castelo Branco, na Escola 

John Kenedy 

Apresentação dos temas em Educação ambiental: 1. 

Desenvolvimento sustentável, 2. Sustentabilidade; 3. Ética 

ambiental ministradas pelos acadêmicos aos alunos das 

Escolas Murilo Braga, Castelo Branco e John Kennedy 

Aprendizagem de temas relacionados em 

Educação Ambiental 

93. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Realização de atividades 

para confecção dos 

artigos 

Orientação aos alunos para organização dos resumos e dos 

Artigos nas Escolas Murilo Braga, John Kenedy e Castelo 

Branco   

Aprendizagem de temas relacionados em 

Educação Ambiental 

94. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Apresentação de trabalhos 

no Evento XI Simpósio de 

linguagens e Identidades 

da/na Amazônia sul 

ocidental: Narrativas, 

Naturezas e Memórias: 

Castelo Branco  

Artigos apresentados no evento: “XI Simpósio de 

linguagens e identidades da/na Amazônia sul ocidental: 

narrativas, naturezas e memórias: 1. A Educação 

ambiental na escola Manaus: aspectos sociais e ambientais 

– por Antonio Marcos França Silva; -2. Vivendo 

Educação Ambiental (Tiago Luis Ferreira Mendes); 3. 

Entre a liberdade e o mal: contrastes nas noções de 

literatura em Sartre e em Bataille. Ana Yanca da Costa 

Maciel 

Interação com os alunos da Escola de 

Ensino Fundamental para os alunos visando 

a aprendizagem da Educação Ambiental  

95.. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Realização de Atividades 

da Feira de Ciências na 

Escola Murilo Braga 

 

Realização de Atividades da Feira de Ciências envolvendo 

os acadêmicos do PIBID e com alunos do Ensino 

Fundamental e Médio em Educação Ambiental na Escola 

Murilo Braga 

 

Interação com os alunos da Escola de 

Ensino Fundamental para os alunos visando 

a aprendizagem 

96. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Realizar atividades Escola 

John Kenedy 

Formação de mutirões de alunos e acadêmicos em prol da 

limpeza, paisagismo e manutenção das pracinhas da 

escola e a atividade escolar multidisciplinar “Gincana do 

Conhecimento”, 

Interação com os alunos da Escola de 

Ensino Fundamental para os alunos 

97. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Reutilizar materiais que 

iriam parar no lixo e 

despertar nos alunos ao 

consumo consciente e a 

pratica dos 5 Rs. 

Realização de atividades de  Reutilizar materiais que iriam 

parar no lixo e despertar nos alunos ao consumo 

consciente e a pratica dos 5 Rs. 

Interação com os alunos da Escola de 

Ensino Fundamental para os alunos 

98. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Realização de atividades 

para confecção dos 

artigos 

Orientação aos alunos para organização dos resumos e dos 

Artigos nas Escolas Murilo Braga, John Kenedy e Castelo 

Branco   

Aprendizagem de temas relacionados em 

Educação Ambiental 
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99. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Realização da Feira 

Cultural na Escola Murilo 

Braga  

Realização de atividades relacionadas a realização da feira 

Cultural relacionada a Educação Ambiental 

Aprendizagem de temas relacionados em 

Educação Ambiental 

100. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Realização de atividades 

para confecção dos 

Resumos e dos slides  

Realização de atividades relacionadas a prepararação dos 

slides e dos resumos para apresentação no Seminário Final  

Aprendizagem de temas relacionados em 

Educação Ambiental 

101. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Apresentar e debater a 

respeito dos Resumos no 

Seminário Final PIBID  

Apresentação dos Resumos dos Acadêmicos no Seminário 

Final PIBID 

Aprendizagem de temas relacionados em 

Educação Ambiental 

102. 

(x) SIM 

 

  (  ) NÃO 

Realização de atividades 

para confecção dos 

artigos 

Orientação aos alunos para organização dos resumos e dos 

Artigos nas Escolas Murilo Braga, John Kenedy e Castelo 

Branco   

Aprendizagem de temas relacionados em 

Educação Ambiental 

103. 

(x) SIM 

 

(  ) NÃO 

Articular teoria e prática 

sobre conteúdos da área 

de Ciências da Natureza, 

e suas Tecnologias 

através de atividades 

práticas, projetos ,  

jogos e maquetes, 

cartazes pedagógicos, 

mostras e feiras de 

ciências. 

INICIO: fevereiro 2017 – TERMINO: em andamento 
Apoio aos Professores de Ciências (EF) e Biologia 
(EM) das 4 escolas parceiras na realização de aulas 
teóricas e práticas. 

 

Organização e limpeza do Laboratório de 
Ciências, participação no planejamento e 
realização de aulas teóricas e práticas com 
a professora de Ciências (EF) e Biologia 
(EM) 
Desenvolvimento de projetos, jogos e 
maquetes, modelos didáticos, cartazes 
pedagógicos, mostras e feiras de ciências. 
Desenvolvimento de aulas de campo 
(estudo do meio) 
Palestras educativas 
Planejamento de seqüências didáticas 

 

104. 

(x) SIM 

 

(  ) NÃO 

Sistematizar as 

experiências 

desenvolvidas e as 

investigações realizadas 

para desenvolvimento 

INICIO: Fevereiro de 2017 – TERMINO: em 

andamento 

1.Desenvolvimento de pesquisa educativa sobre 

projetos realizados  

 

 

Conclusão de 02 monografias, e 05  

orientações em andamento 
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de competências de 

leitura e escrita pelos 

educadores. 

2. Orientação de bolsistas em Trabalho de Conclusão 

de Cursos (TCC) sobre experiências docentes 

desenvolvidas em estágio e PIBID 

105. 

(x) SIM 

 

(  ) NÃO 

Grupo de estudos para 

apresentação, discussão 

e reflexão de artigos e 

relatos de experiências.  

INICIO: Fevereiro de 2017 – TERMINO: em 

andamento 

A atividade consiste na apresentação, pelos bolsistas, 

de artigos de pesquisa e experiências de atividades 

executadas por outros subprojetos do PIBID, seguida 

de debate para aprofudamento de questões teórico-

práticas sobre a docência. Relização de mini cursos e 

oficinas com a participação e envolvimento dos 

bolsistas e supervisores, sob a orientação dos 

coordenadores  

Contato com outras experiências 

relacionadas ao PIBID e a educação em 

ciências;  

Desenvolvimento de habilidades de 

leitura, análise, crítica, comunicação oral 

e argumentação, promovendo 

enriquecimento  sobre a visão de 

pesquisa. 

Oficinas e mini cursos 
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5. DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA 
 

5.1) PRODUÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS  

 

Neste grupo enquadram-se produtos do tipo: banners e cartazes pedagógicos produzidos, criação de 

banco de imagens, criação de banco de sons, criação de Blogs, criação de kits de experimentação, 

estratégias e sequências didáticas, folders, mapas conceituais, mídias e materiais eletrônicos, planos 

de aula, Plataforma Moodle e outras, (Wikipédia), preparação de aulas e estratégias didáticas, 

preparação de estratégias e sequências didáticas para o Portal do Professor, preparação de 

minicursos, produção de cadernos didáticos, produção de objetos de aprendizagem, produção de 

roteiros experimentais, produção de softwares, projetos educacionais realizados, sínteses e análises 

didáticas; outros. 

 

1 – Tipo do produto: BANNERS/POSTERS (CIENTÍFICOS)  Indicador atividade: 

 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

Quantidade total  

 

2 – Tipo do produto: COMUNICAÇÃO ORAL  Indicador atividade: 03 11 18 e 19, 22 

 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Fotos de comunicações orais na Mostra Acadêmica da XI Semana da Física, realizada no período de 

27 a 30 de novembro de 2017, no Campus da UNIR/Ji-Paraná, concernente trabalhos desenvolvidos 

pelos bolsistas do subprojeto de Física de Ji-Paraná tratando sobre “Experimentos de Baixo Custo”, 

e “Experimentos: carrinho com motor de ratoeira, vendo a própria voz e trem magnético”. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

https://www.dropbox.com/sh/a5qwu5uli23whlo/AAANS0KbuFhTjt0X7I9WIBSBa?dl=0 

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Slides apresentados pelos bolsistas do subprojeto de Física de Ji-Paraná em comunicações orais no 

III Seminário Local do PIBID, realizado em 07 de dezembro de 2017, no Mini Auditório da 

Biblioteca do Campus da UNIR/Ji-Paraná, referente às atividades de docência compartilhada. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

https://www.dropbox.com/s/qj9krk47aevi1m9/Slide%20de%20Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20d

o%20Resumo%20sobre%20as%20Doc%C3%AAncias%20Compartilhadas.pdf?dl=0 

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Slides apresentados pelos bolsistas do subprojeto de Física de Ji-Paraná em comunicações orais no 

III Seminário Local do PIBID, realizado em 07 de dezembro de 2017, no Mini Auditório da 

Biblioteca do Campus da UNIR/Ji-Paraná, referente às atividades de docência compartilhada. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

https://www.dropbox.com/s/qj9krk47aevi1m9/Slide%20de%20Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20d

o%20Resumo%20sobre%20as%20Doc%C3%AAncias%20Compartilhadas.pdf?dl=0 
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d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Certificado de comunicação oral na XVII Semana de Matemática (XVII SEMAT), realizada no 

período de 24 a 26 de outubro/2017 na UNIR/Ji-Paraná, referente o trabalho completo intitulado 

“Relato de experiência de uma atividade educativa itinerante do subprojeto PIBID de matemática da 

UNIR/Ji-Paraná: trabalhando com a malha de conversão de medidas”, apresentado por Danielly da 

Silva Francisco, Gabriele O. Caldeira Correia, Francieli B. Pena de Moraes e Emerson da Silva 

Ribeiro. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pci5icnxzZW1hdGVzLXVuaXJ8Z3g6N

TQ1MDg0Y2EwNzkwNTA3Ng 

e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Certificado de comunicação oral na XVII Semana de Matemática (XVII SEMAT), realizada no 

período de 24 a 26 de outubro/2017 na UNIR/Ji-Paraná, referente o trabalho completo intitulado “A 

contextualização no ensino de Matemática: um relato de experiência com Matemática Financeira”, 

apresentado por Jhonys Gonçalves Pinto, Rodrigo de Oliveira Silva, Ricardo Alexandre de Souza e 

Cristiane Lopes de Carvalho Pinto. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pci5icnxzZW1hdGVzLXVuaXJ8Z3g6

MzNmODUzZDhkZmY0YWUzNw 

f) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Certificado de comunicação oral na XVII Semana de Matemática (XVII SEMAT), realizada no 

período de 24 a 26 de outubro/2017 na UNIR/Ji-Paraná, referente o trabalho completo intitulado 

“Classificando e construindo triângulos: uma aula realizada na Escola Família Agrícola de Ji-Paraná 

(EFA) para alunos do Ensino Médio (1º ao 4º ano)”, apresentado por Amanda dos Santos Roque de 

Oliveira, Taiza Rubiane Silva Martins, Ricardo Alexandre de Souza e Edre Almeida Corrêa. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pci5icnxzZW1hdGVzLXVuaXJ8Z3g6

MWFlNjBjNzM3NDVjNjBh 

g) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Certificado de comunicação oral na XVII Semana de Matemática (XVII SEMAT), realizada no 

período de 24 a 26 de outubro/2017 na UNIR/Ji-Paraná, referente o trabalho completo intitulado 

“Matemática contextualizada e suas contribuições para o processo de ensino-aprendizagem: um 

relato de experiência obtido com atividade desenvolvida na escola Família Agrícola”, apresentado 

por Elianai Rodrigues Lima, Rosi Kelli B. da Silva Guimarães, Maicon Serrão Gavino e Rosália 

Miguel Duarte. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pci5icnxzZW1hdGVzLXVuaXJ8Z3g6

MzUwMzEwZGNkMDU3ODg2Yw 

h) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Certificado de comunicação oral na XVII Semana de Matemática (XVII SEMAT), realizada no 

período de 24 a 26 de outubro/2017 na UNIR/Ji-Paraná, referente o trabalho completo intitulado 

“Metodologias do ensino da Matemática para o aluno com deficiência visual”, apresentado por João 

Gabriel Chagas Tavares, Maicon Serrão Gavino e Quézia Alves Andrade. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pci5icnxzZW1hdGVzLXVuaXJ8Z3g6

MmZjYThjODQ0YzFkZjY0ZA 
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i) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Certificado de comunicação oral na XVII Semana de Matemática (XVII SEMAT), realizada no 

período de 24 a 26 de outubro/2017 na UNIR/Ji-Paraná, referente o trabalho completo intitulado 

“Relato de experiência docente em Matemática: uma aplicação do cálculo do nascer e pôr do sol em 

uma Escola Agrícola de Ji-Paraná-RO”, apresentado por Priscila de Souza, Welton Vitor Gonçalves 

Campos, Orides dos Santos Junior Soares e Lenilson Sergio Candido. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pci5icnxzZW1hdGVzLXVuaXJ8Z3g6N

zY5ODdmODEyNDc2ZDA2Ng 

j) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Certificado de comunicação oral na XVII Semana de Matemática (XVII SEMAT), realizada no 

período de 24 a 26 de outubro/2017 na UNIR/Ji-Paraná, referente o trabalho completo intitulado 

“Relato de experiência docente em Matemática: uma aplicação do cálculo do nascer e pôr do sol em 

uma Escola Agrícola de Ji-Paraná-RO”, apresentado por Priscila de Souza, Welton Vitor Gonçalves 

Campos, Orides dos Santos Junior Soares e Lenilson Sergio Candido. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pci5icnxzZW1hdGVzLXVuaXJ8Z3g6N

zY5ODdmODEyNDc2ZDA2Ng 

k) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Publicação do resumo da comunicação oral no SEMIEDU 2017, realizado no período de 25 a 27 de 

setembro/2017 na UFMT/Cuiabá, referente o trabalho completo intitulado “Experiência Acadêmica: 

Retalhos do Cotidiano”, apresentado por Ana Luísa Oliveira Fraga, Kelvis Pereira de São Paulo e 

Neriane Rios Souza. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

http://eventosacademicos.ufmt.br/index.php/semiedu/semiedu2017/paper/view/2516 

l) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Publicação do resumo da comunicação oral no III Seminário Local do PIBID e II Semana de 

Pedagogia, realizado no período de 06 a 08 de dezembro/2017 na UNIR/Ariquemes, referente o 

trabalho intitulado “Planejamento de Matemática Aliado a Arte”, apresentado por Sabrina Andrade 

Máximo, Shirle Caetano David e Márcia Ângela Patrícia. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

http://www.periodicos.unir.br/index.php/RCTRN/article/view/3052/pdf 

m) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Publicação do resumo da comunicação oral no III Seminário Local do PIBID e II Semana de 

Pedagogia, realizado no período de 06 a 08 de dezembro/2017 na UNIR/Ariquemes, referente o 

trabalho intitulado “Na Perspectiva Histórico-Critica: o processo de ensino aprendizado”, 

apresentado por Michelli Cristiane Rosa da Silva, Alessandra de Araújo Silva, Sávio Quirino 

Machado e Marcia Ângela Patrícia. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

http://www.periodicos.unir.br/index.php/RCTRN/article/view/3052/pdf 

n) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Publicação do resumo da comunicação oral no III Seminário Local do PIBID e II Semana de 

Pedagogia, realizado no período de 06 a 08 de dezembro/2017 na UNIR/Ariquemes, referente o 

trabalho intitulado “Iniciação à Docência: História e Geografia de Rondônia, Mistura de Identidade”, 

apresentado por Elisandra Santos da Silva, Luzia Aparecida os Santos e Márcia Ângela Patrícia. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

http://www.periodicos.unir.br/index.php/RCTRN/article/view/3052/pdf 
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o) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Publicação do resumo da comunicação oral no III Seminário Local do PIBID e II Semana de 

Pedagogia, realizado no período de 06 a 08 de dezembro/2017 na UNIR/Ariquemes, referente o 

trabalho intitulado “A Pedagogia na Perspectiva de Gasparin”, apresentado por Luciene da Silva 

Andrade, Evilin Fernanda Clara Perito e Marcia Ângela Patrícia. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

http://www.periodicos.unir.br/index.php/RCTRN/article/view/3052/pdf 

p) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Publicação do resumo da comunicação oral no III Seminário Local do PIBID e II Semana de 

Pedagogia, realizado no período de 06 a 08 de dezembro/2017 na UNIR/Ariquemes, referente o 

trabalho intitulado “Sustentabilidade Sob o Enfoque da Pedagogia Histórico-Crítica”, apresentado 

por Preves Santonira e Etelclície Coelho Fernandes Luiz de Matos. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

http://www.periodicos.unir.br/index.php/RCTRN/article/view/3052/pdf 

q) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Publicação do resumo da comunicação oral no VIII Seminário de Pós-Graduação e Pesquisa & I 

Simpósio de Inovação, Propriedade Intelectual e Tecnologia, realizado no período de 26 a 28 de 

Junho/2017 na UNIR/Porto Velho, referente o trabalho intitulado “A Concepção de Planejamento: 

Um olhar para o 4º Ano do Ensino Fundamental”, apresentado por Sávio Quirino Machado, Michelli 

Cristiane Rosa da Silva, Alessandra de Araújo Silva e Eliete Zanelato. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 
http://www.propesq.unir.br/uploads/76767676/Anais%20VIII%20SEMPP%20&%20I%20SINTEC.pdf 

r) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Publicação do resumo da comunicação oral no VIII Seminário de Pós-Graduação e Pesquisa & I 

Simpósio de Inovação, Propriedade Intelectual e Tecnologia, realizado no período de 26 a 28 de 

Junho/2017 na UNIR/Porto Velho, referente o trabalho intitulado “Apropriação da Linguagem 

Escrita: Um relato de experiência”, apresentado por Elisandra Santos da Silva, Luzia Aparecida dos 

Santos e Eliéte Zanelato. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 
http://www.propesq.unir.br/uploads/76767676/Anais%20VIII%20SEMPP%20&%20I%20SINTEC.pdf 

s) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Publicação do resumo da comunicação oral no VIII Seminário de Pós-Graduação e Pesquisa & I 

Simpósio de Inovação, Propriedade Intelectual e Tecnologia, realizado no período de 26 a 28 de 

Junho/2017 na UNIR/Porto Velho, referente o trabalho intitulado “Os Gêneros Textuais Sob o 

Enfoque da Pedagogia Histórico-Crítica”, apresentado por Preves Santonira, Eliete Zanelato, 

Etelclice Coelho de Matos e Helena Maria Ferreira Sousa. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 
http://www.propesq.unir.br/uploads/76767676/Anais%20VIII%20SEMPP%20&%20I%20SINTEC.pdf 

t) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Publicação do resumo da comunicação oral no VIII Seminário de Pós-Graduação e Pesquisa & I 

Simpósio de Inovação, Propriedade Intelectual e Tecnologia, realizado no período de 26 a 28 de 

Junho/2017 na UNIR/Porto Velho, referente o trabalho intitulado “As Ações Docentes: Indicativos 

para uma prática pedagógica histórico-crítica”, apresentado por Roger dos Santos Lima, Michelli 

Cristiane Rosa da Silva e Eliete Zanelato. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 
http://www.propesq.unir.br/uploads/76767676/Anais%20VIII%20SEMPP%20&%20I%20SINTEC.pdf 
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u) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Publicação do resumo da comunicação oral no VIII Seminário de Pós-Graduação e Pesquisa & I 

Simpósio de Inovação, Propriedade Intelectual e Tecnologia, realizado no período de 26 a 28 de 

Junho/2017 na UNIR/Porto Velho, referente o trabalho intitulado “Enfrentamentos e Dificuldades no 

Ensino da Matemática nos Anos Iniciais”, apresentado por Shirle Caetano David e Sabrina Andrade 

Máximo e Eliéte Zanelato. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 
http://www.propesq.unir.br/uploads/76767676/Anais%20VIII%20SEMPP%20&%20I%20SINTEC.pdf 

v) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Slides apresentados pelos bolsistas do subprojeto de Pedagogia de Rolim de Moura em 

comunicações orais no III Seminário Local do PIBID, realizado nos dias 11 e 12 de dezembro de 

2017. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

PEDROL15 

x) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Programação das sessões de comunicações orais no X Seminário de Educação, realizado em 

setembro/2017 na UNIR/Vilhena, incluindo os seguintes trabalhos do subprojeto de Pedagogia de 

Rolim de Moura, intitulados: “O trabalho do professor supervisor do PIBID em sua proposta de 

expansão: desafios e possibilidades”, apresentado por Juliana Cândido Matias (p. 3); “PIBID: O 

trabalho com resenhas no 2º ciclo de alfabetização”, apresentado por Kamila Passos Nogueira e 

Nayara Storche Correia Luz (p. 3); “Ortografia: Sequência didática sobre ortografia no 4º ano dos 

anos iniciais”, apresentado por Diana dos Santos Pirete Podola e Lucíola Rodrigues de Sá Amorim 

(p. 3); “Programa de Iniciação à Docência: Perspectivas sobre a Expansão... Minha imaginação não 

tem estrada. E eu não gosto mesmo da estrada. Gosto do desvio e do desver”, apresentado por Carla 

Fernanda Teixeira Santana e Catiane M. Pacheco Souza (p. 4); “Relato de Experiência: Um olhar 

para a docência através do PIBID”, apresentado por Kátia Quinellato de Paula (p. 4); “Sequência 

Didática como Norteadora do Trabalho Docente no PIBID”, apresentado por Jessica Oliveira de 

Alencar Romão e Maria Lucineide de Andrade (p. 4); “Matemática em Todo Lugar: A importância 

de atividades educativas fora do espaço formal da sala de aula para ensino da Matemática”, 

apresentado por Rosane Sampaio S. Miranda (p. 7); “Iniciação a Docência: Uma perspectiva de 

análise acerca dos relatos, experiências e intervenção”, apresentado por Eliane da Silva Pereira e 

Rosane Sampaio S. Miranda (p. 12); “Devir-Criança e Experiências de um Vir a Ser Professor no 

Trabalho com Arte no PIBID/Rolim de Moura”, apresentado por Esedra Patrícia de Souza Lopes e 

Gabriel Tenório dos Santos (p. 12). 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

PEDROL04 

y) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Programação das sessões de comunicações orais no XI Simpósio Linguagens e Identidades na/da 

Amazônia Sul Ocidental, realizado em novembro/2017, na UNIR/Porto Velho, incluindo o trabalho 

do subprojeto de Pedagogia de Rolim de Moura, intitulado “Ninguém cresce sozinho: Olhares para o 

que dizem as crianças no PIBID”, apresentado por Bianca Santos Chisté e Kamilla Passos Nogueira 

(p. 39). 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

https://drive.google.com/file/d/0B8zGo3wsR3FHbWRtTlVBNHhrQXM/view 

Quantidade total 24 
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a)  Comunicação oral: Mural confeccionado pelos alunos e bolsistas exposto na feira literária com o 

tema Mitologia 

 

b) Comunicações dos dois temas das escolas: Língua, sujeitos e escola: Experiências e reflexões 

através do PIBID Letras Inglês; Oralidade e Leitura nas aulas de Língua Inglesa.  

Estes dois trabalhos foram apresentados no Seminário PIBID/2017 realizado no Campus Porto 

Velho, nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017. Os trabalhos tiveram como objetivo apresentar os 

resultados do subprojeto Oralidade e Leitura em Língua Inglesa do PIBID UNIR, curso Letras 

Inglês, campus de Porto Velho, desenvolvidos na E.E.E.F.M Marechal Castelo Branco e E.E.E.F.M 

João Bento da Costa, durante o ano letivo de 2017. O Seminário teve por objetivo socializar as 

diversas atividades desenvolvidas pelos participantes dos subprojetos, assim como refletiu acerca da 

contribuição do Programa para a formação docente inicial e continuada e o impacto nas licenciaturas 

a que pertencem os bolsistas PIBID/UNIR. 

Anexo: INGPVH 15 

c) Comunicação oral no XVI SEMINÁRIO REPENSANDO AS PRÁTICAS DE ENSINO DOS 

CURSOS DE LETRAS: INTERCULTURALIDADE E ENSINO DE LÍNGUAS, organizado pelo 

GELLSO e DLE.  

Os coordenadores e alunos do subprojeto Oralidade e Leitura em Língua inglesa apresentaram 

relatos de experiências e vivências referentes ao tema do XVI SEMINÁRIO REPENSANDO AS 

PRÁTICAS DE ENSINO DOS CURSOS DE LETRAS: INTERCULTURALIDADE E ENSINO DE 

LÍNGUAS, realizado no período de 11 a 14 de julho de 2017, na Fundação Universidade Federal 

de Rondônia (UNIR), campus José Ribeiro Filho, em Porto Velho. 

 

Anexo  http://www.dle.unir.br/galeria/exibir/162; http://www.repensando.dle.unir.br/homepage) 

d) Comunicação oral no III Seminário de Integração dos Cursos de Letras Inglês e Letras Espanhol 

da UNIR.  

Os alunos do subprojeto Oralidade e Leitura em Língua inglesa apresentaram ao ingressantes dos 

cursos de Letras Inglês e Espanhol  o que é o projeto PIBID e o subprojeto Oralidade e Leitura em 

Língua Inglesa, reforçando como uma ação e atividade importante do DLE  que potencializa a 

formação de professores. O evento foi realizado no período de 19 a 22 de setembro de 2017, na 

Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), campus José Ribeiro Filho, em Porto Velho. 

ANEXO    http://www.dle.unir.br/galeria/exibir/261 

e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

O trabalho intitulado “O PIBID DE QUÍMICA NA ESCOLA ORLANDO FREIRE” foi 

elaborado pelos bolsistas do subprojeto Química com a intenção de socializar as atividades 

realizadas na escola. Foram abordados os seguintes trabalhos: bioquímica, feira de 

empreendedorismo, professor surdo. O trabalho foi apresentado em forma de comunicação oral no 

III Seminário Local do Pibid UNIR 2017, Campus Porto Velho. Todos os trabalhos enviados serão 

publicados nos Anais do encontro. 

Anexo QUIPVH01, também disponível em: 

https://www.dropbox.com/s/a16gshv72r134cx/QUIPVH01%20Resumo%20Orlando%20Semin%C3

%A1rio%20Local.doc?dl=0 
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f) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

O trabalho intitulado “O PIBID DE QUÍMICA NA ESCOLA SÃO LUIZ” foi elaborado pelos 

bolsistas do subprojeto Química com a intenção de socializar as atividades realizadas na escola. 

Foram abordados os seguintes trabalhos: corantes, conhecimento do aluno sobre ensino superior. O 

trabalho foi apresentado em forma de comunicação oral no III Seminário Local do Pibid UNIR 

2017, Campus Porto Velho. Todos os trabalhos enviados serão publicados nos Anais do encontro. 

g) Apresentação oral  

Apresentação em Power Point para o Seminário do PIBID 2017, sobre: 

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DOCENTE E O ENSINO DE FÍSICA E CIÊNCIAS 

Anexo: FISPVH03 

h) Apresentação oral 

Apresentação em Power Point para o Seminário do PIBID 2017, sobre: 

UTILIZANDO MATERIAL DE BAIXO CUSTO NO ENSINO DE FÍSICA  

Anexo: FISPVH04 

 

Quantidade total 08 

 

3- Tipo do produto:  CARTAZES (PEDAGÓGICOS)_______Indicador atividade: 16 

a) Cartaz pedagógico com o tema do texto: Os Três Mosqueteiros. 

 

Anexo: 

b) IMPROVING MY PRONUNCIATION AND VOCABULARY 

Foi apresentado aos alunos quatro dos principais sons que causam confusões aos brasileiros que 

estão iniciando seus estudos do idioma inglês: CH, SH, H e R. Após explanação do conteúdo, foi 

distribuído alguns textos em inglês. Os grupos localizaram 05 palavras que utilizavam os sons 

selecionados. Cada grupo escreveu em cartolina as cinco palavras escolhidas e apresentaram aos 

colegas, pronunciando e apresentando a tradução das mesmas. O produto foi executado no dia 

07.06.2017, no João Bento da Costa, para alunos do 2º ano do ensino médio. 

Anexo INGPVH 2 

c) Enriquecendo o vocabulário com atividade lúdica 

A atividade foi realizada em 3 etapas. Foi apresentado aos alunos vários sentimentos e emoções - 

escrita e pronúncia - na língua inglesa, sendo pedido para que pronunciassem cada palavra, 

destacando as variações e os antônimos delas. Após explanação do conteúdo e de demonstrar alguns 

exemplos, foi pedido que os alunos formassem um círculo na sala. Os alunos receberam várias 

imagens das emoções e sentimentos que foram apresentados anteriormente, recortaram cada 

imagem, e colaram em um quadrado de cartolina, fazendo uma espécie de jogo da memória. Após a 

criação do jogo da memória, foi executada a realização do jogo. Os estudantes tinham que encontrar 

o par de cada emoção e sentimento. A cada carta virada, foi pedido ao estudante que pronunciasse a 

palavra em voz alta, praticando a pronúncia e acrescentando em seu vocabulário novas palavras. Dia 

11.10.17, no João Bento da Costa. 

 

 Anexo: INGPVH 5 
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d) Cartazes do projeto Haloween  

O objetivo foi trabalhar os significados dos festejos de Haloween nos diversos países de língua 

inglesa e também no Brasil. Os bolsistas fizeram, dentre outras atividades, um concurso de cartazes. 

Esta atividade movimentou alunos, bolsistas, supervisores e professores da escola. A comunidade 

escolar conviveu, por alguns dias, com fatos, histórias, adereços e valores referente à festa do dia das 

bruxas. 

Anexo: INGPVH 18   e http://www.dle.unir.br/galeria/exibir/261  

e) Apresentação dos subprojetos filosofia no II Seminário Local Pibid – Porto Velho: 

 

1) O ensino de filosofia através das teorias da aprendizagem na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Marechal Castelo Branco 

2) Relato de Experiências – PIBID- Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência  

Subprojeto Filosofia – Escola Estadual João Bento da Costa. 

 

 

 

 f) Apresentação oral dos bolsistas - 2 Resumos Expandidos 

 
 

ANEXOS: FILPVH01, FILPVH02, FILPVH03, FILPVH04, FILPVH05 

 

g) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): CARTAZES - FÓRMULAS 

 

Com o objetivo de facilitar a aprendizagem dos conteúdos de Física e química ministrados em sala 

de aula, os bolsistas do PIBID da escola Castelo Branco,elaboraram cartazes contendo as fórmulas 

mais utilizadas na área da Cinemática: movimentos e modelos atômicos utilizando cartolina, massa 

de modelar, pincel. Os cartazes foram fixados na parede da sala de aula das duas turmas de 9º ano 

para consulta constante. 

 
 

Anexo 02 e http://www.pibid.unir.br/menus_arquivos/2361_boletim_008.compressed.pdf 

 

Quantidade total 07 

 

3 – Tipo do produto: CARTAZES (PEDAGÓGICOS)    Indicador atividade: 14 

 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Cartaz de exposição sobre um dos vários jogos didáticos desenvolvidos pelo subprojeto de Física de 

Ji-Paraná, a exemplo de banner sobre a utilização de jogos didáticos para o ensino da Cinemática. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

https://www.dropbox.com/s/tore57bnmmfwxxa/Banner_Jogos_Evento_ES%20-%202.pptx?dl=0 

Quantidade total 01 

 

4 – Tipo do produto: PROJETOS PEDAGÓGICOS   Indicador atividade: 15 
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a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Fotos de realização da Feira de Ciências, promovida pela EEEFM Juscelino Kubitschek de Oliveira, 

em parceira com o subprojeto de Física de Ji-Paraná. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

https://www.dropbox.com/sh/smt5mzws4601dhq/AADzp4be6ryZKKWF2XUdqRn3a?dl=0 

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Fotos de realização de atividades lúdicas no recreio, tornando-o orientado, além da realização de  

atividades específicas de recreação para auxiliar os professores regentes no estudo de conteúdos das 

disciplinas de Geografia, História, Ciências, desenvolvidas pelo subprojeto de Pedagogia de Vilhena. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

PEDVIL01 

Quantidade total 02 

  

a) Projeto Music at School: Leaning English with Songs.  

O projeto trabalhou a música como um recurso didático pedagógico no ensino-aprendizagem da 

língua. É visível a aceitação das músicas nas atividades envolvendo as quatro habilidades 

linguísticas, bem como a exploração de aspectos históricos, políticos, sociais, culturais, religiosos, 

geográficos, possibilitando a abordagem de temas transversais, como a violência, cidadania, 

juventude, drogas, direitos e deveres, contribuindo para o crescimento cultural e social do aluno 

enquanto cidadão. O uso da música tem sido amplamente empregado em sala de aula, como 

elemento mediador entre o contato cultural e o aprendizado da segunda língua, facilitando a 

aprendizagem, principalmente para os alunos mais tímidos. A atividade foi realizada assim: os 

grupos escolheram a música a ser trabalhada. Em seguida, houve o ensaio de estudantes do 1º ano do 

ensino médio com os grupos das músicas selecionadas e a apresentação na escola. As oficinas foram 

realizadas na sala de línguas estrangeiras da escola. Período-junho-julho e de setembro a dezembro 

de 2017, na escola João Bento. 

Anexo INGPVH 8  

b)  Projeto Halloween ano 2017 

Projeto elaborado, organizado e desenvolvido pela equipe do PIBID envolvendo outros professore 

da escola Marechal Castelo Branco. Os aspectos culturais são importantes para o ensino da língua 

estrangeira, pois constitui-se no momento em que o aprendiz se aproxima mais da língua estrangeira 

que está estudando. Neste ano, o projeto reforçou a Interculturalidade focando também na cultura 

local e na cultura do jovem, reforçando a sua identidade. Nesse sentido desenvolver atividades 

referentes ao tema do Halloween despertou no aprendiz maior interesse pelo aprendizado da língua 

inglesa e da sua própria cultura, além de promover uma significativa interação entre a comunidade 

escolar e os participantes do projeto PIBID. 

INGPVH 18  e http://www.dle.unir.br/evento/exibir/379 

c) Projeto Feira Literária 

O projeto tem como objetivo colocar os alunos do ensino básico da Escola Estadual Castelo em 

contato com textos literários através de mostras, exposições, teatro, música e etc. O PIBID Inglês 

mais uma vez participou com encenações do texto de Alice no país das maravilhas. 

http://www.dle.unir.br/galeria/exibir/261 
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d) Grupo de Discussão: 

Este projeto consiste na organização de encontros mensais onde haja exames e discussões filosóficas 

a partir de temas escolhidos democraticamente pelos próprios envolvidos. Os temas poderão estar 

inseridos nas mais diversas áreas do saber. O grupo de discussão visa a prática reflexiva e 

argumentativa para que, a partir do diálogo, haja uma ampla e coletiva construção de conhecimento.  

Participando desde a escolha dos temas, o aluno se sentirá mais integra- do ao projeto e mais 

motivado a contribuir com o diálogo, apresentando suas perspectivas, seus posiciona- mentos e 

questionamentos. 

 
 

e) Cinefilosófico 

A proposta visa a criação de um espaço de discussão sobre temas e questões filosóficas a partir da 

exibição de filmes e documentários. Sabe -se que o cineclube é uma associação de pessoas que 

assistem coletivamente obras cinematográficas para, posteriormente, discutir sobre as diferentes 

concepções e perspectivas envolvidas, no sentido de ampliar os horizontes acerca do cinema. O foco 

das sessões do Cinefilosófico será justamente o momento anterior e posterior à exibição do filme, 

onde os temas e questões filosóficas serão apresentados e, posteriormente, discutidos. Nesse sentido, 

o Pibid Filosofia da Unir se propõe a trabalhar com este gênero artístico ou, se se pode assim ser 

chamada, esta ampla e multidisciplinar "ferramenta de aprendizagem": o cinema e demais materiais 

audiovisuais, seja de caráter artístico ou didático 

 

f) Seminários:  

A proposta do seminário busca a comunicação oral dos bolsistas e a capacidade de expor 

temas filosóficos que almejam a inserção dos alunos na tarefa do pensamento conceitual 

sobre a realidade.  

O objetivo é proporcionar aos bolsistas futuros professores um contato mais direto com 

sua profissão ao mesmo tempo que permite a indagação/reflexão sobre problemas de seu 

interesse e da própria escola.  

Os seminários deverão ser pensados previamente e elaborados com uma certa 

antecedência de sua apresentação. 

 

 

g) Clube de Leitura. O objetivo do clube de leitura é permitir aos alunos das escolas um 

contato mais direto com os textos filosóficos clássicos e atuais, de modo que possam 

entender o processo de argumentação lógico/racional dos textos da área. O clube de 

leitura também estimulará a leitura como ferramenta in- dispensável no processo de 

aprendizagem. Para isso será importante estabelecer temas atuais e a conexão do 

acontecimento real com a criação de conceitos filosóficos 
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h) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): PROJETO EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

 

Com o objetivo de promover um ambiente de conhecimento das várias áreas da Biologia, 

bem como valorizar a Educação Ambiental na escola, foi realizado um ciclo de palestras 

em alusão ao Dia do Meio Ambiente e ao Dia do Biólogo. Tais atividades visaram 

discutir o papel do profissional Biólogo, seja educador ou pesquisador, na transformação 

social do Brasil. Além disso, despertar o senso crítico para a responsabilidade do 

indivíduo, contribuindo para a formação intelectual dos estudantes. Tais atividades 

contemplaram turmas de 2º e 3º ano do Ensino Médio – EJA, da escola Castelo Branco, 

totalizando cerca de 300 alunos. 

 

 

Anexo:03 e 

http://www.pibid.unir.br/menus_arquivos/2361_boletim_010_ilovepdf_compressed.pdf 

 

 

i) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): PROJETO EDUCAÇÃO SEXUAL 

 

Com o objetivo de desenvolver na escola um projeto de Educação Sexual visando o 

desenvolvimento do senso de responsabilidade sobre a saúde individual e coletiva, 

promovendo assim, a redução da gravidez precoce e das DST/AIDS, os bolsistas PIBID-

Biologia, em parceria com a Escola Castelo Branco, realizaram um ciclo de palestras e 

debates, proporcionando aos alunos de 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio - EJA 

oportunidade para esclarecer dúvidas e expressar opiniões. 

 

 

Anexo : 03  

j) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): AÇÃO SOCIAL NO LAR DOS 

IDOSOS 

 

Com o objetivo de valorizar ao próximo e assistir a terceira idade quanto ao bem-estar e 

saúde física, foi realizada uma Campanha na escola Castelo Branco para arrecadar 

materiais de higiene pessoal a fim de suprir as necessidades básicas dos idosos abrigados 

na Casa do Ancião São Vicente de Paula, localizada em Porto Velho. Esta atividade, de 

iniciativa do PIBID-Biologia em parceria com a Escola Castelo Branco, envolveu alunos 

de 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio – EJA. Além disso, foi possível vivenciar 

experiências e momento de lazer com os idosos da Casa. 

 

 

 

Anexo:3  

k) PROJETO: II FEIRA DE CIÊNCIAS DA EJA 

 

Os alunos 3ª ano turma B do ensino médio EJA produziram banner, cartazes e vídeos 

para serem expostos na de feira de Ciências mediante a supervisão da professora e dos 

bolsistas, foram entregues antes da feira roteiros para nortear a atividade.  No dia 9 de 

junho aconteceu a apresentação dos mesmos. Total de alunos participantes: 35 Número 

de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: 6  
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Anexo 4 e http://www.pibid.unir.br/menus_arquivos/2361_novo_boletim_009.compressed.pdf 

  
 

l) PROJETO: Aula de Campo no Parque Natural de Porto Velho. 

 

 O projeto foi realizado com duas turmas dos 3° anos A e B (51 alunos), onde foram 

divididos em grupos para observarem a natureza na trilha do parque e também fizeram 

visitação ao museu e ao viveiro que é cultivado no parque natural. Com a finalidade 

promover o conhecimento prático sobre ecologia, voltada para o tema de relações 

ecológicas, cadeia alimentar e desiquilíbrio ambiental. Os alunos elaboraram um 

relatório da aula, com imagens, tiradas no local, identificando e conceituando cada uma. 

A atividade ocorreu no dia 22 de junho com a participação 05 bolsistas e da professora de 

biologia.  

 

 

Anexo 04 e 

http://www.pibid.unir.br/menus_arquivos/2361_boletim_010_ilovepdf_compressed.pdf 

 

m) PROJETO: Aula de campo conhecer a diversidade de animais vertebrados. 
 
O projeto foi realizado com duas turmas dos 2° anos A e B (63 alunos), onde foram divididos em 
grupos para conhecerem as coleções biológicas dos laboratórios de Mastozoologia e 
Vertebrados da UNIR.   Com o objetivo de promover conhecimento prático sobre os animais 
vertebrados (peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos). 

 Os alunos elaboraram um relatório da aula, com imagens, tiradas no local, identificando 

e conceituando cada classe. 

A atividade ocorreu nos dia 20 e 27 de outubro com a participação 05 bolsistas e da 

professora de biologia.  

 

 

Anexo 04  

n) PROJETO INTERDISCIPLINAR: SUPER HERÓIS NA DEFESA DO MEIO 

AMBIENTE.  Foi realizado em forma de gincana com alunos do 6º, 7º e 8º ano do 

Ensino Fundamental,  Docentes e a comunidade escolar. 

O objetivo foi sensibilizar o aluno, de forma lúdica, com relação aos cuidados com o 

meio em que vivemos; Estimular a criatividade e incentivar a disseminação das boas 

práticas no ambiente em que vivem.                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                 

Anexo 05 e  

http://www.pibid.unir.br/menus_arquivos/2361_boletim_010_ilovepdf_compressed.pdf 
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Dentre as atividades realizadas podemos destacar: 

 

Club de Leitura na Escola João Bento.  

 

Foi utilizado o texto, "Resposta à pergunta: Que é esclarecimento?" De Immanuel Kant. 

 

O esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é responsável. A 

menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. A 

causa não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si 

mesmo sem a direção de outrem. Fazer uso de seu próprio entendimento é o lema do esclarecimento.  

A preguiça e a covardia são razões pelas quais uma parte dos homens, depois que a natureza há 

muito os libertou de uma condição estranha, continuem, no entanto, menores durante toda vida. O 

uso da capacidade racional autônoma é expressão da maioridade para Immanuel Kant. 

 

Resultados: Após a leitura das principais partes do texto de Kant, os bolsistas Pibid/Filosofia 

interpretaram os seus conceitos para os alunos. Depois de esclarecer a importância do texto para a 

obra de Kant e para a Filosofia, eles estabeleceram uma relação com os dias atuais, sobre o processo 

de autonomia nas sociedades contemporâneas, e sobre o que significa ser um adulto responsável por 

suas próprias escolhas. Os alunos ao questionarem os bolsistas se indagaram sobre sua própria 

capacidade de serem livres. 

o) Relatório de participação do Seminário na E.E.E.F.M Castelo Branco 

Organizado pelos pibidianos do curso de Filosofia. 

 

Relatório de participação do Seminário organizado pelos pibidianos do curso de 

Filosofia da Universidade Federal de Rondônia - UNIR, realizado na E.E.E.F.M Castelo 

Branco no dia 19/05/2016. Com a finalidade de demonstrar aos alunos do ensino médio 

a importância da Filosofia. Os temas abordados pelos pibidianos, foram: o surgimento da 

filosofia na Grécia Antiga, o pensamento do filosofo Sócrates, A História da filosofia 

cristã, o pensamento e as principais ideias do filosofo Nietzsche. A explicação de cada 

tema abordado foi de suma importância tanto para os alunos do ensino médio como para 

os pibidianos. Com o objetivo de descrever as principais ideias filosóficas desses autores 

e fazer com que os alunos despertem a capacidade intelectual e a ter senso crítico de 

forma racional, tendo outra visão sobre a sociedade em que vivemos hoje, repensando os 

principais problemas em que se defronta a sociedade em nosso país. 

 

ANEXO: FOTOS CLUBE DE LEITURA EE JOAO BENTO DA COSTA - FILPVH06   

ANEXO: FOTOS SEMINÁRIOS EEEFM CASTELO BRANCO – FILPVH07  

Quantidade  15 

 

 

5 – Tipo do produto: MAPEAMENTO E/OU DIAGNÓSTICO  Indicador atividade: 04 e 15 

 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Roteiro de levantamento de informações e modelo de plano de intervenção escolar referentes à 

atividade de observação e entrevista com os profissionais das escolas parceiras do subprojeto de 

Pedagogia de Ji-Paraná, denominada de “Chão da Escola”, com o propósito de levantamento de 

dados das escolas para os bolsistas conhecerem seu funcionamento e também os documentos legais 

que organizam as ações das mesmas. 
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(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

PEDJIP01 

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Mapeamento dos erros mais frequentes em Português, com tabela utilizada pelo subprojeto de 

Pedagogia de Rolim de Moura para sintetizar os conhecimentos da área de Língua Portuguesa de 

aluno da turma de 4º ano do Ensino Fundamental da escola EEEFM Cel. Aluízio Pinheiro Ferreira. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

PEDROL05 

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Mapeamentos dos erros mais frequentes em Português, com tabelas utilizadas pelo subprojeto de 

Pedagogia de Rolim de Moura para sintetizar os conhecimentos da área de Língua Portuguesa de 

alunos da turma de 3º ano do Ensino Fundamental da escola EEEFM Cel. Aluízio Pinheiro Ferreira. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

PEDROL06 

d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Mapeamentos das produções escritas, de leitura e de sondagem em Matemática, com tabelas 

utilizadas pelo subprojeto de Pedagogia de Rolim de Moura para sintetizar os conhecimentos das 

áreas de Língua Portuguesa e Matemática de alunos da turma de 3º ano do Ensino Fundamental de 

escola parceira deste subroprojeto. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

PEDROL07 

e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Mapeamento do nivel de desenvolvimento da leitura e escrita dos Números e Operações, com tabela 

utilizada pelo subprojeto de Pedagogia de Rolim de Moura para sintetizar os conhecimentos da área 

de Matemática de alunos da turma de 3º ano do Ensino Fundamental de escola parceira deste 

subroprojeto. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

PEDROL08 

f) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Mapeamentos das produções escritas, de leitura e de interpretação, com tabelas utilizadas pelo 

subprojeto de Pedagogia de Rolim de Moura para sintetizar os conhecimentos da área de Língua 

Portuguesa de alunos das turmas de 5º ano do Ensino Fundamental de escola parceira deste 

subroprojeto. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

PEDROL09 

Quantidade total 06 

 

6 – Tipo do produto: PREPARAÇÃO DE AULAS E ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS   

                Indicador atividade: 8, 9 e 10 

 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Elaboração de 05 (cinco) planos de aulas em grupos e aplicados em turmas de 4º ano do Ensino 

Fundamental, sendo 03 (três) turmas da EMEF Prof. Venâncio Kottwitz e 02 (duas) turmas da 

EMEIEF Profª Eva dos Santos de Oliveira. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

PEDARI01 
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b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Elaboração de 18 (dezoito) planos de aulas para desenvolvimento de atividades de intervenção 

pedagógica, com a supervisão das professoras e da coordenadora de área, definindo estratégias 

didáticas a serem desenvolvidas pelos bolsistas do subprojeto de Pedagogia de Vilhena. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

PEDVIL02 

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Elaboração de 49 (quarenta e nove) planejamentos de atividades a serem desenvolvidas pelos 

bolsistas do subprojeto de Pedagogia de Rolim de Moura, descritas e anexas ao Relatório Anual de 

Atividades 2017 da Professora Supervisora Juliana C. Matias (p. 12-60). 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

PEDROL01 

d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Modelo de planejamento de aula a ser desenvolvido pelos bolsistas do subprojeto de Pedagogia de 

Rolim de Moura na escola parceira EEEFM Cel. Aluízio Pinheiro Ferreira. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

PEDROL02 

e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Planejamento de aula tratando sobre a reescrita de texto, a ser desenvolvido por bolsistas do 

subprojeto de Pedagogia de Rolim de Moura em turma do 4º ano do Ensino Fundamental                      

da escola parceira EEEFM Cel. Aluízio Pinheiro Ferreira. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

PEDROL16 

Quantidade total 74 

  

a) Planejamento e acompanhamento de bolsistas: 

Foi realizado um acompanhamento das atividades realizadas e reflexões envolvendo 

bolsistas, coordenador do projeto e supervisor (professor da escola). Esta ação tem como 

objetivo a formação crítico reflexiva do graduando e do supervisor. Tal ação possibilitou 

a integração dos saberes acadêmicos e escolares, elementos importantes e essenciais para 

promover ações inovadoras para o ensino de língua estrangeira. 

 

 

Anexos: INGPVH 14  

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Os bolsistas do subprojeto de Química, sob a supervisão e orientação das professoras, 

elaboraram planos de aula de assuntos diversos, para modalidades diferentes de ensino 

(regular e EJA). A aula sobre CINÉTICA foi ministrada aos alunos do segundo ano. Nela 

foram abordados os fatores que alteram a velocidade da reação com o uso de imagens e 

vídeos. Além do enfoque teórico, essas aulas também previam resolução de exercícios 

pelos alunos, acompanhados pelos bolsistas do PIBID. 

 

Anexo QUIPVH04, também disponível em: 

https://www.dropbox.com/s/e9p9582rn5ecc0b/QUIPVH04%20Aula%20cin%C3%A9tic

a.pptx?dl=0 
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c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Os bolsistas do subprojeto de Química, sob a supervisão e orientação das professoras, 

elaboraram planos de aula de assuntos diversos, para modalidades diferentes de ensino 

(regular e EJA). A aula CONHECENDO A UNIR foi elaborada e ministrada para várias 

turmas do Ensino Médio (EM) da escola. A ideia dessa aula surgiu após conversa 

informal entre os bolsistas do PIBID e os alunos da escola, quando constataram que 

muitos não tinham informações sobre a Universidade Pública sediada na cidade de Porto 

Velho – RO. 

 

Anexo QUIPVH05, também disponível em: 

https://www.dropbox.com/s/hnvhjwt7tqlsi6i/QUIPVH05%20Aula%20Conhecendo%20a

%20Unir.pptx?dl=0 

 

 

d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Os bolsistas do subprojeto de Química, sob a supervisão e orientação das professoras, 

elaboraram planos de aula de assuntos diversos, para modalidades diferentes de ensino 

(regular e EJA). A aula CONHECENDO A UNIR foi elaborada e ministrada para várias 

turmas do Ensino Médio (EM) da escola. A ideia dessa aula surgiu após conversa 

informal entre os bolsistas do PIBID e os alunos da escola, quando constataram que 

muitos não tinham informações sobre a Universidade Pública sediada na cidade de Porto 

Velho – RO. 

 

Anexo QUIPVH05, também disponível em: 

https://www.dropbox.com/s/hnvhjwt7tqlsi6i/QUIPVH05%20Aula%20Conhecendo%20a

%20Unir.pptx?dl=0 

 

 

e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Os bolsistas do subprojeto de Química, sob a supervisão e orientação das professoras, 

elaboraram planos de aula de assuntos diversos, para modalidades diferentes de ensino 

(regular e EJA). A aula sobre ISOMERIA foi ministrada aos alunos do terceiro ano do 

Ensino Médio (EM), envolvendo isomeria plana e geométrica. Além dos slides, também 

foram utilizados modelos bola-varela para a abordagem do conteúdo. 

 

Anexo QUIPVH06, também disponível em: 

https://www.dropbox.com/s/xh74l66eja6ogk3/QUIPVH06%20Aula%20Isomeria.pptx?dl

=0 

 

 

f) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Os bolsistas do subprojeto de Química, sob a supervisão e orientação das professoras, 

elaboraram planos de aula de assuntos diversos, para modalidades diferentes de ensino 

(regular e EJA). A aula sobre PARÓDIAS COM ORGÂNICA foi ministrada para alunos 

do terceiro ano com o objetivo de usar a música na revisão e avaliação dos conceitos de 

funções orgânicas, bem como assuntos abordados previamente na aula Química do 

Amor. 

 

Anexo QUIPVH07, também disponível em: 

https://www.dropbox.com/s/dvkiaugjiptm17t/QUIPVH07%20Aula%20Par%C3%B3dias

%20com%20org%C3%A2nica.pptx?dl=0 
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g) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Os bolsistas do subprojeto de Química, sob a supervisão e orientação das professoras, 

elaboraram planos de aula de assuntos diversos, para modalidades diferentes de ensino 

(regular e EJA). A aula sobre  PROCESSOS DE SEPARAÇÃO DE MATERIAIS foi 

ministrada aos alunos do primeiro ano do EM. Nela, procurou-se relacionar os processos 

de separação utilizados no laboratório com processos rotineiros utilizados no dia-a-dia. 

 

f) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Os bolsistas do subprojeto de Química, sob a supervisão e orientação das professoras, 

elaboraram planos de aula de assuntos diversos, para modalidades diferentes de ensino 

(regular e EJA). A aula QUÍMICA DO AMOR foi ministrada aos alunos do terceiro ano 

do EM no auditório da escola. Além de abordar sobre os processos químicos envolvidos 

na sensação de bem-estar, também foram abordados conceitos relacionados à 

DEPRESSÃO. A aula ocorreu em uma manhã de sábado, no formato de palestra, sendo 

que ao final, um professor convidado falou sobre a Valorização da Vida e Prevenção ao 

Suicídio. 

 

Anexo QUIPVH09, também disponível em: 

https://www.dropbox.com/s/sac2mrdjnczp3uh/QUIPVH09%20Aula%20QUIMICA%20

DO%20AMOR.pptx?dl=0 

 

 

h) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Os bolsistas do subprojeto de Química, sob a supervisão e orientação das professoras, 

elaboraram planos de aula de assuntos diversos, para modalidades diferentes de ensino 

(regular e EJA). A aula sobre RADIOATIVIDADE foi ministrada aos alunos do segundo 

ano. Nela foram abordados os conceitos de radiação bem como tempo de meia-vida. 

Além do enfoque teórico, essas aulas também previam resolução de exercícios pelos 

alunos, acompanhados pelos bolsistas do PIBID. 

 

Anexo QUIPVH10, também disponível em: 

https://www.dropbox.com/s/a3llk0ji6jqk2c0/QUIPVH10%20Aula%20sobre%20Radioati

vidade.pptx?dl=0 

 

 

i) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Os bolsistas do subprojeto de Química, sob a supervisão e orientação das professoras, 

elaboraram planos de aula de assuntos diversos, para modalidades diferentes de ensino 

(regular e EJA). A aula sobre a TABELA PERIÓDICA foi ministrada aos alunos do 

primeiro ano do EM. Foi abordado o histórico de construção da tabela periódica atual, 

além das propriedades periódicas dos elementos. Ao final, os alunos construíram uma 

grande tabela periódica no pátio da escola. 

 

j) Seminário sobre História da Física 

Nesta atividade foi trabalhada uma apresentação geral sobre História da Física e atribuiu 

aos alunos uma atividade de pesquisa e preparação de uma apresentação sobre um Físico 

importante da História e suas contribuições para a Ciência. Os alunos se envolveram 

bastante na atividade e apresentaram bastante domínio de fala nas apresentações. 

 

Anexo: FISPVH06  
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Produção de artigo como resultado de atividade de ensino/aprendizagem. 

 

Feito individualmente ou em duplas.  

 

Foi a tarefa principal do ano. 

 

Um artigo em geral deve conter mais de dez páginas. 

 

Explicação da tarefa do artigo: 

  

1) Escolher um tema da Filosofia para trabalhar no Ensino em sala de aula; 

2) Escolher uma teoria da aprendizagem para implementar o tema escolhido; 

3) Analisar os resultados alcançados. 

  

Todas as etapas devem ser desenvolvidas no artigo (modelo de artigo em anexo). De 

modo que o artigo será teórico e prático. Ele servirá tanto para uma futura publicação 

quanto para a apresentação no seminário de final de ano. Foi enviado também alguns 

livros de teorias da Aprendizagem e Ensino de Filosofia. Pesquisar em outros livros para 

complementar a bibliografia.  

 

Resultados: Os artigos produzidos relataram algumas experiências em salas dos alunos 

em relação ao tema escolhido e ao plano didático empregado. 

 

 

ANEXOS: FILPVH09, FILPVH10, FILPVH11, FILPVH12, FILPVH13, FILPVH14, 

FILPVH15, FILPVH16. 

 

k) Palestra sobre o dia mundial da água: 

 

A Palestra sobre o dia mundial da água envolveu cerca de 150 alunos dos 9ºC, 1ºA, 1ºC, 

2ºA e o 2ºC, tomando por base o horário escolar da disciplina de Ciência/Biologia e 

assim alternando as turmas, sendo supervisionada pela professora Adriana Mesquita. Foi 

apresentada pelos pibidianos informações sobre a água abrangendo, composição, ciclo, 

alterações, importância, impactos e seus diversos usos e utilidades. Objetivos:Reconhecer 

a importância da água para o surgimento e manutenção da vida; Analisar o uso deste 

recurso e verificando se ele é adequado ou indevido; Desenvolver atitudes de 

conservação e preservação da água. Escola Barão dos Solimões. 

 

 

Anexo 7  
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l) Palestra sobre DSTs e Métodos contraceptivos 

 

A Palestra sobre DSTs e Métodos contraceptivos foi realizada com os alunos dos 2º anos 

(A, B e C), participando cerca de 90 alunos. Esse evento foi ministrado pelas acadêmicas 

do curso de Enfermagem da UNIR, integradas ao Projeto Casadinhos, com auxílio dos 

pibidianos e da supervisora de Biologia. A palestra foi realizada no refeitório da escola 

por meio de uma aula expositiva com o recurso do data show, abordando as principais 

DSTs e, posteriormente os principais métodos contraceptivos. Objetivos: - Mostrar as 

formas de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis; diferenciar os métodos 

contraceptivos; Discutir sobre gravidez na adolescência e aborto. Escola Barão dos 

Solimões. 

 

 

m) AULA DE CAMPO – VISITA AO PARQUE NATURAL –BARÃO DOS 

SOLIMÕES 

 

Os bolsistas do PIBID de Biologia em conjunto com a professora Adriana Mesquita, 

planejaram e auxiliaram os alunos do Terceirão do Barão do Solimões a uma visita ao 

Parque Natural de Porto Velho, no dia 13 de setembro de 2017, onde os 56 alunos além 

de conhecer o trabalho realizado lá, puderam produzir documentários sobre variados 

temas ecológicos e apresentar posteriormente.   Objetivos: Estimular o interesse dos 

alunos sobre o bioma amazônico; 

- Gerar sensibilização para a preservação dos habitats; - Incentivar visitas frequentes em 

ambientes naturais.  Compreender a importância da preservação e conservação da fauna e 

da flora local. 

 

 

Anexo 08  

n)AULA DE CAMPO – VISITA AO PARQUE NATURAL –ESCOLA CASTELO 

BRANCO 

 

Com o objetivo de aproximar o aluno do meio ambiente e valorizar a natureza como um 

ecossistema sustentável, foi realizada aula de campo no Parque Natural do município de 

Porto Velho, visando o conhecimento quanto a importância da Unidade de Conservação e 

biodiversidade da região. Para isto, a Universidade Federal de Rondônia – UNIR 

disponibilizou 2 microônibus para o transporte de alunos e professores. Esta atividade 

contemplou duas turmas de 9º ano do Ensino Fundamental, totalizando cerca de 70 

alunos.  

 

 

Anexo: 

http://www.pibid.unir.br/menus_arquivos/2361_boletim_010_ilovepdf_compressed.pdf 
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o) FEIRA DE CIÊNCIAS – ESCOLA CASTELO BRANCO 

 

Com o objetivo de proporcionar um ambiente de conhecimento científico e interação 

social, os bolsistas PIBID-Biologia, em parceria com os docentes da Escola Castelo 

Branco, auxiliaram na realização da Feira de Ciências, tanto do período matutino quanto 

noturno. Entretanto, a Feira do período noturno é uma extensão do Projeto/SEDUC 

denominado AMAC (Atividades Multidisciplinares por Área de Conhecimento), o qual 

permite um atendimento diferenciado para garantir a permanência dos estudantes e elevar 

os indicadores do desenvolvimento do ensino. 

 

 

Anexo: 09  

Quantidade: 15 

 

7 – Tipo do produto: SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS   Indicador atividade: 6, 7, 10 e 14 

 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Registros em fotos das atividades de ensino (sequências didáticas e docências compartilhadas) a 

respeito de conceitos e conteúdos de Física do Ensino Médio desenvolvidos nas escolas parceiras do 

subprojeto de Física de Ji-Paraná. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

https://www.dropbox.com/sh/63ny46ejreijo0u/AAAMJ_SPpK-sCcnFDXIOMJr2a?dl=0 

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Slides das atividades de ensino (sequências didáticas e docências compartilhadas) desenvolvidas nas 

escolas parceiras do subprojeto de Física de Ji-Paraná a respeito de conceitos físicos abordados no 

Ensino Médio, tais como: óptica, dilatação, campo elétrico, termometria, magnetismo, eletrostática,  

potência elétrica, corrente elétrica, carga elétrica, gases e calorimetria. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 
https://www.dropbox.com/s/f07loqmxl8i3ybz/2017_%C3%93ptica_Alex%2C%20Gleici%20e%20Pedro.pptx?dl=0 
https://www.dropbox.com/s/ej2jcwjmhbqjgkg/2017_Dilata%C3%A7%C3%A3o%20T%C3%A9rmica_Alex%2C%20Gleici%20e%20Luciene.pptx?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/iet9pskd0zdmpc4/2017_campo%20El%C3%A9trico_marcelo-marline-pamela.pptx?dl=0 
https://www.dropbox.com/s/kh4kt5i8o8j55gl/2017_Campo%20El%C3%A9trico%20e%20potencial%20eletrico.pptx?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/y1wkp2umz1s7spz/2017_Termometria_Alex%2C%20Gleici%20e%20Luciene.pptx?dl=0 
https://www.dropbox.com/s/maxbv718xonca58/2017_Lei%20de%20Amp%C3%A8re%20e%20Lei%20de%20Faraday-Lenz.pptx?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/rhfj7xkc3hl9mym/2017_Eletriza%C3%A7%C3%A3o.ppt?dl=0 
https://www.dropbox.com/s/ahk7cjc0sqmozs7/2017_potencial%2C%20corrente%20e%20pot%C3%AAncia%20el%C3%A9trica%20v2.pptx?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/493cwk36k76r6uq/2017_corrente%20eletrica.ppt?dl=0 
https://www.dropbox.com/s/5bgcuigjuunc4em/2017_carga%20eletrica%20e%20processos%20de%20eletriza%C3%A7%C3%A3o.ppt?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/yxjv0opt3f88bzf/2017_Estudo%20dos%20Gases_Alex%2C%20Gleici%20e%20Pedro.pptx?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/7fa1u22lzx30rlh/2017_Calorimetria_Alex%2C%20Gleici%20e%20Luciene.pptx?dl=0 

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Slide de docência compartilhada realizada nas escolas parceiras do subprojeto de Física de Ji-Paraná 

tratando de conceitos físicos abordados no Ensino Médio sobre associação de geradores e resistores. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

FISJIP01 

d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Sequências didáticas, anexas ao Relatório Anual de Atividades 2017 da Professora Supervisora 

Juliana C. Matias (p. 7-11), relacionadas ao “Projeto Biblioteca Viva (Linguagem)” e ao “Projeto 

Arte (Linguagem)”, ambas desenvolvidas pelo subprojeto de Pedagogia de Rolim de Moura com 

turmas de 3° ao 5° anos do Ensino Fundamental de escolas parceiras deste subprojeto. 

Relatório FINAL PIBID/UNIR Edital 61/2013 (0438573)         SEI 99955135A.000068/2020-94 / pg. 68

https://www.dropbox.com/sh/63ny46ejreijo0u/AAAMJ_SPpK-sCcnFDXIOMJr2a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f07loqmxl8i3ybz/2017_%C3%93ptica_Alex%2C%20Gleici%20e%20Pedro.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ej2jcwjmhbqjgkg/2017_Dilata%C3%A7%C3%A3o%20T%C3%A9rmica_Alex%2C%20Gleici%20e%20Luciene.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iet9pskd0zdmpc4/2017_campo%20El%C3%A9trico_marcelo-marline-pamela.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kh4kt5i8o8j55gl/2017_Campo%20El%C3%A9trico%20e%20potencial%20eletrico.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y1wkp2umz1s7spz/2017_Termometria_Alex%2C%20Gleici%20e%20Luciene.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/maxbv718xonca58/2017_Lei%20de%20Amp%C3%A8re%20e%20Lei%20de%20Faraday-Lenz.pptx?dl=0
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https://www.dropbox.com/s/493cwk36k76r6uq/2017_corrente%20eletrica.ppt?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5bgcuigjuunc4em/2017_carga%20eletrica%20e%20processos%20de%20eletriza%C3%A7%C3%A3o.ppt?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yxjv0opt3f88bzf/2017_Estudo%20dos%20Gases_Alex%2C%20Gleici%20e%20Pedro.pptx?dl=0
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(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

PEDROL01 

e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Sequências didáticas envolvendo diversos temas, planejadas e desenvolvidas pelo subprojeto de 

Pedagogia de Rolim de Moura com turmas de 3° e 4° anos do Ensino Fundamental da escola 

parceira EEEFM Aluízio Pinheiro Ferreira. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

PEDROL17 

f) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Fotos de sequências didáticas envolvendo diversos temas, desenvolvidas pelo subprojeto de 

Pedagogia de Rolim de Moura com turmas de 3° e 5° anos do Ensino Fundamental de escolas 

parceiras deste subprojeto. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

PEDROL18 

Quantidade total 06 

a) Descrição: 

Sequência didática para apresentação na escola do filme baseado na obra de Lewis Carroll: Alice no 

país das maravilhas. 
 

Anexo  

b) Descrição: 

Sequência didática para leitura, escrita e oralidade a partir da obra “A bruxa Salomé”. 

Hiperlink:  

c) Cartinha correspondente 

Como novos meios comunicativos da contemporaneidade, alguns gêneros textuais foram criados e outros 

deixaram de ser praticados, por exemplo, o gênero epistolar, que outrora tivera grande usabilidade e hoje é 

lembrado como um meio comunicativo que já não mais é utilizado. Sendo assim, nosso objetivo foi 

recuperar este meio escrito, além de fazer com que o aluno tenha uma melhor prática da língua inglesa por 

meio da escrita. Período da atividade: 31.05.17 na escola João Bento da Costa, no Minicurso de inglês. 

Anexo INGPVH 1 

d) Perspectiva cultural na tradução: 

Utilizar teorias básicas da tradução para o aprendizado da língua inglesa que reforçam a ideia do 

papel importante do tradutor em difundir a cultura de outros países, por meio da tradução. Foi 

aalisada a abordagem dos tempos verbais presentes na canção “La Saine”. 

• 1ª etapa: apresentação de teorias básicas da tradução; 

• 2ª etapa: escutar a canção e traduzi-la sob a perspectiva cultural; 

• 3ª etapa: abordar alguns verbos e tempos verbais presentes na canção; e 

• 4ª etapa: praticar a oralidade dos alunos, com frases que utilizam o vocabulário de 

viagens. 

• Dia da atividade: 06.09.17 

Anexo INGPVH 3 
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e) Prática do Speaking com diálogos: 

c.1 A atividade foi realizada em 3 etapas. Foi explanado a respeito da necessidade de se praticar o 

speaking através de diálogos, informando que ele é uma ferramenta importante que auxilia em 

partes no aprendizado de um novo idioma. Distribuíram-se os diálogos, um para cada dupla, para 

praticar a pronúncia, promover a interação entre os colegas, e tirar dúvidas sobre as palavras que 

desconheçiam o significado. Em duplas, os alunos apresentaram os diálogos para os colegas, em 

forma de um miniteatro. Data: 01/11/ 2017, na Escola João Bento da Costa. 

 

c.2 Diálogos em Língua Inglesa  

Com o objetivo de melhorar o desempenho linguístico do aprendiz de língua inglesa no que se 

refere à pronúncia e à fluência, desenvolveu-se atividades com diálogos.  A partir de três textos com 

propostas de diálogos, com situações diferentes, os alunos eram convidados a realizar pronúncias 

cada uma com duas ou três palavras erradas, em média, mas com muitas outras corretas. Todos 

participaram houve um resultado bem satisfatório. Data: 20/06/2017, no Castelo Branco. 

Anexoc.1 INGPVH 6; c.2 c.2 

 http://www.pibid.unir.br/menus_arquivos/2361_novo_boletim_009.compressed.pdf 

f)Prática do listening com textos e frases. 

Foram distribuídas 4 frases, seccionadas (palavra por palavra), para os alunos debaterem a respeito 

da frase e estruturá-la.(obs: As frases fazem parte do texto, que será trabalhado no final). Em 

seguida houve um momento de escutar o áudio do texto para correção das frases e abordar o 

passado simples do verbo. Novamente, escutando o áudio com o texto completo em mãos. Leitura e 

interpretação do texto. Os estudantes participaram da aula, seguindo as orientações dos pibidianos, 

realizando cada etapa. O nosso objetivo proposto foi realizado, visto que conscientizamos os alunos 

sobre o tempo verbal: passado simples e a estrutura “sujeito, verbo e complemento”. Além dos 

alunos realizarem a leitura do texto na íntegra, com auxílio do áudio apresentado. Data: 29.11. 2017, 

na Escola João Bento da Costa.  

Anexo INGPVH 7 

g) Guessing Games (jogos de adivinhação) 

Essa brincadeira consistiu em colocar uma tira de papel com o nome de figuras públicas ou 

personagens famosos na testa do(a) aluno(a), de maneira que o(a) mesmo(a) não consiga ver, e pedir 

para ele(a) fazer perguntas relacionadas às características corporais e físicas. O(a) aluno(a), aos 

poucos, tenta adivinhar quem é o personagem colado em sua testa. Essas perguntas são todas feitas 

em inglês e os demais alunos só podem responder com as palavras Yes ou No. O objetivo desta 

atividade foi trabalhar, de maneira lúdica, a expressão oral e a compreensão auditiva desses alunos 

em processo inicial de aquisição da língua inglesa. Data: 16/05/2017, no Castelo Branco. 

http://www.pibid.unir.br/menus_arquivos/2361_novo_boletim_009.compressed.pdf 
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h) Atividades de leitura e escrita de forma lúdica (utilização de caça-palavras) 

O objetivo desta atividade ministrada para os sextos anos e para os sétimos d e b, foram focadas 

inicialmente na escrita. Os alunos tinham que identificar os elementos presentes em figuras e 

procurar sua respectiva tradução para o inglês. Em seguida, foi realizada uma dinâmica de leitura na 

qual, em duplas, representando os personagens do texto, os alunos tinham que ir ao quadro e realizar 

a leitura de trechos das conversações. Para os sétimos, foi passada uma atividade sobre as aplicações 

do verbo “have to” a ser realizada posteriormente. Na sequência, foram distribuídos caça-palavras de 

nível intermediário nos quais os alunos foram desafiados a localizar os nomes de alguns animais 

Ficou evidente que os alunos apresentam mais interesse quando fazem atividades de leitura que se 

dão de forma mais interativa e lúdica como no caso em que eles representaram os personagens do 

texto, bem como os benefícios de integrar atividades como o caça palavras mais vezes em sala pois 

se trata de um recurso atraente, lúdico e desafiador. Data: 02.06.17. 

http://www.pibid.unir.br/menus_arquivos/2361_novo_boletim_009.compressed.pdf 

i) Reforço com uso de Quizz e Power point   

Nas turmas de EJA, foram desenvolvidas atividades de reforço juntamente com as aulas ministradas 

pela professora Valéria. Foram feitas atividades interativas utilizando data show para intensificar o 

aprendizado. Na primeira atividade, foi trabalhado o pronome Who suas funções e maneiras de 

identificar as pessoas. Foi preparado um quiz no power point onde iam aparecendo partes de rostos 

de pessoas famosas e ora o bolsista, ora os alunos íam fazendo a seguinte pergunta: WHO IS 

HE/SHE? até que alguém acertasse qual era a personalidade a ser desvendada. Nas demais 

atividades, foram trabalhados itens linguísticos como o plural dos substantivos em inglês e o futuro 

simples e itens culturais como a origem do halloween, mostrando o significado de seus símbolos e 

origem das lendas. Em todas as atividades utilizou-se a data show preparou slides em power point. 

No entanto, os alunos se mostraram muito mais participativos, nas atividades em que se utilizou o 

quizz. A dificuldade foi sempre o tempo curto para o desenvolvimento das atividades. 

INGPVH 20 e PPT PPT III seminário pibid 

j) Atividade audio-oral com as séries de TV: Everybody hates Chris  

 

Foi elaborada atividade com os seriados para as salas dos 8° e 9° anos. Visando atender todos da sala 

foi trabalhada a série Everybody Hates Chris. Os alunos elencaram os personagens principais da 

série, depois atribuiram adjetivos a cada personagem. Em seguida, formularam frases simples sobre 

as personagens, exemplo: (Personagem: Julius, Adjetivo: Economic) - [He is economic]. Apesar de 

uma atividade simples, grande parte dos alunos não sabia diferenciar He/She e traduziam algumas 

expressões ao pé da letra.  Como houve dois encontros com as turmas, outra atividade executada 

foram os bordões da série, em que os alunos escreviam as frases mais faladas por cada personagem, 

e depois realizavam a versão para a língua Inglesa, com ajuda do dicionário. Todos conseguiram 

fazer a atividade. Através de brincadeira e temas atuais foi possível desenvolver essa atividade que 

foi muito proveitosa para todos. 

INGPVH 21 e PPT III seminário pibid  
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k) Exercícios referentes ao passado  

A atividade realizada para os alunos do 9ºA consistiu em uma série de exercícios referentes ao 

passado irregular. Para integrar as alunas Aline, Vitória e Rebeca, portadoras de deficiência visual, 

foi fundamental adaptar as questões da atividade para a oralidade de maneira que ficasse mais 

compreensível.Por recordarem do acréscimo de d, ed e ied ao passado dos verbos regulares, 

assimilaram a pronúncia dos verbos irregulares a questão da sonoridade final, e rapidamente 

compreenderam algumas mudanças mínimas em alguns dos verbos irregulares como no caso das 

palavras “write” que se torna “wrote” e “wake” que se torna “woke”. Apesar do pouco tempo de 

aula, as alunas demonstraram um ótimo desempenho em relação a aquisição de um novo 

conhecimento baseado em um conhecimento anterior. Ficou perceptível a habilidade das alunas em 

compreender os detalhes mínimos da pronúncia das palavras em inglês, e em reformular frases 

realizando as mudanças necessárias nos verbos irregulares sem muita dificuldade. Data 18.04.17. 

ANEXO PPT III seminário PIBID   

l) Sequências didáticas de itens linguísticos com atividades compreensão auditiva e produção oral:  

Essas sequencias didáticas desenvolvidas nos meses de abril e junho, tiveram como objetivo 

trabalhar itens gramaticais de forma comunicativa. No mês de abril, foi trabalhado nos 1º anos o 

Imperative Form. As aulas eram sempre expostas de maneira comunicativa enfatizando o uso da 

língua alvo, utilizando frases do dia-a-dia (Excuse me, Can you help me? etc) . O tópico trabalhado 

era finalizado com uma pequena conversação. A proposta do mês de junho foi trabalhar mais a 

oralidade com os alunos e imagens com o auxílio do data show. Os alunos usavam de seus 

conhecimentos prévios para tentar associar as imagens às frases que eram apresentadas. Trabalhou-

se o present continuos com foco em conversação. Apresentamos primeiro a conversação para 

familiarizar os alunos com o uso e depois um exercício de fixação. As aulas desse mês obtiveram 

mais interatividade pois observamos mais motivação por parte deles quando os expomos diante da 

língua alvo(inglês). Os alunos se sentem mais confiantes em um ambiente que sabem que o erro faz 

parte do aprendizado. Logo é fundamental que o professor passe confiança para o aluno. 

m) Mexican Doodles 

O objetivo foi o de promover a compreensão sobre o correto uso do “ING” em inglês. A aula era 

iniciada com uma breve introdução sobre o present continous para que os alunos lembrassem das 

regras e fossem capazes de desenvolver as atividades a seguir: desenhar no quadro oito figuras 

representando um mexicano desenvolvendo várias atividades. Em seguida, era perguntado aos 

estudantes se eles reconheciam as imagens. Eles escreviam as respostas e exercitavam a pronúncia 

das frases apresentadas. Em seguida, eram apagadas do quadro e os estudantes eram questionados 

sobre quem conseguia lembrar delas e de seus respectivos desenhos. Começava-se a falar as frases 

em ordem inversa pedindo para que eles, ao ouvirem, desenhassem a figura que a frase 

representava. Depois disso, os estudantes escreviam as frases embaixo de cada figura desenhada por 

eles. Finalmente, cada um fazia a leitura da frase para exercitar o speaking. Data: 21/6. 

INGPVH 13 
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n)  Chickens’ Crossing 

O objetivo desta ação foi discutir sobre as formas de preconceito e como eles nos afetam, além de 

compreender o uso do “infinitive of purpose”. Cada aluno desenhava uma galinha atravessando a 

rua. Em seguida davam um nome a sua galinha abaixo do desenho e pensavam numa razão pela 

qual ela estaria atravessando a rua, completando a sentença com qualquer coisa que eles quisessem. 

As frases deviam ser escritas atrás do papel, com o desenho, de preferência, a lápis. Os bolsistas iam 

ajudando a construir a forma correta. Na frente da sala explicavam os motivos pelos quais suas 

galinhas estavam atravessando a rua. Data: 13/9/17. 

INGPVH 12 

o) What is Love?  

Os objetivos foram o de pensar sobre nossas relações de afeto e como elas nos moldam, além de 

questionar como a música influencia em nossos sentimentos. Valentine’s Day dilemma- este foi o 

título do poema escrito no quadro como exemplo para pedir que eles escrevessem seus próprios 

poemas. Esses deveriam seguir com a seguinte estrutura: Do I love you?(I think I do)I think I love 

you more than .........But do I love you as much as ...............O poema também podia ser escrito no 

“past tense” e na “conditional form”. Depois que escrevessem, cada um deveria recitar e propor um 

breve debate sobre as construções que surgissem.  

Na segunda parte das atividades, foram trabalhadas as Love Songs. Começavam esta parte 

perguntando o que os estudantes sabiam sobre o Valentine’s Day, se eles gostavam desse dia e a 

razão. Em seguida, eles foram separados em times para participarem de um “love game”. Com um 

limite de cinco minutos eles escreveram o máximo de músicas que conseguiram lembrar cujo título 

possuía a palavra “love”. Os bolsistas ajudaram nos possíveis erros gramaticais. Em seguida, houve 

a contagem de músicas e o anúncio de qual time havia vencido.  

Na continuação, foram dados títulos de músicas que continham a palavra love para que eles 

escrevessem e tentassem adivinhar quem era o artista de cada título dado. Data: 17/11/17. 

INGPVH 11 

p) Os bolsistas do subprojeto de Química, sob a supervisão e orientação das professoras elaboraram 

uma sequência didática para abordar o tema BIOQUÍMICA. As aulas seguiram a seguinte 

sequência: Introdução à Bioquímica dos alimentos, Carboidratos, Identificação e Classificação 

dos Carboidratos (aula experimental), Lipídios, Saponificação (aula experimental), Proteínas, 

Vitaminas e Alimentos Transgênicos. Em anexo encontra-se o plano de aula e os slides utilizados na 

aula. 

Anexo QUIPVH12, também disponível em: 

https://www.dropbox.com/s/yvzcn38o4quckrh/QUIPVH12%20Plano%20de%20Aula%20Bioqu%C

3%ADmica%20dos%20Alimentos.pdf?dl=0 

 

Anexo QUIPVH13, também disponível em: 

https://www.dropbox.com/s/wf0o4b0hqndc6z3/QUIPVH13%20Aula%20Introdu%C3%A7%C3%A

3o%20Bioqu%C3%ADmica%20dos%20Alimentos.pptx?dl=0 

 

q) Os bolsistas do subprojeto de Química, sob a supervisão e orientação das professoras elaboraram 

uma sequência didática para abordar o tema BIOQUÍMICA. As aulas seguiram a seguinte 

sequência: Introdução à Bioquímica dos alimentos, Carboidratos, Identificação e Classificação dos 

Carboidratos (aula experimental), Lipídios, Saponificação (aula experimental), Proteínas, Vitaminas 

e Alimentos Transgênicos. Em anexo encontra-se o plano de aula e os slides utilizados na aula. 
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Anexo QUIPVH14, também disponível em: 

https://www.dropbox.com/s/uwz9ofbgapnvr4k/QUIPVH14%20Plano%20de%20Aula%20Carboidra

tos.pdf?dl=0 

 

Anexo QUIPVH15, também disponível em: 

https://www.dropbox.com/s/6k3cmg6mt9c6rqr/QUIPVH15%20Aula%20Carboidratos.ppt?dl=0 
 

r)  Os bolsistas do subprojeto de Química, sob a supervisão e orientação das professoras elaboraram 

uma sequência didática para abordar o tema BIOQUÍMICA. As aulas seguiram a seguinte 

sequência: Introdução à Bioquímica dos alimentos, Carboidratos, Identificação e Classificação dos 

Carboidratos (aula experimental), Lipídios, Saponificação (aula experimental), Proteínas, Vitaminas 

e Alimentos Transgênicos. Em anexo encontra-se o plano de aula e os slides utilizados na aula. 

Anexo QUIPVH16, também disponível em: 

https://www.dropbox.com/s/jnjm9wtblxcnmxt/QUIPVH16%20Plano%20de%20aula%20Lip%C3%

ADdeos.pdf?dl=0 

 

Anexo QUIPVH17, também disponível em: 

https://www.dropbox.com/s/icicnjrr7bumrsd/QUIPVH17%20Aula%20Lip%C3%ADdios.pptx?dl=0 
 

s) Os bolsistas do subprojeto de Química, sob a supervisão e orientação das professoras elaboraram 

uma sequência didática para abordar o tema BIOQUÍMICA. As aulas seguiram a seguinte 

sequência: Introdução à Bioquímica dos alimentos, Carboidratos, Identificação e Classificação dos 

Carboidratos (aula experimental), Lipídios, Saponificação (aula experimental), Proteínas, Vitaminas 

e Alimentos Transgênicos. Em anexo encontra-se o plano de aula e os slides utilizados na aula. 

Anexo QUIPVH18, também disponível em: 

https://www.dropbox.com/s/kwmi8yz4tplacqt/QUIPVH18%20Plano%20de%20aula%20Prote%C3

%ADnas.pdf?dl=0 

 

Anexo QUIPVH19, também disponível em: 

https://www.dropbox.com/s/fitw0fk6vvml2ns/QUIPVH19%20Aula%20Prote%C3%ADnas.ppt?dl=

0 

 

t) Os bolsistas do subprojeto de Química, sob a supervisão e orientação das professoras elaboraram 

uma sequência didática para abordar o tema BIOQUÍMICA. As aulas seguiram a seguinte 

sequência: Introdução à Bioquímica dos alimentos, Carboidratos, Identificação e Classificação dos 

Carboidratos (aula experimental), Lipídios, Saponificação (aula experimental), Proteínas, Vitaminas 

e Alimentos Transgênicos. Em anexo encontra-se o plano de aula e os slides utilizados na aula. 

Anexo QUIPVH20, também disponível em: 

https://www.dropbox.com/s/z5ozakske1qw217/QUIPVH20%20Plano%20de%20aula%20Vitaminas

.pdf?dl=0 

 

Anexo QUIPVH21, também disponível em: 

https://www.dropbox.com/s/z5ozakske1qw217/QUIPVH20%20Plano%20de%20aula%20Vitaminas

.pdf?dl=0 
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u) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Os bolsistas do subprojeto de Química, sob a supervisão e orientação das professoras elaboraram 

uma sequência didática para abordar o tema BIOQUÍMICA. As aulas seguiram a seguinte 

sequência: Introdução à Bioquímica dos alimentos, Carboidratos, Identificação e Classificação dos 

Carboidratos (aula experimental), Lipídios, Saponificação (aula experimental), Proteínas, Vitaminas 

e Alimentos Transgênicos. Em anexo encontra-se os slides utilizados na aula. 

Anexo QUIPVH22, também disponível em:  

https://www.dropbox.com/s/hcm8ux5lxid3x5g/QUIPVH22%20Aula%20Transg%C3%AAnicos.ppt

x?dl=0 

 

v) Sequencia didática para trabalhar o conteúdo de carga elétrica em capacitores. 

Realização da atividade experimental do modelo de capacitor com o objetivo de promover a 

investigação cientifica a partir dos fenômenos simples do nosso cotidiano, verificar como os 

capacitores funcionam e compreender como as cargas negativas armazenam-se no capacitor e como 

utilizar essa energia armazenada. 

Anexo: FISPVH07 

x) Tirinhas sobre o Geocentrismo e o Heliocentrismo 

A atividade foi aplicada em 03 turmas de primeiro ano, e consistiu inicialmente de uma breve 

apresentação da atividade seguida de uma dinâmica contando história sobre o nosso sistema 

planetário, e então foi proposto que os alunos criassem suas próprias tirinhas, baseado no que havia 

sido discutido além do conhecimento anterior já adquirido. Alguns alunos expressaram o que tinha 

aprendido em forma de desenho, fugindo um pouco da proposta da tirinha, outros já conseguiram 

seguir a proposta, os desenhos e tirinhas mostraram criatividade e também boa compreensão do 

conteúdo discutido. 

Anexo: FISPVH08 

y) Atividade de pesquisa sobre desenvolvimento ambiental da Região Sul. 

 

Período de realização da atividade: Novembro com a turma 3ª série da EJA turma B(45 alunos) 

 

Esse roteiro, produzidos pelos bolsistas, teve como objetivo orientar os alunos de como fazer uma 

pesquisa sobre o desenvolvimento ambiental na agropecuária e hotéis da região Sul do Brasil. Os 

quais apresentaram a pesquisa no projeto de cultura das regiões. Os alunos apresentaram a pesquisa 

através de vídeos, produtos e cartazes do desenvolvimento ambiental do Paraná, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul. 
 

Anexo 10 

z) Reciclagem – meio ambiente 

A atividade envolveu alunos do 6º, 7º e 8º ano. Foram produzidos slides para explicar o conteúdo e 
conscientizar os alunos, também foram confeccionados objetos com material reciclável em sala com os 
alunos, num período de uma semana (semana do meio ambiente) e finalizando com uma exposição desses 
objetos para toda a comunidade escolar. Objetivo a sensibilização e o incentivo à disseminação de boas 
práticas e a criatividade voltada a reciclagem. 
                         

Anexo 11  

Quantidade: 25 
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8 – Tipo do produto: MINICURSOS      Indicador atividade: 16 

 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Foto de realização do minicurso intitulado “Normas da Língua Portuguesa para a escrita de trabalhos 

científicos”, ministrado pela professora Graziella Pinetti Passoni (técnica da UNIR/Ji-Paraná), 

realizado no dia 29 de agosto/2017, tendo como objetivo o uso das normas cultas para escrita de 

trabalhos científicos, bem como para o uso cotidiano pelo futuro professor. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

MATJIP01 

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Fotos de realização do minicurso intitulado “Conhecimentos concernentes à confecção de 

maquetes”, ministrado pelo professor João Henrique Alves da Silva, realizado no dia 19 de setembro 

de 2017, tendo como objetivo a aprendizagem de proporcionalidade de forma lúdica. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

MATJIP02 

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Projeto de oficina “Musicalização: Um encontro com a alegria”, vinculada à área de Artes, ofertada 

aos bolsistas do subprojeto de Pedagogia de Rolim de Moura nas dependências da escola parceira 

EEEFM Cel. Aluízio Pinheiro Ferreira. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

PEDROL13 

Quantidade total 03 

a) Minicurso de Introdução à elaboração de escrita de artigos com base científica originando dois 

resumos expandidos. 

Anexo  

b) Minicurso de oralidade e leitura na Escola Joao Bento 

O objetivo geral foi o de fomentar conteúdos transversais, envolvendo temáticas socioambientais, de 

gênero, éticas e de diversidade cultural, além de temas de interesse da comunidade escolar. Os 

objetivos específicos foram os de desenvolver a prática intensiva de leitura, motivar o aprendizado 

da língua inglesa a partir de textos do mundo real, propiciar conversações através de situações 

comunicativas do cotidiano. Como resultados, conseguiram fazer com que a turma interagisse mais, 

de modo que eles começassem a ensinar uns aos outros quando alguém apresentava dificuldades. A 

maioria dos alunos que tinha dificuldade em se expressar em inglês já consegue falar com menor 

grau de dificuldade. Os bolsistas, progrediram muito em relação ao início do minicurso. Como é 

muito concorrida a inscrição para o minicurso, foi feita uma seleção para a entrada. 

Anexo INGPVH 10  
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c) Atividades de formação contínua 

Esta ação tem como objetivo instrumentalizar os bolsistas para a atuação eficiente na escola 

mediante palestras, oficinas e minicursos em eventos acadêmicos: 

OFICINA DE LEITURA em 24.7.17. 

A proposta da oficina de Gêneros Textuais e Estratégias de leitura em línguas estrangeiras foi fazer 

uma reflexão sobre as concepções de texto e leitura, apresentar as estratégias de leitura para o 

processamento textual, bem como dar uma visão dos gêneros textuais no ensino de línguas, 

promovendo um deslocamento da visão tradicional de texto e leitura.  Esta oficina foi ministrada 

pela profa. Carla Martins e contou com a participação da profa. Odete, as professoras supervisoras 

Valéria e Ana Carmem e demais bolsistas. Houve trabalhos práticos e leitura de textos teóricos.  

Anexos:   http://www.pibid.unir.br/menus_arquivos/2361_novo_boletim_009.compressed.pdf    

d) Atividades de formação contínua 

Esta ação tem como objetivo instrumentalizar os bolsistas para a atuação eficiente na escola 

mediante palestras, oficinas e minicursos em eventos acadêmicos. 

Palestras no BRAZ-TESOL em 16.07.2017 e 16.11.17.  

Esta é uma associação civil, sem fins lucrativos ou políticos, cujo objetivo é o aprimoramento do 

ensino de Língua Inglesa no Brasil, seja mediante a promoção de eventos e publicações para a 

difusão de novos conhecimentos na área, seja mediante a colaboração com grupos ou entidades com 

propostas acadêmicas semelhantes. O Braz-TEsol Rondônia Chapter é um braço dela, que busca 

promover iniciativas de melhoria do Ensino e aprendizagem da Língua inglesa no Estado e sua 

criação se deu no palco do auditório da UNIR centro e o PIBID se fez presente, com muitos dos 

participantes se cadastrando na associação.  

Dia 16.06.17 

Palestrantes: Prof. M.s. Marcelo Leal, Larissa Caye. 

Dia 16.11.17 

Hélio Rocha - Translation Practice   

Lusinilda Carla Pinto Martins - The role of the English Language teacher in the Amazon context   

Workshop I -  Greissi Sousa - English language acquisition according to the multiple intelligences   

Workshop II - Gicelma Xavier - 21st Century Teaching for Diverse Learners   

Dia 17.11.17  

Graça Martins - Is Technology replacing the teacher?   

Workshop III - Larissa Caye - CLIL - Content and Language Integrated  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1386513101384354&set=a.266407736728235.59069.1

00000770313602&type=3&theater&notif_t=comment_mention&notif_id=1497743347317219; 

http://www.pibid.unir.br/menus_arquivos/2361_novo_boletim_009.compressed.pdf 
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e) Atividades de formação contínua 

Esta ação tem como objetivo instrumentalizar os bolsistas para a atuação eficiente na escola 

mediante  palestras, oficinas e minicursos em eventos acadêmicos. 

Participação de alguns discentes dos Mestrados em Letras e História e Estudos Culturais da UNIR, 

que estavam em estágio de docência sob a supervisão da coordenadora Odete,  em que ministraram 

palestras direcionadas à prática docente com os seguintes temas apresentados: 

1. Palestras: Autonomia na aprendizagem de Língua Inglesa; Novas tecnologias para o ensino de 

Língua Inglesa, proferidas por Rélenny Cerqueira no Estágio supervisionado III do Curso de Letras 

Inglês, no seu estágio de docência do Mestrado em Letras, nos dias 30/3/17 e 13/4/17.   

2. Palestras: A presença da mulher na formação sociocultural da Amazônia- 23.10.17 e a Questão de 

gênero nas campeãs do grupo especial do carnaval portovelhense-30.10.17, proferidas por Francisco 

Allan Alberto dos Santos, do Mestrado Acadêmico em História e Estudos Culturais. 

O convite das palestras se estendeu a todos os bolsistas. Os alunos do estágio são também bolsistas 

do PIBID.  

Anexo: INGPVH 09 
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f) Atividades de formação contínua 

Esta ação tem como objetivo instrumentalizar os bolsistas para a atuação eficiente na escola 

mediante palestras, oficinas e minicursos em eventos acadêmicos. 

MINICURSOS NO XI Simpósio linguagem e identidade, de 20 a 24.11.17. 

Tema: LETRAMENTO CRITICO EM LINGUA INGLESA 

O objetivo geral foi desenvolver a prática intensiva de leitura, motivar o aprendizado da língua 

inglesa a partir de textos do mundo real, propiciar conversações através de situações comunicativas 

do cotidiano. Como resultados, conseguimos fazer com que a turma interagisse mais, de modo que 

eles começassem a ensinar uns aos outros quando alguém apresentava dificuldades. Além de 

participarem como ouvintes, os alunos do PIBID auxiliaram os alunos que tinham dificuldades em 

ler textos básicos em língua inglesa. 

e.1 Minicurso O ensino de língua inglesa com o suporte da literatura ministrado pela Profa. Me. 

Laura Borges Nogueira (IFRO) 

Este minicurso trouxe ideias de atividades que podem ser realizadas no ensino de língua inglesa com 

o apoio de textos literários, podendo ser adaptadas para qualquer ambiente de ensino. O diálogo 

entre o ensino de língua inglesa e literatura é bastante significativo na formação do aprendiz, pois lhe 

permite não apenas o aprendizado da língua em si, como também o contato com o discurso literário 

e, consequentemente, com fenômenos socioculturais de diferentes épocas e lugares. Alguns bolsistas 

participaram desse minicurso como ouvinte e monitor da sala de aula. O minicurso foi considerado 

satisfatório para a formação do futuro professor de língua inglesa. 

e.2 Minicurso Escrita em língua inglesa, ministrado pela Profa. Edilis A. Piedade (colégio Objetivo)  

Este minicurso se propõs a trabalhar a escrita acadêmica em língua inglesa, com ênfase no uso de 

dispositivos linguísticos apropriados ao gênero, a exemplo de: transition words, academic phrases, 

thesis statement, topic sentence, supporting ideas, clincher, etc. A ementa consistiu dos seguintes 

tópicos. The writing process: I) Prewriting (brainstorming, mind-mapping, outlines); II) First Draft 

(or “rough” draft); III) Evaluation, Revision, Editing; IV) The Final(ish) Version; V) 

Publish.Writing a paragraph: topic sentence; supporting ideias/examples; clincher.Writing an 

academic essay: introduction; body paragraphs; conclusion.Using linking/transition words and 

academic phrases to organize ideias. Alguns bolsistas participaram desse minicurso como ouvintes e 

monitores da sala de aula. O minicurso foi considerado satisfatório para a formação do futuro 

professor de língua inglesa. 

e.1 INGPVH 17 e  http://www.dle.unir.br/galeria/exibir/261 

e.2 http://www.dle.unir.br/galeria/exibir/261 

g) Participação dos bolsistas no I Ciclo de Palestras/PIBID/2017 

f. 1 Palestra: Tenho um aluno surdo. E agora? Palestrante: Profª. Me. Larissa Gotti Pissinatti – 

UNIR. 

Palestra: Interação dialógica professor e aluno Palestrante: Profª. Drª. Maria do Socorro Dias Jorrin 

– UNIR. 

Data: 06/07/2017 Horário: 9h30min. Local: Auditório da UAB – UNIR campus – BR 364, Km 9,5 

Porto Velho-RO. 

Anexo fotos com a coordenação de área Andréa da Costa 
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h) OFICINA CRIATIVA NA ESCOLA CASTELO BRANCO  

Ministrada nas turmas 7ºB e 8ºA, está oficina teve como objetivo levar os alunos a refletirem sobre 

suas principais motivações para aprender a língua inglesa.  A partir da temática “Reasons to Learn 

English”, eles evidenciaram, através da escrita, seus principais motivos para aprender a língua 

inglesa. Dentre as respostas apareceram:  estudos no exterior, bem como propostas de emprego em 

outros lugares, compreender filmes e series no idioma original, compreender os comandos dos jogos 

e conhecer novos amigos de outros países pela internet. Assim, foi possível avaliar as noções que os 

estudantes têm em relação à importância da aprendizagem de uma segunda língua e também sobre 

suas expectativas e planos para o futuro com relação a viagens para o exterior, intercâmbio, 

oportunidades de emprego e tudo o mais. Data: 16/05/17. 

Anexo http://www.pibid.unir.br/menus_arquivos/2361_novo_boletim_009.compressed.pdf 

i) ATIVIDADES DE COMPREENSÃO TEXTO   

O objetivo dessa oficina foi realizar leituras de pequenos textos em inglês com os alunos, tendo 

como base as estratégias de leitura do Inglês Instrumental sem o uso direto de dicionário. A oficina 

foi desenvolvida com as turmas de EJA e as aulas pautaram-se pela abordagem instrumental de 

leitura focando nas estratégias de leitura: skiming, scanning, eliciting. A atividade trabalhada no 3° 

A na EJA do Castelo Branco no dia 13 de Junho foi o texto HAPPINESS.O objetivo primário foi de 

compreensão. Em primeiro lugar pedimos aos alunos que identificassem palavras cognatas da 

Língua Portuguesa, como por exemplo: items; humans; public. Em seguida pedimos aos alunos que 

identificassem palavras da Língua Inglesa que conheciam, ou seja, que eram familiares a eles. Os 

alunos apontaram as palavras: one; people; number. Após esse WARM UP trabalhamos adjetivos 

nas formas de comparativos e superlativos de superioridade apresentados no texto HAPPINESS de 

duas sílabas e de três sílabas, como por exemplo: high / higher (than) / (the) highest; good / better 

(than); great / greater (than); the most. O texto usado complementou outras aulas onde o destaque 

era a compreensão e o aprimoramento da leitura em inglês para os alunos que se inscreveram no 

Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, com métodos de fácil interpretação e aquisição da 

leitura.  Finalizamos com duas perguntas objetivas as quais os alunos responderam sem maiores 

dificuldades. A atividade realizada obteve resultado favorável e os alunos ficaram motivados para 

estudar Inglês. Data: 13.06.17. 

Anexohttp://www.pibid.unir.br/menus_arquivos/2361_novo_boletim_009.compressed.pdf e 

INGPVH 22 

j) Atividades de leitura crítica com música  

Estas atividades, ministradas para os sextos anos (e para o 9ºA) tinham como objetivo demonstrar 

como a música tem o poder de atrair a atenção dos alunos e de funcionar como um suporte didático 

eficaz em sala de aula. Através de um vídeo sem legenda, apresentouse a música If you get to hear 

me now - Alok com a intenção de levar os estudantes a refletir sobre a vida, o amor ao próximo, 

compartilhar boas mensagens e desfrutar dos bons momentos. Questionados a respeito da mensagem 

passada, os alunos explicaram o que entenderam sobre a parte visual do vídeo. Em seguida, com a 

legenda, eles compreenderam a letra da música e finalmente captaram a essência da mensagem. Na 

segunda parte da atividade, foi proposto que os alunos montassem um quebra cabeça com a letra da 

música. Como os alunos tinham que ouvir a música e ordenar as frases, foram exploradas as 

habilidades de percepção, listening e reading. Na turma do 9ºA, a canção foi trabalhada com as 

alunas com deficiência visual. Em seguida os principais verbos foram ressaltados e elas refletiram 

em relação a importância de aprender inglês ouvindo música por ser uma experiência ainda mais 

prazerosa para elas do que ouvir histórias. Por fim, ficou evidente a necessidade de trabalhar 

atividades que eduquem os alunos para a vida, e os levem a refletir sobre suas relações familiares e 

com a sociedade no geral. Data: 26.05.17.  
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http://www.pibid.unir.br/menu arquivos boletim 009 

l) Oficina de leitura para EJA 

 Esta oficina, desenvolvida no mês de maio pelo bolsista Anderson e demais bolsistas que 

auxiliaram nas turmas de EJA, foi voltada para a leitura. Foram utilizados textos com auxílio de 

vocabulários por se tratar de algo um pouco mais detalhado e explicação mais apurada (quando 

necessário). Foram trabalhadas datas comemorativas (May Day, Mother’s Day). referentes a 

ocasião, o que facilitou na contextualização do tópico abordado. As aulas de leitura eram sempre 

trabalhadas em grupos. As leituras eram finalizadas com a opinião dos alunos sobre o que foi 

trabalhado em sala. Apesar de os alunos colaborem, eles diziam que preferiam as aulas com 

conversação, pois achavam as aulas de leitura mais entediantes. Acreditamos que como são alunos 

que trabalham o dia inteiro, a maioria vem cansada e prefere atividades orais.  

Anexo PPT III seminário pibid 

m) Minicurso preparatório para o ENEM  

Os pibidianos trabalharam as questões de Física do ENEM  no segundo semestre de 2017 com os 

alunos do terceiro ano. 

Anexo: FISPVH09 

n) Oficina energia 

Aplicação de uma oficina com o objetivo de abordar o consumo de energia e trazer dicas de como 

economiza-la. Também foi mostrado como a energia é produzida nas usinas hidrelétricas, formas de 

evitar acidentes com a eletricidade e de como calcular o consumo de energia dos aparelhos elétricos. 

Foi utilizado um questionário como forma de avaliação e analise de dados. 

  

Quantidade total 14 

 

9 – Tipo do produto: JOGOS PEDAGÓGICOS    Indicador atividade: 14 

 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Slide referente à elaboração de jogo de cartas sobre termodinâmica, desenvolvido pelo subprojeto de 

Física de Ji-Paraná. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

https://www.dropbox.com/s/en8refcrugtj1e7/Jogo%20dos%20Quartetos.ppt?dl=0 

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Materiais referentes à elaboração de jogo de dominó sobre eletricidade, desenvolvido pelo 

subprojeto de Física de Ji-Paraná.. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

https://www.dropbox.com/sh/uwrse9mtlbda2pq/AAAfp_6CYwyYzHWgAb10M1ija?dl=0 

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Fichas de 12 (doze) jogos envolvendo conhecimentos matemáticos, elaborados pelo subprojeto de 

Pedagogia de Rolim de Moura, e desenvolvidos e jogados com crianças. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

PEDROL14 

Quantidade total 14 
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a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Dia do Trabalho e do Trabalhador (02/05/2017)  

Após um vídeo sobre o Dia do Trabalhador com os nomes de várias profissões em inglês e, junto 

com elas, imagens, pronúncias e características de cada uma, para os alunos assimilarem o nome das 

profissões em inglês. Depois fizeram um jogo de palavras cruzadas com as mesmas profissões do 

vídeo.  Apesar das dificuldades, o nível de inglês dos alunos em geral, com o decorrer da aula, 

melhorou. Assim, acreditamos ter conseguido obter bons resultados.  

http://www.pibid.unir.br/menus_arquivos/2361_novo_boletim_009.compressed.pdf 

Quantidade total 01 

i) Jogo de cartas e bingo de palavras sobre célula animal e vegetal. 

 

Período de realização da atividade: abril (tarde) e setembro (noturno). 

 

Realizado com os alunos do 1ª série E, vespertino e 1ª A e B da EJA. Foram realizados dois jogos, o 

primeiro jogo era de relacionar a imagem da organela com a função, os alunos foram divididos em 

grupos. O segundo jogo, foi o bingo celular, onde os alunos recebiam uma cartela cada, e no quadro 

tinham palavras, os quais deveriam escolher 10 e anotar na cartela de bingo. Essas palavras eram as 

respostas das perguntas que seriam lidas. O material e as perguntas foram produzidos em cartolina 

pelos bolsistas. 102 alunos. 
 

Anexo 12 Biologia 

j) Jogos sobre o bioma brasileiro 

 

Período de realização: junho com as turmas da 3ª série A e B. 

 

Primeiro, foi realizado um jogo de identificação dos biomas brasileiros, onde os alunos tinham 

acesso a uma série de imagens no qual um aluno por vez, tinha que identificar no mapa brasileiro 

que estava colado no quadro, de qual bioma a imagem representava. No segundo momento foi o 

bingo sobre Biomas, no qual os alunos recebiam uma cartela e escolhiam 10 palavras que estavam 

disponíveis no quadro, onde conforme a leitura da pergunta, quem tivesse escolhido a resposta e 

marcado na cartela, seria o vencedor. 51 alunos. 

Anexo 12 Biologia 

k) Jogo de cartas sobre a tabela periódica 

 

Período de realização da atividade: abril com as turmas do 9º ano turma C e D. 

Os alunos foram divididos em equipes, onde um membro escolhido deveria retirar uma carta, 

contendo o símbolo, o nome e o número atômico do elemento, da caixa e lançar o dado para, assim, 

responder acerca do elemento químico. O dado tinha, em suas seis faces, perguntas como: 

classificação do elemento químico, estado físico, família pertencente, número de elétrons na camada 

de valência e a opção bônus equivalente a um ponto a mais na competição. O objetivo era revisar o 

conteúdo de forma divertida. 47 alunos. 
 

Anexo 12 Biologia 
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l) Jogo de carta e bingo sobre o sistema digestório e respiratório 

 

Período de realização: Abril e  junho/ 8º ano turma D. 

 

Utilizando o modelo didático feito de garrafa pet, os alunos puderam manusear e verificar o 

processo de inspiração e expiração. Segundo momento, bingo de palavras (01 para cada sistema). 

Cada aluno recebeu uma cartela de bingo. Os mesmos tinham que escolher e anotar 10 palavras, das 

20 que estavam escritas no quadro. Cada palavra corresponde a resposta de uma pergunta que era 

lida, conforme sorteio. O segundo jogo foi o de cartas de relacionar imagens com conceitos (foi 

produzido um para cada sistema). Esses jogos foram confeccionados aplicados pelos bolsistas com 

objetivo de revisar os conteúdos ministrados. 30 alunos. 
 

Anexo 12 Biologia 

m) Jogo de cartas sobre técnicas de separação de misturas e modelos atômicos 

 

Período de realização da atividade: junho com as turmas do 9º ano turma C e D. 

A finalidade do jogo foi revisar os conteúdos ministrados em sala de aula, de forma dinâmica. Os 

alunos foram divididos em grupos os quais tiveram que separar, sem consulta, as cartas com as 

imagens dos modelos atômicos e técnicas de separação de misturas com seus respectivos conceitos.     
 

Anexo 12 Biologia 

n) Jogo de perguntas e respostas 

 

Com o objetivo de facilitar a aprendizagem, os bolsistas PIBID-Biologia elaboraram jogo de 

perguntas e respostas referentes aos conteúdos iniciais de Física: Movimentos e Leis de Newton. Tal 

atividade foi aplicada durante as aulas de Ciências, sendo atendidas 2 turmas de 9º ano do Ensino 

Fundamental, totalizando cerca de 64 alunos. Escola Castelo Branco. 
 

Anexo 13 

o) Jogo Mitose Meiose:  
 

Os bolsistas do PIBID de Biologia planejaram e auxiliaram no mês de março, sob a supervisão da 

professora Adriana Mesquita, a aplicação de um jogo sobre mitose e meiose com os 2ºs anos (A, B 

e C), participaram cerca de 80 alunos, cada turma foi dividida em três equipes, na qual o mesmo foi 

desenvolvido semelhante ao modelo do programa “jogo do milhão” de perguntas e respostas, sendo 

projetado no Datashow. Escola Barão dos Solimões 

Sem anexo 

Quantidade total:  15 

 

10 – Tipo do produto: BLOG E PÁGINA NO FACEBOOK  Indicador atividade: 06 

 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Página do Facebook do subprojeto de História de Rolim de Moura para socialização de experiências, 

obras e realização de discussões sobre as ações desenvolvidas no âmbito do PIBID. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009506641181&ref=br_rs 

Quantidade total 01 
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a) http://pibid21deabril.blogspot.com.br/ 

 

b) https://www.facebook.com/PIBID-Letras-21-de-ABRIL-649953621800564  

 

c) ) https://www.facebook.com/pibidunir 

d) ) http://pibidmito.blogspot.com.br/ 

e) O blog é um espaço para divulgação de ações, relatos de experiência de formação de professores 

através do programa, curiosidades, entre outras informações pertinentes ao programa PIBID da 

Universidade Federal de Rondônia. O projeto acontece em duas escolas da rede pública de Porto 

Velho, E.E.E.F. Marechal Castelo Branco e E.E.E.F.M. Prof. João Bento da Costa.  

http://pibidunirletrasingles.blogspot.com.br/ 

f) Jogo da trilha do conhecimento 

Jogo de perguntas e respostas que os alunos vão avançando no jogo conforme respondem 

corretamente as questões. Aplicado para alunos do 1º ano no conteúdo de cinemática e dinâmica. 

Anexos: FISPVH11, FISPVH12 

g) Blog do subprojeto de Filosofia da Unir com o objetivo de comunicar informações, eventos, 

atividades propostas e comunicações gerais.  

 

http://filosofiapibidunir.blogspot.com.br/ 

h) Grupo de comunicações do Pibid em Filosofia da Unir, pelo Facebook, onde fotos e eventos são 

divulgados. 

 

www.facebook.com/groups/pibid.filos 

 

 

11 – Tipo do produto: CRIAÇÃO DE BANCO DE IMAGENS E/OU SONS. 

 Indicador atividade: 

 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

 

 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

Quantidade total  

 

12 – Tipo do produto: CRIAÇÃO KITS DE EXPERIMENTAÇÃO Indicador atividade: 14 

 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Banners descrevendo os kits de experimentação de baixo custo, elaborados pelo subprojeto de Física 

de Ji-Paraná. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

https://www.dropbox.com/s/vmn00nyc9mn4pv2/BANNER_MARLINE_JULIANE.pptx?dl=0 
https://www.dropbox.com/s/b6ltm8241772xij/BANNER_GLEICI_RODRIGO_ELIAS_SUSANA.pptx? 

Quantidade total 02 

 

13 – Tipo do produto: CRIAÇÃO ROTEIROS DE EXPERIMENTAÇÃO   Indicador atividade: 
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a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

 Os bolsistas do subprojeto de Química, sob a supervisão e orientação das professoras elaboraram 

uma sequência didática para abordar o tema BIOQUÍMICA. As aulas seguiram a seguinte 

sequência: Introdução à Bioquímica dos alimentos, Carboidratos, Identificação e Classificação dos 

Carboidratos (aula experimental), Lipídios, Saponificação (aula experimental), Proteínas, Vitaminas 

e Alimentos Transgênicos. Em anexo, encontra-se o roteiro experimental elaborado para a 

Identificação dos Carboidratos nos alimentos, bem como o plano de ensino da aula prática. 

Anexo QUIPVH23, também disponível em: 

https://www.dropbox.com/s/2anewakqpoks6uc/QUIPVH23%20Roteiro%20experimental%20Identif

ica%C3%A7%C3%A3o%20Carboidratos.ppt?dl=0 

 

Anexo QUIPVH24, também disponível em: 

https://www.dropbox.com/s/2anewakqpoks6uc/QUIPVH23%20Roteiro%20experimental%20Identif

ica%C3%A7%C3%A3o%20Carboidratos.ppt?dl=0 

 

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Os bolsistas do subprojeto de Química, sob a supervisão e orientação das professoras elaboraram 

uma sequência didática para abordar o tema BIOQUÍMICA. As aulas seguiram a seguinte 

sequência: Introdução à Bioquímica dos alimentos, Carboidratos, Identificação e Classificação dos 

Carboidratos (aula experimental), Lipídios, Saponificação (aula experimental), Proteínas, Vitaminas 

e Alimentos Transgênicos. Em anexo, encontra-se o roteiro experimental elaborado sobre 

Saponificação, relacionada a aula de Lipídios. 

Anexo QUIPVH25, também disponível em: 

https://www.dropbox.com/s/fk02gontcobm0me/QUIPVH25%20Roteiro%20experimental%20sobre

%20Lip%C3%ADdios%20e%20saponifica%C3%A7%C3%A3o.ppt?dl=0 

 

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Os bolsistas do subprojeto de Química, sob a supervisão e orientação das professoras, elaboraram 

um roteiro experimental para investigar a CONDUTIVIDADE ELÉTRICA de diversas substâncias 

em água. Essa aula foi realizada na sala de aula com as turmas do primeiro ano do EM. 

Anexo QUIPVH26, também disponível em:  

https://www.dropbox.com/s/saem0gii95lkb6f/QUIPVH26%20Roteiro%20experimental%20Conduti

vidade%20El%C3%A9trica.docx?dl=0 
 

d) Roteiro Experimento de Eletrização 

Realização da atividade experimental de eletrização por atrito e indução eletrostática com o objetivo 

de promover a investigação cientifica a partir dos fenômenos simples do nosso cotidiano, verificar 

como ocorre os processos de eletrização por atrito e a indução eletrostática aplicada a um corpo 

neutro e compreender como as cargas distribuem-se em um corpo neutro próximo a um corpo 

eletrizado. 

Anexo: FISPVH13 

e) Roteiro Experimento sobre imãs 

Observar como os imãs interagem entre si. Estudar os fenômenos do magnetismo, campo magnético, 

linhas de campo, etc. 

Anexo: FISPVH14  
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f) Atividade no Círculo Trigonométrico 

Atividade experimental para estudar os elementos que compõem a circunferência 

trigonométrica com objetivo de identificar os quadrantes da circunferência e mostrar 

como achar os valores dos ângulos seno e cosseno, através do círculo trigonométrico. 

 

Anexo: FISPVH15  

g) Roteiro para Estudo dos Fenômenos de Reflexão e refração 

O Experimento serviu para a verificação das leis da reflexão e refração ótica e para a 

medida do ângulo limite da refração para o sistema plástico/ar. 

 

Anexo: FISPVH16  

h) As aulas práticas foram planejadas e executadas pelos bolsistas PIBID em parceria 

com as professoras supervisoras, visando uma interação entre teoria e prática de acordo 

com os conteúdos ministrados em sala de aula. Todas as aulas práticas contavam com um 

roteiro pronto e cedido pelos bolsistas, com momentos de discussão dos resultados, 

levantamento hipóteses e produção de relatório pelos alunos seguindo um modelo 

disponibilizado pelos bolsistas aos alunos. 

Produção e aplicação de 30 roteiros de aulas práticas Todas as escolas desenvolveram 

roteiros. 

 

Anexos 14, 15, 16 e 17 Biologia 

http://www.pibid.unir.br/menus_arquivos/2361_boletim_008.compressed.pdf 

http://www.pibid.unir.br/menus_arquivos/2361_novo_boletim_009.compressed.p

df 

http://www.pibid.unir.br/menus_arquivos/2361_boletim_010_ilovepdf_compress

ed.pdf 

 

 

Quantidade total: 08 

 

 

14 – Tipo do produto: CADERNOS DIDÁTICOS    Indicador atividade: 

 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Os bolsistas do subprojeto de Química, sob a supervisão e orientação das professoras, elaboraram 

uma história em quadrinhos com o tema Atomística. Esse material surgiu da necessidade de 

abordar um tema teórico/histórico utilizando um recurso visual e textual diferenciado no ensino de 

Química. 

Anexo QUIPVH27, também disponível em:  

https://www.dropbox.com/s/saem0gii95lkb6f/QUIPVH26%20Roteiro%20experimental%20Conduti

vidade%20El%C3%A9trica.docx?dl=0 

 

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

 

 
(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

Quantidade total 02 
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15 – Tipo do produto: MAPAS CONCEITUAIS    Indicador atividade: 

 

a) Mapa conceitual de Gimnospermas e Reino Protista 

 

Elaboração coletiva de mapa conceituais com alunos do 7º ano para auxiliar na sistematização dos 

conteúdos, evidenciando a importância das plantas e posteriormente dos protozoários, identificando 

as diferenças entre os grupos e doenças causadas por protozoários.  
 

http://www.pibid.unir.br/menus_arquivos/2361_boletim_010_ilovepdf_compressed.pdf 

 

Quantidade total 01 

 

 

16 – Tipo do produto: OBJETOS DE APRENDIZAGEM   Indicador atividade: 

 

a) Dia das Mães (09/05/2017) 

Nas turmas do 6ºE e 9ºB da Escola castelo Branco,  após apresentar um vídeo sobre declarações de 

amor e agradecimentos de filhos para suas mães, em inglês, os alunos confeccionaram  cartões e 

cartazes, a partir de folhas de cartolina coloridas, e  formularam frases em inglês com declarações e 

agradecimentos para suas mães e avós ( em alguns casos), utilizando o que aprenderam. O  objetivo 

foi trabalhar vocabulário temático sobre dia das mães  a partir de uma abordagem afetiva e lúdica na 

confecção de cartazes e cartões.  

http://www.pibid.unir.br/menus_arquivos/2361_novo_boletim_009.compressed.pdf 

b) Giving directions e prepositions of place 

O objetivo dessa aula era fazer com que os alunos conseguissem dialogar em inglês dando 

informações de endereço proposto na maquete. Duas aulas anteriores eu e o Anderson trabalhamos 

com textos interativos de “Giving directions” e "prepositions of place" para ajudar os alunos a 

assimilarem melhor o conteúdo a ser trabalhado no dia da aula da maquete. Foram separadas duplas 

para irem na frente da classe, ambos ficavam ao lado da maquete. um era determinado para fazer a 

pergunta e o outro para dar a informação em inglês. Foram feitos vídeos das duplas 

dialogando. Segundo ano, turno Vespertino. Dia da aplicação da atividade com maquete 30/11/17. 

Anexo INGPVH 19  

Quantidade total 02 

 

19 – Tipo do produto: ORGANIZAÇÃO DE EVENTO   Indicador atividade: 3 e 13 

 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Fotos e Programação do III Seminário Local do PIBID, realizado em 07 de dezembro de 2017, no 

Mini Auditório da Biblioteca do Campus da UNIR/Ji-Paraná, congregando os subprojetos desse 

Campus: Física, Matemática e Pedagogia. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

https://www.dropbox.com/sh/wo6mld1kb3uj4ia/AABKPRxDt0KUr87n1yZ0tx1oa?dl=0 

PEDJIP02 
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b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Anais da XVII Semana da Matemática (XVII SEMAT) (p. 2), realizada no período de 24 a 26 de 

outubro/2017 na UNIR/Ji-Paraná, sendo organizada pelo Departamento de Matemática e Estatística 

do Campus de Ji-Paraná, destacando a participação dos bolsistas do subprojeto de Matemática como 

integrantes da equipe organizadora do evento, responsáveis pelo credenciamento/recepção. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pci5icnxzZW1hdGVzLXVuaXJ8Z3g6

NGU3NGJiMDY3Y2Q4YjczMw 

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Fotos do III Seminário Local do PIBID e II Semana de Pedagogia, realizado de 06 a 08 de 

dezembro/2017, no Campus da UNIR/Ariquemes, congregando o subprojeto de Pedagogia desse 

Campus. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

PEDARI02 

d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Fotos do III Seminário Local do PIBID, realizado em 14 de dezembro/2017, no Campus da 

UNIR/Vilhena, congregando o subprojeto de Pedagogia desse Campus. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

PEDVIL03 

e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Fotos e Folder do III Seminário Local do PIBID, realizado em 11 e 12 de dezembro/2017, nas 

escolas parceiras do subprojeto de Pedagogia de Rolim de Moura. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

PEDROL10 e PEDROL11 

Quantidade total 05 

a) Organização da Feira Literária  

b) Dia de Halloween 

c) Projeto Singing in English and Español: é desenvolvido na Escola João Bento da Costa com o 

apoio da direção, dos professores de Língua Estrangeira Moderna Inglês e Espanhol dos 1º Anos e 

dos pibidianos, desde 2014. Este projeto atende adolescentes regularmente matriculados no Ensino 

Médio da escola  perfazendo  um total de 20  turmas para as quais serão utilizados os horários das 

aulas de Língua estrangeira semanal , além das outras disciplinas do currículo cujos professores se 

sintam participativos e empenhados na elaboração do trabalho; totalizando aproximadamente  2 

meses de ensaios (agosto e setembro). A comissão julgadora foi formada por professores da escola, 

pibidianos e profissionais da comunidade. Além da parte vocal, todos os alunos participantes 

apresentam coreografia, figurino, criatividade e organização, que são critérios avaliativos. Ainda 

verifica- se a mensagem com tema atual e reflexivo. Com isso, observa -se o empenho e satisfação 

de todos os envolvidos para a realização do evento e fica evidente que cantando em inglês e 

espanhol auxilia de modo significativo na postura e comprometimento social dos discentes. Em 

2017 o tema foi Desafios de ser um bom cidadão no século 21. A arte da música tem o poder de 

mudar o ser humano?  

Anexo INGPVH 4 
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d) XVI SEMINÁRIO REPENSANDO AS PRÁTICAS DE ENSINO DOS CURSOS DE LETRAS: 

INTERCULTURALIDADE E ENSINO DE LÍNGUAS, organizado pelo grupo de pesquisa 

(liderado pela Profa Odete e a Profa. Carla é integrante, além de alguns bolsistas)-GELLSO e DLE.  

http://www.dle.unir.br/galeria/exibir/261 

e) III Seminário de Integração dos Cursos de Letras Inglês e Letras Espanhol da UNIR, de 19 a 22 

de setembro, alguns bolsistas do PIBID estavam na organização do evento. 

f) Fórum: REDE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM RONDÔNIA – REARO  

 

20 – Tipo do produto: OUTRO (REGISTROS DE ATIVIDADES) Indicador atividade: 6 e 12 

 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Relatos de atividades desempenhadas pelos bolsistas do subprojeto de Física de Ji-Paraná nas 

escolas parceiras desse subprojeto. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

https://www.dropbox.com/s/lkc8i82ks9unneb/2017-docencias.txt?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/t9s2mrobssoqjtj/2017-Atividades.txt?dl=0 

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Sínteses das atas de reuniões da equipe do subprojeto de Física de Ji-Paraná realizadas no Campus 

da UNIR. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

https://www.dropbox.com/s/sunmplttphzykva/2017-atas.txt?dl=0 

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Relatório de atividades de bolsistas do subprojeto de Física de Ji-Paraná sobre a aplicação do jogo 

dos quartetos na EEEFM Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

FISJIP02 

d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Relatório/registro de atividades de bolsistas do subprojeto de Pedagogia de Rolim de Moura sobre 

as ações desenvolvidas nas escolas parceiras desse subprojeto, descritas e anexas ao Relatório Anual 

de Atividades 2017 da Professora Supervisora Juliana C. Matias (p. 1-6 e p. 62-190). 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

PEDROL01 

e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Relatório final de atividades 2017 das supervisoras do subprojeto de Pedagogia de Rolim de Moura, 

professoras Silva Gomes de Andrade Cardozo e Edna Ventura dos Santos. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

PEDROL03 

Quantidade total 05 
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a) Maquetes dos Biomas (conectados com a natureza) 
 

Os pibidianos juntamente com a supervisora e professora Adriana, planejaram e auxiliaram no mês 

de junho uma exposição intitulada “Conectados com a Natureza”, em comemoração à semana do 

meio ambiente, com os discentes dos 1ºanos (A, B e C), 90 alunos. Houve previamente o sorteio de 

biomas diferentes para cada turma. Os alunos elaboraram maquetes desses biomas e apresentarem 

em forma de exposição no pátio da escola, explicando as características de cada bioma bem como 

sua importância.   

Objetivos: 

- Apresentar os diferentes tipos de biomas; 

- Sensibilizar acerca da importância da preservação;  

- Estimular o interesse sobre a biodiversidade. 
 

(Anexo  em mídia digital) http://www.pibid.unir.br/menus_arquivos/2361_novo_boletim_009.compressed.pdf 

 

Quantidade total: 01 

 

 

5.2. PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 

 

Na produção bibliográfica destacam-se: artigo técnico-científico publicado; dissertação de mestrado 

em andamento ou concluída; edição, organização e/ou coordenação de livros ou coleções; 

publicação de jornais na escola; publicação de livro; publicação de capítulo de livro; publicação de 

resumo técnico-científico; publicação de trabalho completo; publicação individual de crítica e 

resenha científico-educacional ou prefácio de obras especializadas ou espetáculos; tese de doutorado 

em andamento ou concluída; trabalho de conclusão de curso em andamento ou concluída; tradução 

de capítulo de livro; tradução de peças teatrais, de óperas encenadas e livros; outros. 

 

1 – Tipo do produto: ARTIGO TÉCNICO-CIENTÍFICO PUBLICADO Indicador atividade: 

 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

Quantidade total  

 

2 – Tipo do produto: DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDA

       Indicador atividade: 

a) Dissertação para o mestrado em Letras de Rélenny Vilas Bôas Cerqueira Pereira-Aprendiz de 

Língua Inglesa: caminhos para a autonomia. A aluna (não bolsista do PIBID) realizou sua pesquisa 

no minicurso do PIBID da Escola João Bento, sob orientação da Profa. Odete. A pesquisa está em 

andamento. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

Quantidade total 01 

 

3 – Tipo do produto: EDIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E/OU COORDENAÇÃO DE LIVROS OU 

COLEÇÕES       Indicador atividade: 
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a) Livro: organização de uma coletânea sobre Ensino de Filosofia a partir de uma perspectiva 

interdisciplinar, de modo a oferecer subsídios para a tematização desse mesmo ensino de filosofia, 

por parte de diferentes profissionais e outros interessados. 

DANNER, Leno Francisco (Org.). Ensino de Filosofia e Interdisciplinaridade. Porto Alegre: 

Editora Fi, 2013. 433p. ISBN: 978-85-66923-13-1. 

 

Anexo 147 - https://docs.google.com/file/d/0B8xwpyuygz5DbVJidFAxSm01NDQ/edit 

b) Criação de cartilha da Escola Manaus (Interdisciplinar/Porto Velho) 

c) Criação de cartilha da Escola Carmela Dutra (Interdisciplinar/Porto Velho) 

d) Criação de Cadernos Didáticos: Este livro trata a respeito da Educação Ambiental e o processo 

educativo e como tal se apresenta no contexto teórico com análises a respeito dos três eixos 

formativos: o conhecimento, a ética e a estética e a política que podem nortear a prática 

interdisciplinar dos saberes ambientais de professores e alunos. Assim, escolhemos esta temática por 

nortear teoricamente e epistemologicamente a Educação ambiental em um contexto filosófico  Para 

tanto, utilizou-se da leitura de textos de Educação Ambiental com inserção em temas relacionados 

aos Direitos humanos visando a reflexão teórica e na prática. Para tanto, utilizou-se da leitura de 

textos de Educação Ambiental com inserção em temas relacionados aos Direitos humanos visando a 

reflexão teórica e na prática 

 

Palavras Chave: Educação Ambiental. Processo Educativo. Ética, conhecimento e participação 

política ambiental. 

Organizadores: Clarides Henrich de Barba e Suzy Mara Aidar Pereira 

 

 

 

Quantidade total: 04 

 

4 – Tipo do produto: PUBLICAÇÃO DE JORNAIS NA ESCOLA Indicador atividade: 15 

 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Publicação do Jornal dos Bolsistas do Subprojeto PIBID de Física – Ji-Paraná – RO, de maio de 

2017, nº 1. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

https://www.dropbox.com/s/gohyjc0yzxz7l7k/jornal-pibid.pdf?dl=0 

Quantidade total 01 

 

7 – Tipo do produto: PUBLICAÇÃO DE RESUMO TÉCNICO-CIENTÍFICO 

       Indicador atividade: 11 

 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Resumo publicado nos anais da II Semana de Pedagogia e III Seminário Local do PIBID (p. 04-05), 

tendo como título “Na Perspectiva Histórico-Critica: o processo de ensino aprendizado”, de autoria 

de Michelli Cristiane Rosa da Silva, Alessandra de Araújo Silva, Sávio Quirino Machado e Marcia 

Ângela Patrícia. 
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(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

http://www.periodicos.unir.br/index.php/RCTRN/article/view/3052/pdf 

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Resumo publicado nos anais da II Semana de Pedagogia e III Seminário Local do PIBID (p. 19-20), 

tendo como título “Iniciação à Docência: História e Geografia de Rondônia, Mistura de Identidade”, 

de autoria de Elisandra Santos da Silva, Luzia Aparecida os Santos e Márcia Ângela Patrícia. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

http://www.periodicos.unir.br/index.php/RCTRN/article/view/3052/pdf 

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Resumo publicado nos anais da II Semana de Pedagogia e III Seminário Local do PIBID (p. 28-29), 

tendo como título “Planejamento de Matemática Aliado a Arte”, de autoria de Sabrina Andrade 

Máximo, Shirle Caetano David e Márcia Ângela Patrícia. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

http://www.periodicos.unir.br/index.php/RCTRN/article/view/3052/pdf 

d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Resumo publicado nos anais da II Semana de Pedagogia e III Seminário Local do PIBID (p. 34-35), 

tendo como título “A Pedagogia na Perspectiva de Gasparin”, de autoria de Luciene da Silva 

Andrade, Evilin Fernanda Clara Perito e Marcia Ângela Patrícia. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

http://www.periodicos.unir.br/index.php/RCTRN/article/view/3052/pdf 

e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Resumo publicado nos anais da II Semana de Pedagogia e III Seminário Local do PIBID (p. 37-38), 

tendo como título “Sustentabilidade Sob o Enfoque da Pedagogia Histórico-Crítica”, de autoria de 

Preves Santonira e Etelclície Coelho Fernandes Luiz de Matos. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

http://www.periodicos.unir.br/index.php/RCTRN/article/view/3052/pdf 

f) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Resumo publicado nos anais do VIII Seminário de Pós-Graduação e Pesquisa & I Simpósio de 

Inovação, Propriedade Intelectual e Tecnologia (p. 25-26), tendo como título “A Concepção de 

Planejamento: Um olhar para o 4º Ano do Ensino Fundamental”, As Ações Docentes: Indicativos 

para uma prática pedagógica histórico-crítica”, de autoria de Roger dos Santos Lima, Michelli 

Cristiane Rosa da Silva e Eliete Zanelato.. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 
http://www.propesq.unir.br/uploads/76767676/Anais%20VIII%20SEMPP%20&%20I%20SINTEC.pdf 

g) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Resumo publicado nos anais do VIII Seminário de Pós-Graduação e Pesquisa & I Simpósio de 

Inovação, Propriedade Intelectual e Tecnologia (p. 78-79), tendo como título “Os Gêneros Textuais 

Sob o Enfoque da Pedagogia Histórico-Crítica”, de autoria de Preves Santonira, Eliete Zanelato, 

Etelclice Coelho de Matos e Helena Maria Ferreira Sousa. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 
http://www.propesq.unir.br/uploads/76767676/Anais%20VIII%20SEMPP%20&%20I%20SINTEC.pdf 

h) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Resumo publicado nos anais do VIII Seminário de Pós-Graduação e Pesquisa & I Simpósio de 

Inovação, Propriedade Intelectual e Tecnologia (p. 79-80), tendo como título “Enfrentamentos e 

Dificuldades no Ensino da Matemática nos Anos Iniciais”, de autoria de Shirle Caetano David e 

Sabrina Andrade Máximo e Eliéte Zanelato. 
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(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 
http://www.propesq.unir.br/uploads/76767676/Anais%20VIII%20SEMPP%20&%20I%20SINTEC.pdf 

i) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Resumo publicado nos anais do VIII Seminário de Pós-Graduação e Pesquisa & I Simpósio de 

Inovação, Propriedade Intelectual e Tecnologia (p. 128-129), tendo como título “Apropriação da 

Linguagem Escrita: Um relato de experiência”, de autoria de Elisandra Santos da Silva, Luzia 

Aparecida dos Santos e Eliéte Zanelato. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 
http://www.propesq.unir.br/uploads/76767676/Anais%20VIII%20SEMPP%20&%20I%20SINTEC.pdf 

j) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Resumo publicado nos anais do VIII Seminário de Pós-Graduação e Pesquisa & I Simpósio de 

Inovação, Propriedade Intelectual e Tecnologia (p. 129-130), tendo como título “A Concepção de 

Planejamento: Um olhar para o 4º Ano do Ensino Fundamental”, de autoria de Sávio Quirino 

Machado, Michelli Cristiane Rosa da Silva, Alessandra de Araújo Silva e Eliete Zanelato. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 
http://www.propesq.unir.br/uploads/76767676/Anais%20VIII%20SEMPP%20&%20I%20SINTEC.pdf 

k) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Resumo publicado referente o III Seminário Local do PIBID do Campus de Vilhena, tendo como 

título “A Importância do PIBID para Formação Docente”, de autoria de Geiciane P. Souza e Rafaela 

R. S. Oliveira. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 
PEDVIL04 

l) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Resumo publicado referente o III Seminário Local do PIBID do Campus de Ji-Paraná, tendo como 

título “Criando um Ambiente Favorável ao Letramento nos Anos Iniciais”, de autoria de Ana C. 

Gomes, Luciana Z. da Silva, Luiz E. Mocelin, Thaise F. S. Costa, e Irmgard M. Theobald. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 
PEDJIP03 

m) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Resumo publicado referente o III Seminário Local do PIBID do Campus de Ji-Paraná, tendo como 

título “Alfabetizando com o Auxílio da Família”, de autoria de Cleide D. de P. Lima, Daiane. D. de 

Lima, Flávia N. R. da Costa, Janaina dos S. Dantas, Joseane G. Lourenço, Maria A. Lima, Renata 

N. Ribeiro, e Irmgard M. Theobald. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 
PEDJIP04 

Quantidade total 13 

 

8 – Tipo do produto: PUBLICAÇÃO DE ARTIGO COMPLETO  Indicador atividade: 11 

 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Trabalho completo publicado nos anais do XXII Simpósio Nacional de Ensino de Física, tendo 

como título “Aplicando a Física Moderna através de um Minicurso no Ensino Médio”, de autoria de 

Vanuza Oliveira Louback Gonsaga, Marline de Sousa Oliveira, Camila de Sousa Oliveira, Doerte 

Chagas Cortês e Walter Trennepohl Júnior. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

http://www1.sbfisica.org.br/eventos/snef/xxii/sys/resumos/T0352-2.pdf 
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b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Trabalho completo publicado nos anais do XXII Simpósio Nacional de Ensino de Física, tendo 

como título “A Influência do PIBID para os Bolsistas do Curso de Licenciatura em Física de Ji-

Paraná”, de autoria de Vanuza Oliveira Louback Gonsaga, Marline de Sousa Oliveira, Camila de 

Sousa Oliveira, Doerte Chagas Cortês e Walter Trennepohl Júnior. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

http://www1.sbfisica.org.br/eventos/snef/xxii/sys/resumos/T0352-1.pdf 

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Trabalho completo publicado nos anais do XXII Simpósio Nacional de Ensino de Física, tendo 

como título “A Importância de uma Feira de Ciências no Ensino de Física”, de autoria de Vanuza 

Oliveira Louback Gonsaga, Marline de Sousa Oliveira, Camila de Sousa Oliveira, Doerte Chagas 

Cortês e Carlos Mergulhão Junior. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

http://www1.sbfisica.org.br/eventos/snef/xxii/sys/resumos/T0383-1.pdf 

d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Trabalho completo publicado nos anais do XXII Simpósio Nacional de Ensino de Física, tendo 

como título “Aprimorando o Ensino e Aprendizagem Usando Experimentos em Sala de Aula”, de 

autoria de Marline de Sousa Oliveira, Vanuza Oliveira Louback Gonsaga, Camila de Sousa Oliveira 

e Carlos Mergulhão Junior. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

http://www1.sbfisica.org.br/eventos/snef/xxii/sys/resumos/T0383-2.pdf 

e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Trabalho completo publicado nos anais do VIII Encontro Científico de Física Aplicada, tendo como 

título “Software educacional: uma nova ferramenta de ensino de Física para o nono ano do Ensino 

Fundamental”, de autoria de CORREA, G. A., GOMES, G. C., SOUSA, R. F., MERGULHÃO, C. 

Jr. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

http://pdf.blucher.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/physicsproceedings/viii-efa/25.pdf 

f) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Trabalho completo publicado nos anais da XVII Semana da Matemática (XVII SEMAT) (p. 152-

159), tendo como título “Relato de experiência de uma atividade educativa itinerante do subprojeto 

PIBID de matemática da UNIR/Ji-Paraná: trabalhando com a malha de conversão de medidas”, de 

autoria de Danielly da Silva Francisco, Gabriele O. Caldeira Correia, Francieli B. Pena de Moraes e 

Emerson da Silva Ribeiro. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pci5icnxzZW1hdGVzLXVuaXJ8Z3g6N

GU3NGJiMDY3Y2Q4YjczMw 

g) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Resumo Expandido publicado nos anais da XVII Semana da Matemática (XVII SEMAT) (p. 17-22), 

tendo como título “A contextualização no ensino de Matemática: um relato de experiência com 

Matemática Financeira”, de autoria de Jhonys Gonçalves Pinto, Rodrigo de Oliveira Silva, Ricardo 

Alexandre de Souza e Cristiane Lopes de Carvalho Pinto. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pci5icnxzZW1hdGVzLXVuaXJ8Z3g6N

GU3NGJiMDY3Y2Q4YjczMw 
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h) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Trabalho completo publicado nos anais da XVII Semana da Matemática (XVII SEMAT) (p. 136-

143), tendo como título “Classificando e construindo triângulos: uma aula realizada na Escola 

Família Agrícola de Ji-Paraná (EFA) para alunos do Ensino Médio (1º ao 4º ano)”, de autoria de 

Amanda dos Santos Roque de Oliveira, Taiza Rubiane Silva Martins, Ricardo Alexandre de Souza e 

Edre Almeida Corrêa. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pci5icnxzZW1hdGVzLXVuaXJ8Z3g6N

GU3NGJiMDY3Y2Q4YjczMw 

i) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Trabalho completo publicado nos anais da XVII Semana da Matemática (XVII SEMAT) (p. 107-

114), tendo como título “Matemática contextualizada e suas contribuições para o processo de 

ensino-aprendizagem: um relato de experiência obtido com atividade desenvolvida na escola Família 

Agrícola”, de autoria de Elianai Rodrigues Lima, Rosi Kelli B. da Silva Guimarães, Maicon Serrão 

Gavino e Rosália Miguel Duarte. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pci5icnxzZW1hdGVzLXVuaXJ8Z3g6N

GU3NGJiMDY3Y2Q4YjczMw 

j) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Trabalho completo publicado nos anais da XVII Semana da Matemática (XVII SEMAT) (p. 55-63), 

tendo como título “Metodologias do ensino da Matemática para o aluno com deficiência visual”, de 

autoria de João Gabriel Chagas Tavares, Maicon Serrão Gavino e Quézia Alves Andrade. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pci5icnxzZW1hdGVzLXVuaXJ8Z3g6N

GU3NGJiMDY3Y2Q4YjczMw 

k) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Trabalho completo publicado nos anais da XVII Semana da Matemática (XVII SEMAT) (p. 98-

106), tendo como título “Relato de experiência docente em Matemática: uma aplicação do cálculo do 

nascer e pôr do sol em uma Escola Agrícola de Ji-Paraná-RO”, de autoria de Priscila de Souza, 

Welton Vitor Gonçalves Campos, Orides dos Santos Junior Soares e Lenilson Sergio Candido. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pci5icnxzZW1hdGVzLXVuaXJ8Z3g6N

GU3NGJiMDY3Y2Q4YjczMw 

l) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Trabalho completo publicado nos anais do SEMIEDU 2017, tendo como título “Experiência 

Acadêmica: Retalhos do Cotidiano”, de autoria de Ana Luísa Oliveira Fraga, Kelvis Pereira de São 

Paulo e Neriane Rios Souza. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

http://eventosacademicos.ufmt.br/index.php/semiedu/semiedu2017/paper/viewFile/2516/553 

m) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Trabalho completo publicado nos anais do IV Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da 

Universidade Católica Dom Bosco – Saberes em Ação (p. 691-701), tendo como título “Iniciação à 

Docência: elementos para refletir a pedagogia histórico-crítica”, de autoria de Eliéte Zanelato, 

Elisandra Santos da Silva, Luzia Aparecida dos Santos e Sônia da Cunha Urt. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

http://anais.saberesemacao.ucdb.br/edicoes/2017/educacao-teologia-comunicacao-cultura-e-arte.pdf  
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n) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Trabalho completo publicado nos anais do IV Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da 

Universidade Católica Dom Bosco – Saberes em Ação (p. 691-701), tendo como título “Iniciação à 

Docência: elementos para refletir a pedagogia histórico-crítica”, de autoria de Eliéte Zanelato, 

Elisandra Santos da Silva, Luzia Aparecida dos Santos e Sônia da Cunha Urt. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

http://anais.saberesemacao.ucdb.br/edicoes/2017/educacao-teologia-comunicacao-cultura-e-arte.pdf  

Quantidade total 14 

 

9 – TIPO DO PRODUTO: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM ANDAMENTO OU 

CONCLUÍDA       Indicador atividade: 11 

 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Trabalho de Conclusão de Curso, concluído, de autoria de Deiziane Cristina de Souza de Araújo, 

bolsista do subprojeto de Pedagogia de Vilhena, intitulado “As contribuições da contação de 

histórias para crianças do 1° ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal de Vilhena: 

reflexão de uma pibidiana”. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink): 

http://www.dacie.unir.br/ 

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Trabalho de Conclusão de Curso, concluído, de autoria de Maria Aparecida Lopes da Cruz, bolsista 

do subprojeto de Pedagogia de Vilhena, intitulado “A construção da escrita nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental e a ação docente: construindo conhecimentos significativos a partir das 

experiências no PIBID”. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink): 

http://www.dacie.unir.br/ 

Quantidade total 02 

 

10) Tipo do produto: OUTRO (ESPECIFIQUE)    Indicador atividade: 

 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

Quantidade total  

 

 

5.3) PRODUÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS 

 

Este grupo engloba todos os resultados artístico-culturais desenvolvidos no programa, tais como: 

adaptação de peças teatrais; atividades de grafitagem, atividades de leitura dramática ou e peça 

radiofônica; atividades de restauração de obras artísticas; autoria de peças teatrais, roteiros, óperas, 

concertos, composições musicais, trilha sonora, cenografia, figurino, iluminação e/ou coreografia 

integrais apresentadas ou gravadas nas IES e escolas participantes; criação de espetáculos de dança; 

criação de filmes e atividades cênicas; criação de grupos musicais; criação de rádio escolar; desenho 

e pintura; exposição artístico-educacional; exposição de fotos e imagens; festivais de dança na 

escola; festivais de música; maquetes; transcrição e/ou arranjos de obras musicais; participação de 
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alunos em concertos, recitais ou gravações; participação de alunos em peças teatrais; sarau escolar, 

vernissage, dentre outros. 

 

1 – Tipo do produto: ADAPTAÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS  Indicador atividade: 

a) Adaptação da obra “Helena de Tróia” de Thomas Bulfinch para linguagem teatral. 

 

Anexo  

b) Adaptação do texto da obra Barba Azul de Charles Perrault para linguagem teatral. 

 

c) Adaptação do texto da obra “O corvo” de Edgar Alan Poe. 

Quantidade total 03 

 

2 – Tipo do produto: PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM PEÇAS TEATRAIS 

       Indicador atividade: 18 

 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Participação dos bolsistas do subprojeto de História de Rolim de Moura, Leandro Demeu Martins e 

Ubeatan Gomes dos Santos, nas peças teatrais intituladas “O soldado fanfarrão (leitura 

dramatizada)” e “Medeia (Leitura Dramatizada)”, apresentadas na UNIR/Rolim de Moura durante a 

I Semana de Teatro Greco-Romano do Sorriso Grego à Gargalhada Romana, no período de 20 e 23 

de junho/2017. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

http://www.medeia.unir.br/evento/exibir/205 

Quantidade total 02 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):   

Participação dos pequenos grupos de teatro com a presença de alunos da escola e bolsistas do PIBID 

na peça adaptada do texto Helena de Tróia de Thomas Bulfinch 

Participação dos pequenos grupos de teatro com a presença de alunos da escola e bolsistas do PIBID 

na peça adaptada do texto “O Corvo” de Edgar Alan Poe. 

 
 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

 

Participação dos pequenos grupos de teatro com a presença de alunos da escola e bolsistas do PIBID 

Na peça adaptada do conto Barba Azul de Charles Perrault. 

Participação dos alunos e bolsistas na apresentação da peça “Os Três Mosqueteiros” de Alexandre 

Dumas. 

 
(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

Quantidade total 02 

 

3 – Tipo do produto: AUTORIA DE PEÇAS TEATRAIS, ROTEIROS, ÓPERAS, CONCERTOS, 

COMPOSIÇÕES MUSICAIS, TRILHA SONORA, CENOGRAFIA, FIGURINO, ILUMINAÇÃO 

E/OU COREOGRAFIA INTEGRAIS APRESENTADAS OU GRAVADAS NAS IES E ESCOLAS 

PARTICIPANTES       Indicador atividade: 
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a) Construção de cenários, figurinos, iluminação e textos para apresentação dos textos dos alunos a 

partir do Mito de Helena de Tróia de Thomas Bulfinch. 

 

Anexo  

b) Concurso de fantasias Haloween  

Atividade realizada durante o show de talento com premiação para os três primeiros colocados. A 

direção  da escola viabilizou a premiação. Foi uma atividade que contou com a participação de 

estudantes de todas as turmas da escola, estimulando aspectos da educação estética dos alunos. 

INGPVH 18 e http://www.dle.unir.br/galeria/exibir/261 

c) Show de talentos  

Atividade lúdica e social do projeto Haloween que além de propiciar lazer para alunos professores e 

gestores da escola, trouxe retorno financeiro para o caixa da escola através da venda de ingressos, 

bebidas e comidas . Todos os alunos, professores e a equipe PIBID se envolveu na decoração, 

recepção e organização do ambiente.   

INGPVH 18  e http://www.dle.unir.br/galeria/exibir/261 

d) Projeto Music at School: Leaning English with Songs.  

O projeto trabalhou a música como um recurso didático pedagógico no ensino-aprendizagem da 

língua. É visível a aceitação das músicas nas atividades envolvendo as quatro habilidades 

linguísticas, bem como a exploração de aspectos históricos, políticos, sociais, culturais, religiosos, 

geográficos, possibilitando a abordagem de temas transversais, como a violência, cidadania, 

juventude, drogas, direitos e deveres, contribuindo para o crescimento cultural e social do aluno 

enquanto cidadão. O uso da música tem sido amplamente empregado em sala de aula, como 

elemento mediador entre o contato cultural e o aprendizado da segunda língua, facilitando a 

aprendizagem, principalmente para os alunos mais tímidos. A atividade foi realizada assim: os 

grupos escolheram a música a ser trabalhada. Em seguida, houve o ensaio de estudantes do 1º ano do 

ensino médio com os grupos das músicas selecionadas e a apresentação na escola. As oficinas foram 

realizadas na sala de línguas estrangeiras da escola. Período-junho-julho e de setembro a dezembro 

de 2017, na escola João Bento. 

INGPVH 8 

Quantidade total: 04 

 

4 – Tipo do produto SARAU ESCOLAR     Indicador atividade: 

 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

Quantidade total  

 

5 – Tipo do produto: EXPOSIÇÃO DE ARTE   Indicador atividade: 6 

 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Fotos das obras produzidas pelas crianças durante o trabalho com a sequência didática “Arte com 

Marta Barros”, no subprojeto de Pedagogia de Rolim de Moura, incluindo foto que compôs a arte da 

III Semana de Pedagogia do Campus de Rolim de Moura. 
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(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink): 

PEDROL12 

https://capedrmwac.wixsite.com/semanadepedagogia 

Quantidade total 01 

 

a) Feira Literária Escola Castelo Branco 

O Pibid Inglês participou da Feira Literária da Escola Castelo Branco  

http://www.dle.unir.br/galeria/exibir/261 

b)  Dança Gaúcha 

 

Período de realização da atividade: Novembro com a turma 3ª série da EJA turma B. 

Essa atividade é parte da execução do projeto sobre a Economia, Meio ambiente e Cultura da 

Região Sul.  As bolsistas Cassiane e Poliana ensaiaram a dança gaúcha para uma equipe de 04 

casais. Com objetivo de apresentar a cultura artística da Região Sul para a comunidade estudantil.    

No dia da apresentação faltou uma integrante e a bolsista Poliana dançou no lugar para não deixar o 

estudante sem apresentar a dança. A escolha da música e da coreografia foi selecionada pelas 

bolsistas que providenciaram tudo. 

Anexo 19  

Quantidade total: 02 

 

6) Tipo do produto: OUTRO 

Indicador atividade: 14 

a) Mostra de trabalhos de Ciências da Natureza 

A supervisora Adriana Mesquita junto com os pibidianos planejou um projeto interdisciplinar com 

os professores das respectivas disciplinas de física e química, no dia 14 de setembro, envolvendo o 

os terceiros anos (A, B e C – Terceirão, 59 alunos). Os alunos foram divididos em grupos ficando 

cada um responsável por um tema associada a uma das três disciplinas envolvidas no projeto. Cada 

grupo em posse da sua temática teve que realizar uma pesquisa, planejar e produzir um trabalho 

para o dia da exposição. A Mostra de trabalhos aconteceu durante todo o dia 14 de setembro, sendo 

abertos os portões da escola a visitação da comunidade.  

 

Objetivos: 

 

- Incentivar os alunos a porem em práticas suas ideias e criações sobre diferentes temáticas. 

- Apresentar produções e criações dos discentes envolvendo a interdisciplinaridade.    

- Analisar a importância da interdisciplinaridade como uma ponte para o melhor entendimento das 

disciplinas entre si, ou, entre as áreas. 

 
 

Sem anexo 

Quantidade total 01 

 

5.4) PRODUÇÕES DESPORTIVAS E LÚDICAS 

As atividades de caráter lúdico e esportivo, como: criação de times de modalidades esportivas 

(basquete, vôlei, futebol, etc), competições esportivas, criação de materiais para recreação; criação 
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de rodas de capoeira; desenvolvimento de novas modalidades esportivas na escola; gincanas 

escolares; jogos para recreação e socialização; jogos inter-classes; desenvolvimento de jogos 

especiais para inclusão (goalball, futebol de 7, futebol de 5, voleibol sentado, natação, bocha, 

outros); jogos populares; jogos dos povos indígenas (arco e flecha, cabo de força, corrida de tora, 

natação em águas abertas, hipip; akô, insistró, kagót, peikran, corrida de fundo, outros); atividades 

lúdicas para recreios e intervalos escolares; desenvolvimento de brincadeiras; brinquedos e 

brinquedotecas; maratonas escolares; olimpíadas esportivas; dentre outros.  

 

1 – Tipo do produto: GINCANAS ESCOLARES    Indicador atividade: 5 e 15 

 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Fotos da gincana escolar de Matemática, desenvolvida na EEEFM Prof. José Francisco dos Santos, 

tendo por objetivo integrar todos os alunos do Ensino Fundamental e Médio do turno Vespertino, 

com a finalidade de vencer as provas e as atividades propostas em cada estação, produzindo o 

máximo de conhecimentos e interatividades na resolução dos desafios matemáticos. Enquanto grupo, 

integrar suas habilidades artísticas e musicais na apresentação das provas solicitadas previamente; 

resolver as atividades matemática; respeitar as regras estabelecidas para cada estação; cumprir as 

provas no tempo determinado; confeccionar elementos necessários conforme solicitação das provas; 

participar ativamente da gincana; e interagir com os demais elementos do grupo. 

(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink) 

MATJIP03 

Quantidade total 01 

 

 

5.5) PRODUÇÕES TÉCNICAS, MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E OUTRAS 

 

Neste campo destacam-se: atualização de acervo da biblioteca escolar; criação de fóruns de 

licenciatura e formação docente; criação de laboratórios portáteis para o ensino de ciências; 

desenvolvimento de projetos sociais; manutenção de ateliê para atividades artísticas na escola; 

plano de melhoramento para laboratórios de ciências; revitalização de laboratórios de informática; 

modificação de projetos pedagógicos da licenciatura; criação de novas modalidades de licenciatura; 

criação de licenciaturas indígenas e do campo; criação de licenciaturas interculturais; outros 

produtos. 

 

5) Tipo do produto: DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SOCIAIS ____Indicador atividade: __ 
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a) Projeto: VIVENDO O ENSINO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A SUA RELAÇÃO COM OS 

DIREITOS HUMANOS Resumo: O subprojeto do PIBID Interdisciplinar “O ensino da educação ambiental 

e sua relação com a Educação dos direitos humanos: a inserção dos valores éticos, políticos e da cidadania” 

tem por objetivo desenvolver a teoria e a prática da Educação Ambiental e sua relação com os direitos 

humanos voltadas para uma docência participativa com a finalidade de promover a consciência ética, a 

participação política em educandos de Escolas públicas municipais e estaduais de Porto Velho. Foram 

realizadas ações de iniciação à docência nas Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio “Manaus” e 

a Escola E. E. F. M. “Castelo Branco”. A fundamentação teórica teve como embasamento a análise a respeito 

da Educação Ambiental no Brasil como Carvalho (2006), Loureiro (2006) Tozzoni-Reis (2004), Fazenda e 

Barba (2015). A metodologia utilizada foi a da pesquisa de intervenção com acadêmicos da UNIR e 

supervisionados por uma Professora da rede pública estadual. Os acadêmicos realizaram atividades com 

estudantes do Ensino Fundamental por meio de vídeos, desenhos ecológicos, confecção de brinquedos na 

natureza, jogos educativos com os materiais, aulas práticas nos canteiros, coleta de materiais descartados na 

Escola, preservação ambiental, resíduos sólidos. Na Escola Manaus que participa do projeto Escola 

sustentável, as intervenções ocorreram de janeiro a julho de 2017 com estudantes do primeiro ao quinto ano 

na busca de formar cidadãos conscientes por meio da temática da educação ambiental e na sustentabilidade. 

Na Escola, os acadêmicos da UNIR puderam desenvolver atividades para que os alunos passam a 

compreender o significado de se tornarem multiplicadores de práticas sustentáveis. Os resultados, apontam 

que os acadêmicos puderam realizar publicação de resumos expandidos, elaborar cartilhas, participar de 

reuniões, aprenderam a atuar em sala de aula, a apresentar fichamentos. Portanto, por meio dos 

direcionamentos das atividades desenvolvidas pelos discentes, estes puderam compreender, aprender e 

praticar a educação ambiental. Do mesmo modo, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Marechal Castelo Branco houve a participação dos acadêmicos da UNIR dos cursos de Ciências Sociais, 

Filosofia, Geografia, História e Letras Português, voltado para os discentes do ensino fundamental dos 6º 

ano, desta instituição, com o intuito de fomentar a ideia de preservação ao ecossistema que vem sofrendo por 

causa de diversas situações, que vem degradando a natureza e os seres vivos, principalmente pela 

imprudência humana, para isso se faz necessário, ressaltar, alguns dos principais problemas ambientais que 

vem prejudicando o meio ambiente, tais como: o desmatamento Florestal, Poluição Ambiental, Aquecimento 

Global, Queimadas, cujo objetivo é o de despertar a curiosidade dos alunos para aprender sobre as questões 

ambientais, e que esse aprendizado possa ser repassado adiante, com base nos conhecimentos adquiridos. Os 

resultados apontam que o Projeto interdisciplinar de Iniciação à Docência nas escolas trabalhadas pôde 

auxiliar os acadêmicos em sua formação e propiciaram que os estudantes das Escolas pudessem adquirir 

conhecimentos, valores éticos, estéticos e políticos com a finalidade de desenvolver a educação ambiental 

para a formação de seres humanos comprometidos com o meio ambiente. 
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b) Projeto: INTERVENÇÕES PRÁTICAS E TEÓRICAS SOBRE MEIO AMBIENTE DO PROJETO 

PIBID NA ESCOLA MURILO BRAGA EM PORTO VELHO – RONDÔNIA 

Resumo: O subprojeto do PIBID Interdisciplinar “O ensino da educação ambiental e sua relação com a 

Educação dos direitos humanos: a inserção dos valores éticos, políticos e da cidadania” tem por objetivo 

desenvolver a teoria e a prática da Educação Ambiental e sua relação com os direitos humanos voltadas para 

uma docência participativa com a finalidade de desenvolver a consciência ética, a participação política em 

educandos de Escolas públicas municipais e estaduais de Porto Velho. Neste subprojeto, foram realizadas as 

ações de iniciação à docência na Escola de Ensino Fundamental e Médio “Murilo Braga” desde 2015 pelos 

acadêmicos dos cursos de Filosofia, Educação Física da Universidade Federal de Rondônia. A finalidade do 

projeto é proporcionar conhecimento a respeito da Educação Ambiental por meio de intervenções teórico-

práticas. A fundamentação teórica forneceu o embasamento para o entendimento sobre a Educação 

Ambiental no Brasil, como Carvalho, Loureiro, Tozoni-Reis, Fazenda e Barba. A metodologia utilizada foi a 

de ações e de práticas intervencionistas com um enfoque fenomenológico, estruturado em forma de pesquisa 

participativa. O trabalho educativo foi realizado através de ações de educação ambiental, com intervenções 

feitas pelos acadêmicos em sala de aula. Foram realizadas palestras educativas com enfoque em 

sustentabilidade, ergonomia, qualidade de vida, patrimônio escolar e público, importância da água e destinos 

do lixo doméstico. Também foram aplicados questionários aos alunos e executadas atividades 

interdisciplinares como gincanas esportivas em comemoração ao dia do estudante, atividades práticas sobre 

acessibilidade, doação de mudas de plantas frutíferas regionais em apoio ao Projeto com Vida e ações 

solidárias em comunidades carentes e rurais. Pudemos constatar que foi fundamental desenvolver conteúdos 

voltados a ética, a política e o conhecimento voltado a Educação ambiental com a finalidade de aumentar e 

intensificar os debates ambientais no meio escolar desde as séries iniciais, com a finalidade de formar 

cidadãos críticos, reflexivos e futuros trabalhadores e líderes comprometidos com a questão ambiental. 

Destacamos que foi de suma importância a realização do Programa de iniciação à Docência para a 

comunidade escolar que demonstrou a participação efetiva nas atividades propostas, como também para 

formação acadêmica dos acadêmicos que puderam apreciar as vivências práticas da docência escolar a partir 

das intervenções interdisciplinares para a formação de profissionais conscientes de suas responsabilidades 

sociais voltado à Educação Ambiental. Os resultados apontam que o Projeto interdisciplinar de Iniciação à 

Docência na escola trabalhadas puderam auxiliar os acadêmicos em sua formação e propiciaram que os 

estudantes das Escolas pudessem adquirir conhecimentos, valores éticos, estéticos e políticos com a 

finalidade de desenvolver a educação ambiental para a formação de seres humanos comprometidos com o 

meio ambiente 
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c) Projeto: APRENDIZADO SOBRE MEIO AMBIENTE NA E.E.E.F.M MURILO BRAGA PORTO 

VELHO/RO 

Resumo: O subprojeto do PIBID Interdisciplinar “O ensino da educação ambiental e sua relação com a 

Educação dos direitos humanos: a inserção dos valores éticos, políticos e da cidadania” tem por objetivo 

desenvolver a teoria e a prática da Educação Ambiental e sua relação com os direitos humanos voltadas para 

uma docência participativa com a finalidade de desenvolver a consciência ética, a participação política em 

educandos de Escolas públicas municipais e estaduais de Porto Velho. Foram realizadas ações de iniciação à 

docência na Escola de Ensino Fundamental Murilo Braga. A fundamentação teórica teve como embasamento 

a análise a respeito da Educação Ambiental no Brasil como Carvalho, Loureiro, Tozoni-Reis, Fazenda e 

Barba. A metodologia utilizada foi a da pesquisa de intervenção com acadêmicos da UNIR e supervisionados 

por uma Professora da rede pública estadual. Tendo como base metodológica, a Fenomenologia, através da 

percepção ambiental com visitas a comunidade do entorno da escola com a colaboração de todos os 

acadêmicos, alunos e da professora responsável pelo projeto na escola. As atividades realizadas foram por 

meio de palestras, feiras, eventos participativos e atividades interescolares com estudantes do Ensino 

Fundamental e Médio Murilo Braga com a participação dos acadêmicos da UNIR dos cursos de Ciências 

Sociais, Filosofia, Geografia, Biologia. Observou-se que a comunidade escolar em geral possuía poucos 

conhecimentos a respeito da Educação Ambiental, mas com o processo de intervenção houve um 

crescimento no conhecimento, nos valores éticos, estéticos e políticos. Para isso se faz necessário, ressaltar, 

alguns dos principais problemas ambientais que vem prejudicando o meio ambiente, tais como: o 

desmatamento Florestal, Poluição Ambiental, Aquecimento Global, Queimadas, cujo objetivo é o de 

despertar a curiosidade dos alunos para aprender sobre as questões ambientais, e que esse aprendizado possa 

ser repassado adiante, com base nos conhecimentos adquiridos. Os Resultados apontam que o projeto PIBID 

resultou em mudanças de comportamentos no âmbito escolar com uma transformação social diante do meio 

ambiente em que vivemos, o que possibilita as mudanças nas elações entre o homem, a sociedade e a 

natureza. O processo ocorreu através de intervenções em sala de aula, onde foram apresentados vídeos sobre 

educação ambiental em consonância com debates e atividades manuscritas; feiras culturais, onde os alunos 

aprenderam de uma maneira mais prática sobre problemáticas ambientais. As percepções proporcionar 

entender que foi fundamental a intervenção com a finalidade de desenvolver as mudanças em relação ao 

homem, sociedade e natureza visando a conscientização e a modificação das atitudes ambientais para uma 

melhor qualidade de vida. Deste modo, entende-se que a educação ambiental deve estar presente em todos os 

níveis em aprendizado, destacando os valores do conhecimento, dos valores éticos e políticos para o 

desenvolvimento da consciência e da preservação ambiental. 
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d) Projeto: O ENSINO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EEEFM JONH KENNEDY- PORTO 

VELHO 

Resumo. O objetivo deste trabalho é o de apresentar as ações do Programa de Iniciação à Docência 

Interdisciplinar (PIBID) em Educação Ambiental que foram realizadas na Escola de Ensino fundamental e 

médio “John Kennedy”, Porto Velho, RO. O subprojeto do PIBID Interdisciplinar “O ensino da educação 

ambiental e sua relação com a Educação dos direitos humanos: a inserção dos valores éticos, políticos e da 

cidadania” tem por objetivo desenvolver a teoria e a prática da Educação Ambiental e sua relação com os 

direitos humanos voltadas para uma docência participativa com a finalidade de promover a consciência ética, 

a participação política em educandos de Escolas públicas municipais e estaduais de Porto Velho. Buscou-se 

trabalhar com a teoria e a prática da Educação ambiental com estudantes da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio John Kennedy, Porto Velho (RO). Priorizou-se conscientizar, refletir e ensinar formas 

de prevenção e auxiliar uma geração futura à ser menos poluente e a coletividade na preservação do planeta. 

O referencial teórico utilizado ocorreu por meio de leituras em Educação ambiental como Carvalho (2006), 

Loureiro (2006) Tozzoni-Reis (2004), Fazenda e Barba (2015) no contexto dos valores do conhecimento, da 

ética e da política. Entendemos que a Educação ambiental visa demonstrar que o ser humano faz parte do 

meio em que vive, e que suas ações no mesmo refletirão nas gerações futuras, pois ela é um processo de 

construção coletiva. A metodologia empregada para a realização destas ações foi a pesquisa-ação e 

intervenção, enquanto caminho epistemológico que norteou as práticas de educação ambiental realizada na 

Escola. Os procedimentos realizados ocorreram através de demonstrações de maquetes, teatro, música e fotos 

produzidas na sala de aula com estudantes do Ensino fundamental por meio de intervenções em sala de aula 

com vídeos sobre educação ambiental; feiras culturais, em que os alunos aprenderam sobre problemáticas 

ambientais. Foram trabalhados os conceitos de Educação ambiental, a preservação; as gincanas e mutirões, 

em que eram estimulados a praticar a preservação do meio ambiente e práticas sustentáveis. Realizou-se 

Oficinas de lazer, com a finalidade de preservar o patrimônio diversão e lazer. As atividades desenvolvidas 

foram diversas, evolvendo ações ambientais relacionadas ao processo educativo, como oficinas, projetos de 

jardinagem, gincanas, feiras culturais, maquetes, concurso de frases com temas ambientais, dinâmicas, 

mutirões, revitalização do espaço da praça dentro da escola dentre outros. Os resultados apontam que por 

meio de pesquisas em: artigos, textos e livros, aplicou-se questionários; elaborou-se eventos. Este trabalho 

proporcionou aos alunos e professores novos aprendizados com todas as ações ambientais desenvolvidas no 

interior da escola. As dificuldades estão relacionadas ao significado de práticas corretas e incorretas no meio 

ambiente, cuja relevância refere-se a dinâmica social e econômica relacionada a sustentabilidade.  Os 

resultados apontam que o Projeto interdisciplinar de Iniciação à Docência pode auxiliar os acadêmicos em 

sua formação e propiciaram que os acadêmicos e estudantes da Escola pudessem adquirir conhecimentos, 

valores éticos, estéticos e políticos com a finalidade de desenvolver a educação ambiental para a formação de 

seres humanos comprometidos com o meio ambiente. 

 

Quantidade total: 04 

 

 

 

 

6. DESCRIÇÃO DE IMPACTOS DAS AÇÕES/ATIVIDADES DO PROJETO 

NA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES; LICENCIATURAS ENVOLVIDAS; 

EDUCAÇÃO BÁSICA; PÓS-GRADUAÇÃO e ESCOLAS PARTICIPANTES 
 

FÍSICA/Ji-Paraná 

Todas as ações desenvolvidas na escola contribuíram na formação docente dos bolsistas. Fica bem 

claro a desenvoltura em atividades e desenvolvimento acadêmico dos bolsistas em relação aos demais 

alunos do curso. Uma análise detalhada dos impactos do PIBID na formação acadêmica dos bolsistas 

Relatório FINAL PIBID/UNIR Edital 61/2013 (0438573)         SEI 99955135A.000068/2020-94 / pg. 104



____________________________________________Relatório FINAL PIBID/UNIR Edital 61/2013 

 103 

foi descrito no artigo mencionado no item 8 acima 

(http://www1.sbfisica.org.br/eventos/snef/xxii/programa/authors.asp?c=T#), que mostra, entre outras 

coisas, que a grande maioria dos bolsistas continua a se aperfeiçoar após a graduação pela realização 

de cursos de pós-graduação. Em relação às escolas participantes, todos os supervisores que 

participaram deste subprojeto dizem notar uma grande melhora no interesse e no desenvolvimento 

acadêmico dos alunos do Ensino Médio, principalmente pelo fato que as atividades desenvolvidas 

aproximam mais a física do cotidiano dos alunos, através de jogos, realização de experimentos 

didáticos, docências apresentadas de forma diferenciada, etc. Finalmente, deve-se salientar que a 

bolsa é muitas vezes imprescindível para que os alunos do Curso consigam concluir o curso de 

licenciatura. 

 

MATEMÁTICA/Ji-Paraná 

As atividades desenvolvidas desde janeiro de 2017 a fevereiro de 2018 foram executadas 

proporcionando aos bolsistas a vivência em diferentes espaços escolares da cidade de Ji-Paraná e em 

duas escolas fora da sede. Os impactos deixados para os bolsistas são contundentes, vão desde o 

amadurecimento no tocante ao ensino de matemática ao uso de diferentes metodologias para o ensino 

desta área de conhecimento. A vivência dos nossos acadêmicos com professor de carreira, atuando 

como coformadores tem dado a estes futuros professores maior segurança para o ingresso na carreira 

docente. 

 

HISTÓRIA/Rolim de Moura 

A presença do Programa de Iniciação à Docência no âmbito da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Candido Portinari em diálogo com a Universidade Federal de Rondônia,  na 

cidade de Rolim de Moura, mostrou-se  significativa para formação dos discentes da graduação, pois 

permitiu o entrelaçamento da teoria com a prática, dito isto, ressalta-se que as ações envolveram 

diversas dimensões do fazer pedagógico, entre as quais,  preparações, estudos contínuos de obras 

relevantes para a formação profissional, seja inicial ou continuada (professores supervisores, 

discentes bolsistas e coordenação), bem como a construção de materiais pedagógicos, como jogos 

para pensar, ensinar e aprender a história com envolvimento  lúdico.  A produção escrita dos 

acadêmicos de licenciatura foi aprimorada, na medida em que os registros nos cadernos de campo 

foram contínuos, bem como as reescritas, o que resultou em reflexões sobre o fazer pedagógico, 

incluindo os autores (discente e docente) como sujeitos que pensam, problematizam e narram suas 

experiências, articulando-as com a subjetividade de ser e estar docente sendo discente. Cumpre notar 

que a qualidade na formação se fez notar ao observar o rendimento dos alunos da graduação, a 

permanência no curso de licenciatura (baixíssima evasão entre os bolsistas), a iniciação ao universo 

escolar antes mesmo do estágio supervisionado. As relações dialógicas para a construção de 

propostas de ensino-aprendizagem foram fortalecidas, tendo em vista que as ações foram construídas 

de modo coletivo, o que estimulou o vinculo do grupo, ao mesmo tempo em que aprimorou a 

autonomia intelectual. Ao estimular as relações humanas por meio de debates, negociações e escolhas 

frente à prática escolar, objetivou-se trabalhar com a resolução de conflitos e busca por respostas 

significativas as situações de produção e aprendizagem.  Destaca-se também o esforço na manutenção 

de rotinas de leitura e discussão de textos pelos acadêmicos da graduação, preocupando-se com a 

produção discursiva de resumos, resenhas, fichamentos e artigos em conformidade com as normas 

científicas. No que tange ao ambiente escolar, os ganhos dizem respeito à aproximação dos docentes 

da educação básica em  permanente conversa com o conhecimento produzido no âmbito da 

Instituição de Ensino Superior (IES), e, mais do que isso, tornando-se também produtores de saberes 

acadêmicos. As ações desenvolvidas no âmbito da escola e da comunidade favoreceram a 
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aprendizagem dos estudantes da educação básica, tendo em vista a ampliação do interesse pela área 

de história e ainda, a realização de atividades com vistas à compreensão do passado-presente. No 

período em que o subprojeto vigorou no âmbito da escola o Índice  de Desenvolvimento da Educação 

Básica – IDEB sofreu elevação de acordo com o censo escolar, sendo que tanto atingiu, quanto 

elevou a média. 

 

PEDAGOGIA/Ariquemes 

Com o desenvolvimento do Subprojeto de Pedagogia do Campus de Ariquemes, até o presente 

momento, foram verificadas melhorias na formação dos licenciandos. Tais melhorias foram 

perceptíveis no decorrer dos estudos e discussões realizadas, bem como em comentários dos 

professores da UNIR acerca dos envolvidos. Os estudos e práticas realizados possibilitaram tal 

melhoria. A ação de vislumbrar uma atuação na prática e consolidar tal prática auxiliou na 

apropriação dos conhecimentos teóricos e práticos dos acadêmicos. A presença constante dos 

supervisores deu consistência aos debates e pertinência da relação entre teoria e prática. Os 

supervisores também tiveram a possibilidade de ampliar seus conhecimentos, fazendo uma analise de 

suas práticas via leitura teórica. Os acadêmicos puderam conhecer e conviver com a realidade 

concreta das escolas públicas envolvidas, planejaram aulas, aplicaram os planejamentos e estão em 

processo de análise dos trabalhos realizados. Além disso, mantiveram contato recorrente com a 

escrita científica. 

 

PEDAGOGIA/Vilhena 

Os impactos causados na escola participante podem ser percebidos através da melhoria da autoestima 

dos alunos atendidos pelo PIBID bem como da melhoria no desempenho das habilidades de leitura e 

escrita e alfabetização matemática . No curso de Pedagogia há um incentivo e interesse dos 

acadêmicos que ainda não fazem parte do PIBID em participar porque as contribuições dos bolsistas 

em seus relatos revelam a facilidade de articular teoria e prática confrontando os conteúdos estudados 

em sala de aula e as experiências vivenciadas na escola, no desenvolvimento das atividades do 

programa. 

 

PEDAGOGIA/Ji-Paraná 

Mostramos os impactos do subprojeto com o que dizem os protagonistas: 

Em relação ao subprojeto PIBID, Pedagogia de Ji-Paraná, um Professor Supervisor do PIBID diz 

que: “Os resultados têm sido surpreendentes  os alunos e familiares tem gostado muito, as maletas  

dos sonhos encantados segue o seguinte roteiro vai sendo entregue de acordo com a lista de aluno 

uma para as meninas e outro para os meninos vai ser assim ate visitar a casa de todos os alunos, os 

familiares estão amando esse modelo de entrar em contato com a leitura e escrita entre familiares, 

amigos e vizinhos parabéns a todos. Os estudantes do PIBID foram fundamentais ao ajudar as 

professoras a preparar os cantinhos se leituras nas salas de aula” (Paulo Edson Sena Jatobá, 

Relatório Individual de Participação do PIBID, set. 2017). 

“O PIBID tem me proporcionado uma experiência em sala de aula surpreendente e essa experiência 

é necessária para que o estudante se torne um bom professor. Minha experiência no PIBID me 

proporcionou muitos conhecimentos no campo da alfabetização, quando entrei no projeto me 

deparei com uma turma do 3º ano, depois com uma turma do 2º ano e depois finalmente fiquei 

definitivo com uma turma de 1º ano, eu me sinto muito feliz em estar numa sala de 1º ano porque é 

uma turma de crianças mais pequeninas me sinto realizada trabalhando com eles” (Relato da 

Pibidiana Daiane Duarte de Lima, out. 2017). 

Outro relato conta que: “As Pibidianas demonstraram compromisso e dedicação durante a 

Relatório FINAL PIBID/UNIR Edital 61/2013 (0438573)         SEI 99955135A.000068/2020-94 / pg. 106



____________________________________________Relatório FINAL PIBID/UNIR Edital 61/2013 

 105 

elaboração e escrita do artigo - A Oralidade e a Escrita: Parlendas no processo de alfabetização. 

Muito prestativas as Pibidianas discutiram e fizeram reflexões antes de iniciar a escrita do referido 

artigo. O trabalho em equipe está fortalecendo ainda mais o grupo de bolsistas que estão buscando 

metodologias inovadoras que vem de encontro com a realidade dos alunos no processo de 

alfabetização” (Rosangela Castilho Valenciano, Relatório Individual de Participação do PIBID, out. 

2017). 

“Após esses encontros comecei a refletir que o planejamento bem elaborado contribui para que o 

professor possa transmitir o conhecimento de forma clara e objetiva. Na prova da ANA – Avaliação 

Nacional de Alfabetização, uma das questões me chamou a atenção foi à realização de uma 

avaliação de Ciências que não seguiu o método tradicional. Pude perceber que os alunos 

absorveram melhor o conteúdo e todos puderam concluir a atividade, ficando para mim uma lição 

que utilizar metodologias diferentes faz diferença na aprendizagem e conhecimento dos alunos, pois 

vivenciar a realidade de perto e participar, nos faz compreender todo o processo de ensino de uma 

escola” (Sorrayla Fernanda Ferreira Coelho, Relatório Individual de Participação do PIBID, 2017). 

“Através do PIBID posso perceber que o professor não é apenas professor, mas sim, professor, 

amigo, malabarista, mágico, porto seguro, cientista, artista, artesão, dentre muitas outras 

qualidades escondidas dentro de um simples ser que se chama “PROFESSOR”, mesmo com a 

desvalorização dessa profissão, nós recebemos a gratificação maior quando exercemos um trabalho 

de sucesso, no qual simples atos fazem toda a diferença na vida dos nossos alunos. Com o PIBID tive 

a chance de conhecer como e a vida do professor na vida real, saindo da teoria e conhecendo as 

práticas no seu dia a dia, vejo os métodos usados que dão certo e os que não dão certo, com isso, 

estou adquirindo um aprendizado riquíssimo que me ajudará ser uma profissional de qualidade, 

tendo assim uma base de conhecimentos sobre como é o chão da escola, e como lidar com situações 

adversas ao planejamento realizado, sempre tendo um plano B, quando o nosso plano A falhar”. 

(Flávia Nunes Ribeiro da Costa, Relatório Individual de Participação do PIBID, 2017). 

Relato das bolsistas do PIBID, sobre a experiência no Centro Municipal de Educação Infantil Nelson 

Dias: “Como a organização da proposta pedagógica baseada nos pressupostos, sócio interacionista 

pode contribuir efetivamente para construção da autonomia das crianças, pois elas podem escolher  

as brincadeiras que querem participar, autonomia para servir o lanche, escolha dos grupos para 

realizar as atividades” (Eliene Alves Barcelos do Carmo, Relatório Individual de Participação do 

PIBID, 2017). “Percebo que uma prática pedagógica centrada na criança requer do professor um 

olhar atento e sensível, reconhecendo a necessidade de valorizar as especificidades dos seus alunos” 

(Ana Karoline de Souza Vieira, Relatório Individual de Participação do PIBID, 2017). 

Relato de Bolsista do PIBID, sobre a experiência na Escola Ruth Rocha: “No decorrer do 

desenvolvimento das atividades em sala foi possível apurar que uns dos principais interesses em 

trabalhar a oralidade e escrita por meio das parlendas são justamente por serem eficazes e eficientes 

para a iniciação da criança na escola de maneira prazerosa” (Luciane F. Montanher, Relatório 

Individual de Participação do PIBID, 2017). 

Relato de Bolsistas do PIBID sobre a experiência na Escola Ruth Rocha referente ao trabalho com as 

parlendas no processo de alfabetização: “Chegamos à conclusão que o uso das parlendas 

proporciona o brincar para a criança, visto que a criança necessita do lúdico, então, o ideal é ter 

uma associação do brincar ligado com o aprender. Sendo notório que o trabalho com as parlendas 

permitiu um bom desenvolvimento do conhecimento, busca pelo saber, instigando a criatividade e a 

memória”. 

 

PEDAGOGIA/Rolim de Moura 

Impactos na formação inicial e continuada dos bolsistas e supervisores 
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O Programa de Iniciação a Docência tem promovido impactos no ambiente escolar e universitário, 

pois tem contribuído para a melhoria da competência leitora e escritora dos acadêmicos bolsistas, 

bem como para a compreensão dos conteúdos didáticos pedagógicos do curso de Pedagogia, os quais, 

relacionados com a atuação docente no cotidiano das escolas participantes, propiciaram a 

ressignificação dos conhecimentos adquiridos durante a graduação. É notória a mudança de atitudes 

das bolsistas no que se refere a mobilização para estudos em grupos ou individuais no interior da 

universidade. 

Destaca-se que esses fatores (estudar mais, escrever e ler melhor) quando em conjunto foram 

imprescindíveis para a elevação dos conhecimentos teóricos das bolsistas, repercutindo positivamente 

na qualidade da formação inicial. 

Outro aspecto observado esse ano foi à mudança do olhar das bolsistas para a escola e para as 

crianças. A fala das bolsistas em relação à escola e às crianças apresentam um olhar sensível em 

relação às crianças, em relação à infância pelas crianças que habita a escola. Por isso, as bolsistas e as 

professoras apresentaram esse ano propostas em que o conteúdo fosse tratado de maneira a ouvir 

mais as crianças, a colocá-las mais participativas no processo de ensino e de aprendizagem. As 

crianças como protagonistas de fato em suas experiências educativas. 

Observamos também, uma maior e mais consistente relação entre teoria e prática, entre as discussões 

promovidas no curso de Pedagogia e o que acontece na escola. Uma relação que não separa, não 

dicotomiza, mas cada vez mais imbricada. 

Quanto às professoras supervisoras o maior impacto observado refere-se à ampliação dos tempos 

disponíveis para o estudo, ocasionando a formação permanente em serviço, direito nem sempre 

garantido pelas escolas em que atuam. Tais professoras supervisoras ampliaram os conhecimentos na 

área de atuação do subprojeto, estabelecendo discussões e reflexões permanentes sobre as práticas 

pedagógicas utilizadas. 

Impactos para a educação superior e educação básica 

Aos poucos o Programa vem cumprindo seu papel de aproximação entre universidade e escola básica. 

Os impactos são significativos, porém ainda de pouca abrangência devido ao número de bolsistas, se 

comparado ao número de acadêmicos atendidos pelo curso de Pedagogia. No entanto, a atuação 

desses bolsistas tem demonstrado a relevância do Programa para o curso superior.   

Na educação básica, o impacto se deu, principalmente em relação a melhoria da aprendizagem dos 

alunos cujas turmas foram acompanhadas de modo mais direto pelo Subprojeto. Além disso, as 

escolas começaram a repensar algumas ações administrativas e pedagógicas, a exemplo do reforço 

escolar, bem como sobre a necessidade de discussão coletiva dos problemas enfrentados. Um dos 

aspectos bastante enfatizado pelas supervisoras e acadêmicas bolsistas se refere ao melhor 

aproveitamento do horário de planejamento das atividades. 

Impactos no ensino-aprendizagem dos alunos 

As contribuições do subprojeto para o processo de ensino e de aprendizagem tem se manifestado a 

partir das mudanças identificadas nas práticas de ensino adotadas pelas professoras supervisoras, 

principalmente no que diz respeito à organização da sala de aula. As propostas de atividades têm 

apresentado maiores desafios e são pensadas com base nas sondagens e mapeamentos realizados, o 

que possibilita também decidir sobre a forma de organização e desenvolvimento dos conteúdos de 

aprendizagem. Desse modo, conhecendo as reais necessidades da turma, tanto as propostas quanto às 

intervenções e agrupamentos tem contribuído para melhorar o desempenho dos alunos.  

A maneira como supervisoras e bolsistas se organizam para discutir e analisar as necessidades dos 

alunos permite a potencialização do trabalho docente, tornando-o mais compartilhado, mais produtivo 

e, consequentemente, mais prazeroso. 
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Por impacto, entende-se os efeitos produzidos pelo projeto que tenham gerado modificações  em algum aspecto da seu 

campo de atuação. Trata-se  de identificar, compreender e explicar as mudanças ocorridas nesse campo. 

 

Os subprojetos da área de Letras Língua Portuguesa nas Escolas Castelo Branco e 21 de Abril, que 

têm como ação norteadora principal a leitura da Literatura Infantojuvenil dentre outros gêneros, bem 

como a relação leitura/escrita, para além da decodificação, tem impactado positivamente na formação 

dos alunos, dos bolsistas e dos professores supervisores à medida que executa uma proposta centrada 

na discussão, compreensão, construção de sentidos, análise de obras literárias e  não literárias, na 

construção significativa da escrita acadêmica, poética, espontânea e criativa normalmente pouco 

valorizadas no âmbito da escola e da sala de aula. 

A articulação entre literatura infantojuvenil, mito e cinema, leitura e escrita e ações eventuais também 

na Educação de Jovens e Adultos – EJA - tem atraído à atenção dos alunos e proporcionado uma 

interação entre as artes, os processos de aprendizagem e favorecido maiores e melhores relações com 

outros componentes curriculares e com outras formas de apreensão do conteúdo. 

As projeções de filmes com temáticas míticas, das películas mais antigas as mais recentes a 

construção de pequenas peças teatrais, roteiros, sequências didáticas e as análises de livros são feitas 

com a participação dos grupos de alunos, professores e supervisores e as discussões tem continuidade 

dentro e fora do âmbito da escola. O subprojeto Letras-Português não envolve outras graduações, mas 

não deixa de haver interdisciplinaridade/interação com as outras áreas do conhecimento à medida da 

necessidade como por exemplo com o projeto de língua inglesa quando fizeram o dia do Halloween. 

À medida que o projeto foi se estabelecendo e tendo continuidade na Escola Marechal Castelo 

Branco e agora a Escola 21 de Abril os alunos sempre buscam os bolsistas, supervisores e a 

coordenadora para saberem mais sobre a relação do mito e do cinema com o cotidiano da escola e da 

comunidade. Afirmações como: o mito é uma mentira, cinema não retrata a realidade e literatura 

infantojuvenil é coisa de criança e escrever é muito difícil e ninguém aprende são menos constantes e 

enfáticas nas falas dos alunos. A compreensão da representação do mito, a apreciação da estética 

literária e o desejo de também escrever de forma clara e concisa é o que se pode constatar ao final 

desse quarto ano. O resultado parcial demonstra que está se constituindo uma busca pelo 

entendimento e uma tentativa de usar os conhecimentos adquiridos nas relações escolares. Pela 

positividade do projeto na ação na escola houve uma maior frequência na ida a biblioteca e desta 

forma a escola sentiu necessidade de renovar o acervo de Literatura. 

A grande lição, por enquanto, para alguns, descobrir que a ação do projeto é pontual, mas ainda 

estamos aprendendo, principalmente os bolsistas, a fazer o trabalho e quem deve ser valorizado no 

seu fazer constante é o professor que enfrenta cotidianamente as situações adversas da sala de aula e 

sabe lidar, porque de fato, conhece o chão da escola.  

 

As atividades e ações desenvolvidas pelo PIBID, através do subprojeto Oralidade e Leitura em 

Língua Inglesa, apresentaram os seguintes impactos: 

 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 

O PIBID proporciona um contato mais efetivo dos bolsistas com o trabalho docente e com o 

contexto escolar. Através das atividades de oficinas de sequências didáticas e do projetos, puderam 

vivenciar o contexto escolar não mais como observadores mas como coadjuvantes e mesmo como 

protagonistas. Conseguem enxergar a sala de aula como um lugar de acontecimentos e não 

somente espaço de aprender e ensinar. Embora discordando muitas vezes de ações e atitudes de 

gestores e supervisores, compreendem a complexidade de administrar uma escola e as constantes 

demandas sociais.  
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 Os supervisores também puderam revisitar suas concepções sobre educação, língua e ensino de 

língua. Para eles, o PIBID tem ajudado a repensar práticas em sala de aula e a desafiá-los  a expandir 

suas capacidades. Conseguiram ter mais autonomia junto aos bolsistas e observou-se que esse 

contato entre supervisor e bolsista ficou mais próximo A ideia vai além de antecipar o vínculo entre 

os futuros mestres e as salas de aula da rede pública. As consequências serão percebidas em longo 

prazo, mas a principal é a de fazer a “diferença” na escola (e até mesmo na comunidade escolar). 

Esta é a mola propulsora deste programa que visa a melhoria do ensino nas escolas públicas.  

 

Quanto aos coordenadores, além da necessidade de estabelecer uma relação harmônica entre 

bolsistas e bolsistas e supervisores, reitera-se a constante preocupação de acompanhar mais de perto  

o trabalho de articulação teoria e prática e efetivar o compromisso da universidade na formação de 

maneira realista e com mais humildade.  

 

O Pibid proporcionou ao curso de Letras-Inglês um maior conhecimento sobre a realidade escolar, 

momento em que os alunos apresentaram maior participação nas disciplinas e traziam suas 

experiências e vivências nas escolas de forma crítico-reflexiva. Esta participação tem provocado a 

busca por efetiva transposição didática, bem como uma convergência entre conhecimento acadêmico 

e conhecimento escolar.   

A presença deste projeto na escola trouxe uma compreensão de que escola e universidade são 

instituições formadoras importantes para o processo de formação. A escola aprende com a 

universidade e a universidade com a escola em uma relação de simetria. A escola pode retratar todo 

seu potencial formador quando integra através de ações e atividades constantes do seu projeto 

pedagógico os alunos bolsistas e os próprios coordenadores.  

 

No ano de 2017, contamos com a participação de mestrandos e ex-mestrandos durantes as atividades 

do PIBID na escola. Os professores supervisores também tiveram acesso a comunicações e defesas 

de mestrandos em seminários realizados na universidade. Na medida em que foram participando 

dessas atividades e tendo contato com estudos e pesquisa sobre língua, linguagem e educação, o 

supervisores, ao lidar com os desafios  do contexto escolar, perceberam a necessidade de aprofundar 

as questões acadêmicas e escolares, manifestando a vontade de cursar programas de pós-graduação. 

Alguns deles tentaram cursar disciplinas como alunos especiais no Mestrado em Letras, mas não 

conseguiram liberação das aulas. 

 

A presença de bolsistas e coordenadores nas escolas movimentou o contexto escolar dando 

visibilidade para a disciplina de língua inglesa (bem como seus professores) que é tão desprestigiada 

na escola. A movimentação com músicas, filmes e cartazes envolvendo temas em língua inglesa 

permitiu à escola perceber a importância de uma língua estrangeira para a educação integral do 

indivíduo. 

 

Alguns depoimentos de supervisores e bolsistas:  

 

“Minha experiência no PIBID foi algo extremamente gratificante, pois gerou-me a oportunidade de 

aprender e visualizar como será minha futura profissão, após a finalização da graduação”.  

“Participar do PIBID foi uma experiência incrível! Proporcionou para nós, graduandos, um espaço 

para adquirirmos uma valiosa experiência que contribuirá para a nossa carreira de docência. Destaco 

que foi uma troca de conhecimentos, afinal, além de compartilharmos o aprendizado adquirido na 
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universidade com os alunos beneficiados das escolas participantes, também aprendemos com eles e 

com todos os envolvidos”.  

“The Project was an indescribable experience, it shows us the reality about how to be a teacher in 

front of a class. I’m grateful for every moment”.  

“Nossa chance de ter um espaço para unir teoria e prática”. 

“O PIBID promove a possiblidade de termos a experiência da docência, muitas vezes mais ampla que 

os estágios supervisionados.” 

“O formato de minicurso promove o domínio de sala antes de finalizarmos a graduação”. 

“Proporciona confiança quando nos deparamos com reais situações e não sentimos medo”. 

“Desenvolve a oralidade e o interesse dos alunos nos motivam”. 

“Troca de ideias e discussões com os alunos nos ajudam a amadurecer à docência”. 

 

O subprojeto interdisciplinar denominado “O ensino da educação ambiental e sua relação com a 

Educação dos direitos humanos: a inserção dos valores éticos, políticos e da cidadania” tem por objetivo 

desenvolver a teoria e a prática da Educação Ambiental e sua relação com os direitos humanos estão voltados 

para uma docência participativa com a finalidade de desenvolver a consciência ética, a participação política 

em educandos de escolas públicas municipais e estaduais de Porto Velho. No Projeto interdisciplinar, houve a 

participação dos acadêmicos com a finalidade de inseri-los nas práticas educativas nas Escolhas “Manaus”, 

“Carmela Dutra” e “Murilo Braga”. Assim, as atividades tiveram início em março de 2014 com um encontro 

entre o corpo diretivo das Escolas para as devidas apresentações dos bolsistas e as supervisoras do PIBID/ 

UNIR. A metodologia utilizada foi a qualitativa com foco na abordagem fenomenológica com a finalidade de 

identificar os fenômenos socioambientais e como estes interferem direta ou indiretamente na comunidade 

escolar e nos temas relacionados aos direitos humanos. Utilizou-se de observações a respeito das atividades 

práticas realizadas com os acadêmicos, utilizando das fotografias como ferramenta necessária para o registro 

de informações. 

Foram utilizadas as conversas individuais e coletivas com a comunidade escolar as quais nortearam as 

ações desenvolvidas na escola. Nas aulas foram utilizadas ferramentas pedagógicas diferenciadas 

desenvolvidas pelos acadêmicos como a contação de história com televisão feita de caixa de papelão, bonecos 

de fantoches de caixa leite, bonecos de papel, carrinhos confeccionados com garrafas pet, oficinas 

Pedagógicas, direcionadas às comunidades envolvidas no entorno das escolas parceiras. Utilizou-se da 

metodologia da ação-reflexão-ação que permitiu desenvolver a coleta, organização e a análise dos dados, 

envolvendo a participação ativa dos acadêmicos da UNIR e dos professores/supervisores das Escolas 

envolvidas. Para tanto, as atividades propostas visam o debate e leitura de textos de Educação Ambiental com 

inserção em temas relacionados aos Direitos humanos com os acadêmicos e professores nas Escolas públicas 

visando a reflexão teórica e na prática da pesquisa. As estratégias dizem respeito a elaboração de uma didática 

por meio de um planejamento, organização e realização de aulas interdisciplinares de EA em uma perspectiva 

dialogada. Para a funcionalidade destas ações, a equipe desenvolveu reuniões semanais com visando à 

integração entre todos. A sistematização e o controle das atividades foram realizados por meio da supervisão 

dos professores nas Escolas. 

Buscou-se desde o primeiro momento não medir esforços para atingir todos os objetivos do projeto e, 

por isso, leituras, fichamentos e apresentações como forma de preparação para a iniciação a docência foram 

feitos. Seguindo o planejamento do Projeto, os bolsistas leram e debateram textos de Educação ambiental que 

se relacionavam com os Diretos Humanos.  

Os resultados apontam para alguns eixos fundamentais:  

1. Eixo do Conhecimento: leitura e produção do conhecimento da temática e da Educação ambiental. 

Neste eixo foram feitas leituras, fichamentos e debates de Textos. Neste eixo foi organizado a produção de 

textos para serem publicados em seminários e congressos que integram o ensino, a pesquisa e a extensão, isto 

é, os pontos formadores do tripé da universidade envolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Neste aspecto, desenvolveu-se a formação de professores na perspectiva inicial e continuada, no 

Relatório FINAL PIBID/UNIR Edital 61/2013 (0438573)         SEI 99955135A.000068/2020-94 / pg. 111



____________________________________________Relatório FINAL PIBID/UNIR Edital 61/2013 

 110 

âmbito do contexto escolar e em especial nas práticas de ensino relativas a aprendizagem da educação 

ambiental, de um modo interdisciplinar de diferentes áreas. 

Houve a participação em palestras nas Escolas, e no SENAC o que várfios acadêmicos se 

empenharam em aprender a trabalhar com os textos de educação ambiental sobretudo com autores como 

Carvalho, Loureiro, Guimarães, Leff, Gaudiano, entre outros. A reflexão dos acadêmicos e dos professores 

possibilitou o descobrimento de fatores fundamentais que levaram os acadêmicos a refletirem sobre o 

compromisso com uma educação ambiental emanciapatória, baseada nos princípios educativos de Adorno, 

Freire, Saviani. 

 

 

2. Eixo da Ética e da Política 

  

Durante o desenvolvimento das atividades nas Escolas, foram realizadas ações a respeito do meio 

ambiente com os acadêmicos da UNIR a respeito dos temas de preservação ambiental, a sensibilização do 

meio ambiente e os resíduos sólidos. 

As práticas de Educação ambiental envolveram atividades como o lúdico por meio de brincadeiras, 

oficinas, peças teatrais. Os fantoches foram confeccionados e utilizados para a promoção da conscientização a 

respeito do meio ambiente, ressaltando-se a função educativa ambiental. As produções de atividades lúdicas 

ambientais permitiram ter um compromisso da educação em garantir os processos de sociabilidade, em 

construir, tanto entre as sociedades e a natureza como entre os diferentes seres humanos relações que 

valorizem a vida e, que por isso se tornam humanizadoras, caracteriza essa prática social como politicamente 

compromissada. 

Oficinas como Fanzine (Panfleto Artesanal), O Boneco que calcula a produção de lixo, atividades de 

jardinagens, envolvimento com a comunidade, brincando também se aprende fazer com o Meio Ambiente 

Sustentável.  

O Projeto permitiu que houvesse os avanços na área temática da Educação Ambiental e Direitos 

Humanos têm caminhado a passos consideráveis nas escolas. Os conflitos estão sendo tratados de forma 

diferente, uma nova consciência está surgindo.  

 

3. Eixo da Produção da Pesquisa 

Durante o ano de 2017 foram produzidos e apresentados 04 (quatro) trabalhos:  

1. X Jornada Científica CEDSA: 4 trabalhos 

2. Programa de Iniciação Científica: 2  

Neste aspecto, pode-se dizer que evidenciamos da produção da pesquisa por meio das apresentações 

dos trabalhos nos Congressos e seminários, além do que os mesmos foram publicados em ANAIS de 

Pesquisa.   

Portanto, ao estabelecermos o compromisso com os valores do conhecimento, da ética, da política, o 

Projeto de Iniciação à Docência Interdisciplinar quer evidenciar o compromisso com a Educação Ambiental 

na busca em formar acadêmicos comprometidos com as causas sócio-ambientais. 

 

 

Por impacto, entende-se os efeitos produzidos pelo projeto que tenham gerado modificações  em 

algum aspecto da seu campo de atuação. Trata-se  de identificar, compreender e explicar as 

mudanças ocorridas nesse campo. 
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7. CONTRIBUIÇÕES PARA AS LICENCIATURAS DA IES 

 

Descrever as contribuições do projeto para o aprimoramento dos cursos de licenciatura não 

participantes do programa  

(Até 500 palavras) 

PEDAGOGIA/Vilhena 

As contribuições oportunizadas pelas experiências vivenciadas pelos bolsistas do 

PIBID/UNIR/Vilhena estão auxiliando imensamente na compreensão da ação docente e na 

construção da identidade profissional desses acadêmicos, pois em contínuo processo de reflexão, 

estão podendo analisar a relação teoria e prática; verificando as dificuldades no processo da docência 

bem como as facilidades na realização das atividades propostas. Os bolsistas do projeto de Vilhena 

estão desenvolvendo habilidades na ação alfabetizadora, visto que a maior necessidade da escola e 

dos alunos atendidos no projeto tem sido o aprimoramento das habilidades de leitura e escrita nos 

alunos do 3º ao 5º ano. Também estão amadurecendo academicamente e as discussões em sala de 

aula tem sido produtivas com as contribuições dos bolsistas do PIBID. Percebemos um perfil 

diferenciado nos acadêmicos que participam do PIBID no desenvolvimento dos TCCs, através de 

um posicionamento teórico mais consistente e de possibilidades de relacionar a teoria e a prática. 

 

PEDAGOGIA/Ji-Paraná 

Quanto à organização curricular do Curso de Pedagogia da UNIR, Ji-Paraná, ao longo das ações do 

PIBID 2017, emergiram duas constatações que necessitam ser consideradas: 1 – inserir a Educação 

do Campo como componente curricular e 2 – aprimorar as aproximações entre teoria e práticas sobre 

os seguintes tema: planejamento docente, alfabetização e uso de recursos lúdicos, aprofundamento 

sobre estratégias de intervenção didática na educação infantil e adequação ao uso das novas 

tecnologias em sala de aula. Além de pensar propostas de aprofundamento de estudos que 

possibilitem numa visão mais elaborada e processual o entendimento de como a relação Cuidar e 

Educar se materializa no cotidiano da Educação Infantil e mais especificamente. 

 

Letras/Português: 

 

Os projetos que são interdisciplinares, pelo que percebemos, são significativos porque cumprem 

também o papel de serem integradores e marcam um diferencial como pudemos perceber com o 

grupo do professor Clarides. 

Os alunos participantes dos subprojetos da área de Letras são pertencentes na totalidade ao curso de 

Letras-Português e embora isso seja um fato, pudemos perceber em outros projetos 

interdisciplinares, que arrebanham alunos de outras graduações, como frisamos, que o nível de 

interação, aprendizagem e satisfação por estarem atuando no Programa PIBID é visível. Acrescente-

se ainda o fato de que os alunos bolsistas do projeto têm se voltado, boa parte, para a escrita do TCC 

utilizando as experiências vividas no PIBID. 

 

 

Letras/Inglês: 

 

O projeto PIBID causa muita movimentação no curso de Letras-Inglês, pois os alunos comentam as 

atividades que realizam e expressam suas reflexões nas aulas da graduação. Consideramos que o 

PIBID, através do trabalho de coordenadores, supervisores e bolsistas têm dado visibilidade aos 
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cursos de licenciaturas como um todo, tanto na UNIR como na comunidade externa. Observamos 

que questões referentes à formação de professores e do trabalho docente têm recebido maior atenção 

e tende a tornar-se objeto de futuras pesquisas e de reflexão. 

 

Interdisciplinar: 
 

Reconhece-as, pois a importância de um Projeto de Inciação a Docência que envolve 35 

acadêmicos nas mais diversas áreas: Filosofia, Ciências Sociais, Letras-Espanhol, Educação Física, 

Geografia, Biologia e Pedagogia. Neste contexto, é importante ressaltar que de um modo geral 

houve uma interação dos acadêmicos com as professoras supervisoras, alunos, coordenadores e 

funcionários das escolas proporcionando um trabalho interdisciplinar, de um modo que buscou-se a 

interação acadêmica para uma formação sócio-educativa. Assim, o desenvolvimento de ações 

educativas de natureza ambiental pode refletir o que idealizamos como uma educação ambiental que 

seja crítica e construtiva e que venha proporcionar a todos uma formação acadêmica direcionada 

para o desenvolvimento dos valores éticos, políticos e da cidadania. Neste contexto, o envolvimento 

dos acadêmicos, das professoras supervisoras das escolas, e de nós coordenadores foi pautado pela 

ética e pela solidariedade nas ações educativas ambientais que estimularam o compromisso de 

aprender, de ensinar e de pesquisar. Tais objetivos estiveram pautados em uma busca de 

compreender a natureza e o humano, enquanto um desafio presente em nossa sociedade que busca 

ainda traçar os rumos de um desenvolvimento sustentável, que a nosso ver deve ser pautado pelos 

Direitos Humanos, sobretudo quando estes são importantes para o nosso trabalho de Iniciação à 

Docência com o caráter da interdisciplinaridade em Educação Ambiental. Para isso, buscamos 

fortalecer as Comissões de Qualidade de Vidas (COM-VIDAS) nas Escolas envolvidas, embora 

nem todas possuam. Assim, a parceria estabelecida entre os acadêmicos da UNIR com as Escolas 

foi fundamental para o desenvolvimento do conhecimento, dos valores éticos e da cidadania 

ambiental buscando a formação de crianças e jovens na Educação ambiental.  

 

O impacto da atividade dos bolsistas do Pibid em Filosofia da Unir tem se mostrado satisfatório na 

medida em que: 

• Melhora no aprendizado dos bolsistas pibidianos na filosofia; 

• Maior interesse dos alunos do ensino fundamental e médio para com a filosofia e os 

temas propostos; 

• Estreita relação entre Escola/Universidade; 

• Facilidade de aprendizagem dos alunos das Escolas Estaduais através de atividades 

extraclasse; 

• Disposição para a criação de novos métodos de ensino; 

• Capacitação técnica na elaboração de artigos científicos; 

• Oportuniza a reflexão sobre a relação ensino/aprendizagem; 

• Incentivo para a formação de futuros docentes em filosofia para as Escolas básicas e 

no ensino médio. 
 

 

 

 

8. BENS PATRIMONIÁVEIS ADQUIRIDOS 
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Caso o edital tenha previsto recurso de capital, liste todos os equipamentos patrimoniáveis adquiridos 

no projeto, com descrição de marca, modelo, série, acessórios, outros.  

 

Tipo: 

Modelo: Marca: 

Quantidade Modelo 

   

   

 

9. DIFICULDADES ENCONTRADAS E JUSTIFICATIVAS DE ATIVIDADES 

PREVISTAS E NÃO REALIZADAS 
 

FÍSICA/Ji-Paraná 

Em geral, as atividades previstas foram realizadas apesar das dificuldades colocadas a seguir. 

As dificuldades maiores ocorrem durante a troca de bolsistas, pois como a maioria dos trabalhos é 

desenvolvida em grupo e quando um bolsista importante do grupo é trocado, por ter concluído o 

curso de licenciatura, o grupo demora mais para concluir suas ações. 

A falta de recursos para custear participação de bolsistas em eventos (passagens, diárias e taxas de 

inscrição) e outras atividades (compra de materiais para construir experimentos didáticos e jogos) 

também dificultou a participação de mais acadêmicos do subprojeto nos eventos que surgiram ao 

longo deste ano. Os custos dos experimentos didáticos construídos pelos acadêmicos neste ano de 

atividades e os custo de participação no evento vieram de recursos próprios dos bolsistas. 

A maior dificuldade encontrada pelo subprojeto se relaciona a falta de estrutura física adequada nas 

escolas e/ou desconexão entre o material utilizado pela escola e pelo subprojeto. Este tipo de 

problema dificulta a realização de algumas atividades programadas nas escolas, principalmente as 

que se referem a utilização de simulações computacionais. 

Sobre as atividades previstas, a única que não foi muito desenvolvida foi a participação nas reuniões 

de pais nas escolas, pois ou não houveram ou não foram programadas com antecedência suficiente 

para os alunos poderem participar. 

 

MATEMÁTICA/Ji-Paraná 

Falta de recursos para que os acadêmicos pudessem participar de eventos científicos pelo país. 

 

PEDAGOGIA/Ariquemes 

Alguns acadêmicos apresentaram dificuldades na elaboração dos planos de aula, entretanto houve 

uma evolução significativa na apropriação dos conhecimentos com as atividades desenvolvidas no 

PIBID. Continuaram com dificuldades também na escrita científica, exigindo muito da 

coordenadora e supervisoras. 

 

PEDAGOGIA/Vilhena 

A falta de espaço tem sido um fator dificultador no desenvolvimento dos trabalhos pois a sala 

destinada à realização das atividades do PIBID  na escola é bem pequena. A falta de estrutura e 

material para realização das atividades e confecção de materiais tem impedido uma melhoria na 

qualidade das atividades e jogos. Há turma sem atendimento devido a diminuição de bolsistas que 

era em um total de 20 e agora são dezessete. 

 

PEDAGOGIA/Ji-Paraná 
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A grande dificuldade para execução das ações no PIBID em 2017 foi a insegurança gerada a partir 

das decisões emanadas da CAPES quanto a cancelamento das bolsas e do Programa em si, o que 

prejudicou grandemente o andamento e desorientou as atividades e o alcance dos objetivos. 

 

PEDAGOGIA/Rolim de Moura 

Embora tenhamos tido dificuldades ao longo da execução do subprojeto, muitas atividades foram 

desenvolvidas. O ano 2017 inicia com resquícios às incertezas em âmbito nacional, algumas 

bolsistas assumiram outros compromissos e precisamos conciliar isso. O PIBID é um programa que 

possibilita/garante a permanência dos acadêmicos no curso, bem como, o envolvimento nas 

atividades de estudos, pesquisa e extensão. 

Com a perda de uma das professoras coordenadoras e a subtração de sua vaga, em 2016, no ano de 

2017 as atividades da professora coordenadora contaram com o apoio mais de perto das professoras 

supervisoras. O fato do grupo já ter desenvolvido uma dinâmica de trabalho e de estudo contribui 

com que concluíssemos o Programa com muitos feitos. Foi necessário reorganizar as reuniões com 

as bolsistas e as professoras coordenadoras e o atendimento às escolas participantes do subprojeto.  

Ressaltamos também que a ausência do recurso financeiro, tanto para deslocamento das bolsistas e 

aquisição de materiais, inviabilizou, por exemplo, a participação das bolsistas em eventos 

científicos. Houve uma queda significativa na produção de artigos para publicação em anais de 

eventos, pois não poderiam viajar para apresentar os trabalhos. Em relação a aquisição de materiais 

contamos mais uma vez com muita ajuda das escolas envolvidas no subprojeto. 

Esse ano foi possível propor somente um curso/oficina para as bolsistas, este ministrado por uma de 

nossas professoras supervisoras. 

Em geral, as dificuldades dizem respeito à troca e diminuição do número de bolsistas, falta de 

recursos financeiros para custear as ações dos subprojetos; reestruturação do programa PIBID com a 

obrigatoriedade de adesão dos subprojetos às novas regras impostas pela CAPES e posteriormente a 

retomada às regras anteriores; clima de incerteza e insegurança entre os bolsistas, supervisores, 

coordenadores e as escolas parceiras quanto à continuidade ou não dos subprojetos; falta de 

estrutura das escolas para atender às demandas dos subprojetos na execução de suas atividades; 

reajuste do cronograma de execução das atividades dos subprojetos em função da Portaria Capes nº 

46/2016 e na sequencia sua revogação; e queda na produção de artigos para publicação em anais de 

eventos devido a inviabilidade dos bolsistas viajarem para apresentar os trabalhos em congressos. 

 

Apresentação das dificuldades e possíveis soluções encontradas em todas as fases de 

desenvolvimento do projeto. (Max. de 1 lauda) 

 

 

Dificuldades dos supervisores  

A principal dificuldade relatada pelos supervisores de Letras Inglês diz respeito à intensificação do 

trabalho docente que ultrapassa o trabalho na sala de aula. Além da carga horária exaustiva de aulas, 

esses supervisores reforçaram o compromisso em desenvolver projetos na escola e participarem de 

forma efetiva nos eventos escolares. No entanto, nem sempre eram liberados das aulas para 

participar de eventos acadêmicos, oficinas do PIBID e cursar programas de pós-graduação na 

universidade. Dessa forma, sentem-se amarrados ao dia a dia da escola e reclamam da dificuldade 

de tempo para leituras teóricas e elaboração de projetos para pós-graduação. 

As dificuldades encontradas foram, no caso do subprojeto letras-Português, praticamente as mesmas, 

a saber: 
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A profusão de projetos na escola. 

Feriados e interrupções que afetaram diretamente o calendário das Escolas Estaduais; 

Redução dos horários de aula, ou seja, quase sempre tempo de trinta minutos, o que dificulta em 

muito a atuação e o cumprimento do planejamento das ações do PIBID; 

Quantidade excessiva de eventos que não estão diretamente ligados à atividades de aprendizagem 

direta dos conteúdos e tampouco contribuem de forma mais efetiva na formação dos alunos; 

 

Dificuldades dos bolsistas: 

As maiores dificuldades apontadas pelos bolsistas de Letras Inglês foram: 

Dificuldade em relacionar a teoria com a prática, principalmente para os bolsistas que ainda estão 

cursando os primeiros períodos do curso. Além disso, algumas atividades necessitaram de mais 

aprofundamento teórico para serem desenvolvidas. 

Os alunos também observaram a falta de comprometimento de alguns bolsistas nos eventos 

escolares em que o PIBID esteve incluído. Alguns alunos trabalham e estudam, mas por algumas 

vezes observou-se a ausência de bolsistas em atividades gerais da escola. 

Apesar de whatsapp, email e facebook, a comunicação entre os bolsistas foi, às vezes, complicada, 

principalmente nos imprevistos que deixavam o outro parceiro na mão. Tal fato reforçou a 

necessidade de aprofundar as interações em grupos ou duplas. 

A falta de recursos financeiros para a elaboração dos materiais utilizados em sala e para custear as 

atividades mais elaboradas funcionou com um fator desestimulador. 

Alguns conflitos entre supervisores e bolsistas surgiram revelando lacunas na interação entre o 

supervisor e os bolsistas. 

Novamente colocaram o fato do deslocamento de casa para a escola, tendo em vista a distância, o 

que causa dificuldade em honrar o compromisso de chegar cedo na escola. 

Todas estas questões foram conversadas individualmente e quando necessário foram resolvidas 

através de encontros entre bolsistas, supervisores e coordenadores para tentar minimizar os 

conflitos. 

Percebemos que alguns acadêmicos bolsistas tiveram algumas dificuldades relacionadas com a 

compreensão da Educação Ambiental, por ser para alguns uma temática nova. 

 

Dificuldades dos Coordenadores 

 

Letras Inglês: Acompanhamento efetivo de todos os trabalhos nas escolas tendo em vista a demanda 

de atividades na universidade. Nesse sentido, o trabalho foi feito mais de perto com os supervisores, 

o que foi fundamental para sanar tal dificuldade. A transitoriedade de bolsistas neste último ano de 

PIBID não foi produtivo para o desenvolvimento dos trabalhos planejados, tendo em vista a 

necessidade de trabalhar a interação com os bolsistas mais antigos. Isso, muitas vezes, atrasou o 

andamento das atividades. Houve dificuldades em desenvolver algumas atividades do plano de 

ação, tendo em vista a necessidade de atender as demandas das escolas. Dentre essas atividades 

destacamos:  

Sessões de visualização das atividades gravadas e reflexões envolvendo bolsistas, coordenador do 

projeto e professor da escola:  foram gravadas, mas não discutidas, ficou só entre a supervisora 

Valéria e seus bolsistas, além da mestranda em Letras Rélenny Cerqueira que está desenvolvendo 

dissertação sobre a autonomia do aluno no minicurso do PIBID no João Bento, sob orientação da 

Profa. Odete. 

Organização de um acervo impresso e digital dos materiais trabalhados nas atividades - tem muito 
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material, mas necessitaria de tempo e habilidades para compor este acervo. 

Reuniões para orientação na elaboração de um artigo científico de autoria dos bolsistas PIBID - os 

alunos não tiveram tempo para produzir artigos para publicações. o que fizemos limitou-se a textos 

reflexivos. 

Reuniões de avaliação com o Corpo Técnico, Docente e Discente e com o Supervisor do Projeto 

PIBID sobre o impacto da ação junto à Escola e proposições de ações para um novo momento - a 

cada atividade fazíamos a avaliação, mas não tão complexa. No entanto, os envolvidos 

manifestavam suas opiniões e íamos melhorando nos futuros eventos.  

Encontramos dificuldades na implantação da COM-VIDA nas Escolas “Carmela Dutra” e “Joaquim 

Vicente Rondon”. 

Há necessidade de desenvolvermos mais ações voltadas com a Educação ambiental relacionada com 

os Direitos Humanos, tais como questões relacionadas ao lixo, saneamento e outros problemas 

sócio-ambientais. 

 

Filosofia: 

• Algumas escolas não são receptivas ao Programa Pibid; 

• Uma porcentagem mínima de estudantes do programa participa de forma insuficiente 

o que levam a sua substituição; 

• Falta de recursos para a compra de material de apoio, para a elaboração das aulas e 

das atividades. 

 

Apresentação das dificuldades e possíveis soluções encontradas em todas as fases de 

desenvolvimento do projeto. (Max. de 1 lauda) 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 

 

FÍSICA/Ji-Paraná 

De forma geral, consideramos que o programa planejado teve um bom desenvolvimento tanto para 

os bolsistas quanto para o Curso de Licenciatura em Física como para as escolas. Ele permitiu um 

melhor desenvolvimento acadêmico dos bolsistas no curo, desenvolvendo desta forma o curso. 

Também permite que os bolsistas se familiarizem com o ambiente escolar e adquiram o gosto pela 

docência. Finalmente deve-se acrescentar que o subprojeto PIBID do campus da Unir de Ji-Paraná 

existe desde que o PIBID se iniciou e conta já com um bom know-how que será perdido caso o 

programa se interrompa por um período muito longo, visto que não será mais possíveis aos alunos 

antigos acompanharem e ensinarem os alunos do curso que iniciam no projeto. As atividades 

realizadas neste subprojeto contribuíram para a realização dos objetivos principais do programa 

PIBID ao inserir o bolsista na realidade da escola e também ao proporcionar novas metodologias e 

propostas pedagógicas na área de ensino, como, neste caso, o uso pedagógico de softwares 

interativos e jogos pedagógicos. Entretanto, a concretização dos objetivos básicos do programa 

poderia ter se ampliado com a aplicação de um volume maior de recursos financeiros para a compra 

de diárias e passagens, materiais para a realização de experimentos, entre outros que permitiriam 

além de um maior volume de trabalho que também mais bolsistas apresentariam seus trabalhos em 

eventos científicos e culturais e em feiras de ciências disseminando ainda mais os resultados do 

programa PIBID na comunidade em geral e permitindo, por tabela, um maior intercambio 

pedagógico e cultural entre os bolsistas do PIBID e outros atores da comunidade educacional 

brasileira. Apesar disto, as atividades do PIBID transcorreram como esperado em termos dos 

resultados alcançados e os objetivos principais foram alcançados.  
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Como perspectivas futuras, mesmo concluindo as atividades deste subprojeto neste relatório final, as 

atividades deste subprojeto estão gerando outros trabalhos (artigos) que estão sendo elaborados pelos 

bolsistas sob a orientação da coordenação deste subprojeto. Estes artigos são decorrências dos 

resultados das aplicações nas salas de aula das escolas envolvidas neste subprojeto das docências 

compartilhadas e do uso de softwares de simulação e de jogos pedagógicos como ferramentas 

pedagógicas no ensino de física do ensino médio. 

 

MATEMÁTICA/Ji-Paraná 

É inegável o alcance desse subprojeto de matemática. Sua contribuição é de formação inicial para os 

bolsistas e de formação continuada para os supervisores e coordenadores de área. Os acadêmicos 

envolvidos no PIBID têm melhorado o desempenho no curso de licenciatura, ademais de acordo com 

pesquisa realizada localmente, os alunos que recebem bolsa a exemplo do PIBID, têm permanecido 

mais tempo no curso, diminuindo a evasão. 

 

PEDAGOGIA/Vilhena 

O PIBID tem contribuído imensamente na formação de diversos professores, possibilitando a 

articulação teoria e prática, permitindo aos acadêmicos bolsistas uma vivência da realidade da escola 

que vem sendo analisada e refletida sob a luz dos conteúdos teóricos estudados no curso de 

pedagogia. Consideramos que alcançamos melhorias no desenvolvimento das crianças atendidas, 

pois aprimoraram suas habilidades de leitura e escrita. A falta de recursos do programa tem 

inviabilizado a elaboração e confecção de novos e melhores jogos para garantir uma intervenção 

pedagógica divertida e interessante, atendendo às necessidades dos alunos. Neste ano de 2017, o 

projeto sofreu alguns prejuízos, pois a escola que antes dispunha de uma sala para atendimento das 

crianças, não mais a disponibilizou porque passou a servir de atendimento para uma psicóloga. Com 

isso, os bolsistas ficaram por um tempo assistindo aos professores regentes em sala de aula ou aos 

alunos necessitados de intervenção pedagógica no pátio. Tal situação inviabilizou o trabalho 

qualitativo e, diante dos pedidos da equipe do PIBID (coordenadora de área e bolsistas) adaptou-se 

uma sala do Programa “Mais Educação” para continuidade das atividades. No ano de 2018, nos 

meses de fevereiro e março, os bolsistas atenderam as crianças com atividades direcionadas ao 

desenvolvimento da leitura e escrita, finalizando o projeto em 05 de março de 2018. 

 

PEDAGOGIA/Ji-Paraná 

Quando encontramos uma estudante egressa do curso que fez parte do PIBID e ela nos disse 

“Professora: minha maior saudade dos tempos de estudante é do PIBID”. A estudante egressa do 

curso de Pedagogia, Lilia Caetano, ex-pibidiana, em 2017 era professora concursada da rede 

municipal de ensino de Ji-Paraná, recebeu um prêmio de honra ao mérito do MEC e foi palestrante 

no dia do Encontro de Encerramento das Atividades do PIBID, subprojeto Pedagogia no dia 06 de 

dezembro de 2017, e na sua fala socializou com os pibidianos sobre o Projeto que desenvolveu e 

concorreu no MEC bem como testemunhou sobre como foi importante ter participado do PIBID 

durante a graduação.  A melhoria do desempenho dos estudantes bolsistas na trajetória da formação 

inicial em Pedagogia tem se consolidado a cada ano, por isto nossa expectativa é que Programas de 

Apoio ao Estudante como este sejam uma Politica Pública efetiva e se tenha a tranquilidade 

necessária para executar as atividades sem surpresas desagradáveis, assegurando a tranquilidade  que 

propicia proveito ainda maior para todos os participantes. 

 

PEDAGOGIA/Rolim de Moura 

Os resultados alcançados revelam que o Subprojeto permitiu uma melhoria significativa na formação 
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das bolsistas, tanto em relação às atividades desenvolvidas no âmbito da licenciatura quanto em 

relação à docência.  

Vale ressaltar que a inserção de acadêmicos nas escolas contribui significativamente no vínculo 

estabelecido entre escola e universidade, além disso, a participação dos bolsistas do PIBID durante 

as aulas na Universidade potencializa as discussões e o revezamento entre a teoria e a prática. 

No entanto, ainda há necessidade de mais aprofundamento teórico e prático, no que se refere a 

produção escrita dos bolsistas, nas relações entre as teorias estudadas e as variáveis presentes na 

docência. Para que isso aconteça de maneira mais sistemática as perspectivas são de possibilitarmos 

momentos em que se pense na escrita, na prática docente com ajuda de alguns autores. Para tanto, 

com o intuito de divulgar as ações do PIBID 2014-2017 produziremos uma revista, com edição 

única, no primeiro semestre de 2018, com as experiências educativas do PIBID/Subprojeto 

Pedagogia, Rolim de Moura. 

 
Considerações sobre o alcance dos objetivos do projeto, indicadores de avaliação criados, críticas e sugestões de 

melhoramento do programa na IES e na CAPES. Destacar a necessidade de continuidade, aprimoramento, expansão ou 

término do projeto na IES. (Max. 1 lauda) 

 

O ano de 2017 foi essencial para verificarmos que o Subprojeto Letras-Português conseguiu se 

firmar no chão da escola com uma proposta de trabalho mais centrada e mais adequada ao público e 

as condições do PIBID na atualidade. A equipe se ajustou e entendeu qual papel desenvolvemos 

na/para escola e o quanto essa prática é significativa e principalmente formadora 

transdisciplinarmente para nossos alunos bolsistas.  Estamos cada vez mais convictos, Sonia 

Sampaio e equipe, da escolha com o referido tema, Literatura Infantojuvenil, Mito e Cinema, para o 

Ensino Médio e agora também no ensino fundamental. A aposta foi oportunizar aos alunos do 

Ensino Médio que não haviam tido contato com a Literatura Infantojuvenil possibilidades de 

conhecer textos artísticos de excelente qualidade que não podem ser classificados apenas como 

literatura para crianças. A proposta foi bem recebida, podemos assim dizer, desde o primeiro 

momento de contato, pois anunciava não somente o texto, mas várias possibilidades de 

compreensão, olhar semiótico e análises sem as cobranças de praxe que a escola normalmente faz e 

acrescentou nesse ano uma ênfase maior na escrita, principalmente na escrita criativa. 

A articulação das áreas mito e cinema com proposta de observação e trabalho a partir do cotidiano 

proporcionou aos alunos pensarem melhor nos filmes e games recentes, que trazem como elemento 

mágico e surpreendentes, quem diria, os mitos mais antigos e conhecidos da humanidade. A partir da 

descoberta dos alunos de que o mito habita o cotidiano, as redes relacionais e as análises ficaram 

mais próximas e possíveis de serem efetuadas ao longo desse quarto ano. 

As perspectivas para o ano de 2017 era focar mais intensamente na formação dos bolsistas, na escrita 

dos alunos e dos supervisores, pois era o objetivo a ser atingido.  

Ao enveredarmos por uma perspectiva de projeto para quatro anos, o que nos move é acreditar que 

podemos aprender conjuntamente e sermos melhores nas nossas práticas. O objeto/tema/conteúdo 

escolhido para o trabalho é instigante e como professores pesquisadores queremos resultados de nós 

e para nós. A grande perspectiva e aposta é presenciarmos o quanto o aluno bolsista está mais focado 

na sua formação e no quanto conseguem aprender no processo vivenciado na escola. Estamos 

convencidos, eu os bolsistas, que o trabalho duro e efetivo nos faz melhores quantos aos níveis de 

leitura, escrita e de humanidade. Os bolsistas demonstram, hoje, uma consistência na escrita o que os 

tem diferenciado no contexto da sala de aula. 

Os contratempos vivenciados no ano de 2017 não abalaram o nosso esforço nem o desejo de 

aprender e compartilhar as nossas vivências e as nossas aprendizagens, na maioria das vezes, não 

compartilhadas. 
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O PIBID tem ajudado a repensar nossas práticas em sala de aula. A ideia vai além de 

antecipar o vínculo entre os futuros mestres e as salas de aula da rede pública.  Fazer a “diferença” 

na escola (e até mesmo na comunidade escolar) é a ideia deste programa que visa a melhoria do 

ensino nas escolas públicas. Nossa sugestão é de continuarmos incentivando e alimentando a 

vontade de se estar dentro da escola, com os alunos, seja dentro ou fora de sala de aula. Quanto aos 

supervisores, fomentar a vontade de formação continuada; e quanto a nós coordenadores, participar 

de atividades que realmente estabeleçam o dialogo Universidade educação e sociedade.No caso 

especifico do ensino de língua estrangeira, potencializar  formação crítico reflexiva do graduando e 

do professor em formação e integrar os saberes acadêmicos e escolares, elementos importantes e 

essenciais para promover ações inovadoras para o ensino de língua. O Projeto de Iniciação à Docência 

em Educação ambiental permitiu que houvesse os avanços na Educação Ambiental e Direitos Humanos por 

meio das atividades propostas e teve sua participação com alunos das escolas públicas EEEFM Manaus”, 

EEEFM “Mal. Castelo Branco”, EEEFM “John Kenedy” e a EEEFM “Murilo Braga” na cidade de Porto 

Velho-RO 

A parceria estabelecida entre os acadêmicos da UNIR com as Escolas foi fundamental para o 

desenvolvimento do conhecimento, dos valores éticos e da cidadania ambiental visando a formação de 

crianças e jovens na Educação ambiental.  

Reconhece-se, pois, a importância das COM-VIDAS que possibilita a aprendizagem ambiental 

diante da teoria com a prática em um contexto educativo. O Projeto nasceu com a necessidade de dar 

visibilidade a Educação Ambiental, aliando teoria e prática pedagógica do sujeito ecológico. Para isso, foram 

desenvolvidas atividades que possibilitassem ao aluno modificar o olhar sobre o próprio cotidiano.  

Com base nessa experiência, acredita-se que a educação está intrinsecamente vinculada à sociedade e 

às suas modificações, bem como ao princípio da participação política. É importante salientar que a educação 

ambiental é um dos temas transversais que está relacionado reciprocamente ao quadro de preocupações dos 

brasileiros e que corresponde a um desafio a construção no processo da formação dos acadêmicos e alunos. 

Para que o sujeito passe a compreender seu meio de maneira crítica, busca se trabalhar a educação integral 

para a aprendizagem, através do teatro, da poesia, do universo lúdico e imaginário; descarta-se a 

racionalidade científica dando lugar aos conceitos e afetos, tornando a participação dos envolvidos mais 

prazerosa.  

Ao longo desse período foram obtidas experiências satisfatórias para ambos os lados, aos 

educadores, pois toda semana era um desafio, um método de passar o conhecimento de forma que fique 

marcado na cabeça de todos e aos alunos, grande parte deles iram seguir com os hábitos ecológicos para o 

resto da vida e muitos quem sabe não se tornem educadores ambientais. 

Apesar de imprevistos e dificuldades que aconteceram cada um deu o seu melhor em prol da questão 

ambiental, seguiremos em frente com nosso trabalho e com o sentimento em mente da preservação ambiental 

e passando em frente o conhecimento 

Portanto pode-se dizer que as atividades desenvolvidas na escola Castelo Brancas buscaram 

internalizar o conhecimento sobre as práticas de educação ambiental para que os alunos se tornem cidadãos 

sensibilizados quanto à preservação dos meios em que estão inseridos. Foi possível perceber que os alunos 

absorveram todo o conteúdo proposto, e levaram além dos muros da escola. A experiência de compartilhar os 

conhecimentos de diversas áreas da educação nos proporcionou um aprimoramento de possíveis debates 

sobre o que é meio ambiente, tendo em vista que o PIBID tem grande relevância em nossa formação 

acadêmica como docente. 

De um modo geral, a interação dos acadêmicos com as professoras supervisoras, coordenadores e 

escola está proporcionado um trabalho produtivo em ações que reflitam o compromisso com a sua formação 

acadêmica por meio dos valores éticos, políticos e da cidadania voltada para a Educação ambiental. 

. Do mesmo entende-se que os três eixos: o conhecimento, os valores éticos e estéticos necessitam de 

um aprimoramento cada vez maior. Este desafio é o que pretendemos dar continuidade nos próximos anos 

tendo as seguintes atividades propostas:  

1. Estudos sistemáticos de Educação Ambiental e Educação dos Direitos Humanos;  

2. Ótima contribuição do COM-VIDA da Escola Murilo Braga com os acadêmicos da UNIR  
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3. Implantação do COM-VIDA na Escola Estadual Carmela Dutra levando os alunos a 

aprendizagem 

4. Fortalecimento do COM-VIDA na Escola Manaus levando os alunos a aprendizagem da 

Educação Ambiental 

5.  Prática da Docência na Educação Ambiental e dos Direitos Humanos; 

6. Construção de Atividades Práticas de Educação Ambiental na relação com a Educação dos 

Direitos Humanos 

Espera-se que ocorram 

1. Avanços na área do ensino para os alunos bolsistas e professores envolvidos  

2. Ampliação do universo de informações do aluno e das possibilidades de criação a partir da utilização 

da realidade sob a luz dos conhecimentos adquiridos;  

3.  Contribuição no desenvolvimento do Estudo da Educação Ambiental e dos Direitos Humanos;  

4. Facilitação na aquisição de habilidades de relação intrapessoal e interpessoal dentro da direção de um 

conhecimento que integre as dimensões do ser humano nas relações da ética e da cidadania. 

5.  

O Projeto de Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência em Filosofia da Universidade Federal 

de Rondônia teve como objetivo principal a formação do acadêmico bolsista mediante a inserção na 

teoria e na prática do ensino e aprendizagem nas escolas nível fundamental e médio. Além da 

preparação teórica, com a leitura e interpretação de textos filosóficos, as tarefas práticas nas escolas 

proporcionaram muitas reflexões sobre as dificuldades diárias da docência. As práticas durante os 

anos do programa foram direcionadas pelo seguinte eixo principal de atividades: grupo de discussão, 

clube de leitura, seminários e cine filosófico.  Através do aprendizado na prática do bolsista 

realizado pelo programa pode-se constatar: um crescimento intelectual do acadêmico; melhora na 

interpretação e leitura de textos filosóficos; desenvolvimento da criatividade na elaboração das 

atividades de ensino; compreensão mais adequada da atividade da docência; melhora na 

responsabilidade com as tarefas na Universidade; valorização do curso e da sua futura profissão. 

 

Desse modo, pode-se concluir que os objetivos do Pibid em Filosofia foram atingidos nos anos de 

desenvolvimento do Projeto, com a formação de docentes mais capacitados para a prática de sua 

atividade. No que tange ao processo de coordenação, supervisão e bolsistas acadêmicos, se constatou 

um crescimento gradual no desempenho das tarefas e sincronia entra as partes envolvidas. As 

dificuldades encontradas, como falta de material de apoio e algumas escolas não receptivas ao 

projeto, foram superadas com criatividade e esforço. A conclusão é que o PIBID em filosofia foi 

importante para o Programa de Filosofia da UNIR, pois proporcionou uma menor evasão do curso, 

assim como o contato com as escolas de níveis fundamental e médio criou boas expectativas para a 

aderência de futuros acadêmicos em filosofia em nossa Universidade. 

 

 

Porto Velho. 31 de março de 2018. 

 

 

 
(Nome e assinatura) 
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